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Voorwoord
Dis weer tyd vir ’n nuwe Almanak! Nadat ons terugvoer vanuit die kerke 

ontvang het, is daar besluit om voort te gaan met die behandeling van 
Bybel boeke aan die hand van kort oordenkings. Vandaar hierdie jaar se 
tema: Ken Hom in al jou weë. Dit beteken om die Here se wil te ken vir 
jou hele lewe. Daarvoor het ons die Woord natuurlik nodig. Wanneer ons 
By bel boeke in hulle geheel be studeer, sien ’n mens duidelik – die Bybel 
verklaar homself. Sodoende leer ons om die Here se wil te ken vir ons hele 
lewe. 

In 2018 en 2019 herdenk ons 400 jaar sedert daardie besondere Sinode 
van Dordrecht wat in Nederland plaasgevind het en waarvan die Dordtse 
Leerreëls die mees bekende vrug is. U sal sien dat Hoofstuk 3/4 van die Leer-
reëls veral aandag geniet in Oktobermaand, wat oor die wedergeboorte gaan. 
Ons is baie dankbaar vir al die skrywers se kosbare bydraes. Ons is veral 
dank baar dat dr. Thinus du Plessis die hele Desembermaand se dagstukkies 
behar tig het oor Openbaring. 

Ons grootste waardering gaan aan dr. Wymie Du Plessis wat al die in lig-
ting en statistiek wat in die Almanak vervat, is versamel en hanteer, asook aan 
Joey Fourie wat die versorging van die dagstukkies doen en die Almanak vir 
ons persklaar kry. Hulle twee doen reuse werk, daarsonder sou die Almanak 
nie die lig kon sien nie. Baie dankie ook aan di. Arie Stavast, Wilhan Jobse, 
Karel Steyn en Hannes Lee wat verantwoordelik was vir die dag stukkies se 
beplanning en nasien. Ons wil ook graag erkenning gee aan Ilse Hulme vir 
die voorbladfoto en aan Karien Brink vir die omslagontwerp.

Laastens wil ons graag vir dr. Hennie van Wyk hartlik bedank vir ’n be-
son dere toevoeging tot ons Almanak. U sal sien dat die meeste gemeentes 
van ’n QR-kode voorsien is.  Wanneer ’n mens hierdie kode met jou slim-
foon skandeer (laai net ’n “QR Reader” af as dit nie reeds op die foon is 
nie), maak dit in “Google Maps” oop, en kry jy rigtingaanwysings na die 
be trokke gemeente. Gemeentes wat nie die QR-kode het nie, kan die ligging 
op “Whatsapp” oplaai en aan die Administratiewe Buro deurstuur. Dit sal 
intussen op die webblad aangebring word, asook in volgende jaar se Alma-
nak geplaas word. 

Mag 2019 se Almanak dien as ’n handige instrument waardeur geloofs-
bande gesmee word en koninkrykswerk verrig word. Mag dit ook dien tot 
’n verdieping in die rykdomme van die Here se Woord sodat ons Hom in al 
ons weë kan ken.     

 Ds. Ronald Bain (Voorsitter)
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JANUARIE – PSALMS

Ons wil hierdie nuwe jaar met lofliedere binnegaan, vasver trouend 
op die HERE!  “Elke dag wil ek U loof en u Naam prys vir ewig 

en altyd!” (Ps. 145:2). Beide Psalms 1 en 2 roep die lof sin gende kerk 
op om te kies:

Psalm 1: Moenie die God-lose pad kies nie, maar kies die God-
same pad!
En Psalm 2: Kus/soen/omhels die Seun (en moenie saam met die 
goddelose planne téén God maak nie)! Deur die genadige werking 
van die Heilige Gees kies die Here se kinders reg!
Die Psalms beskryf hoe die gelowige in alle fasette van die lewe 

by Gód sy toevlug kry. 31 Psalms kan aan die begin van die jaar vir 
die Almanak-leser help om in die verskillende fasette van die lewe ’n 
“God-same” keuse te maak waarin hy/sy die Seun in die geloof kan 
omhels; waarin hy/sy die stem van die Heilige Gees kan hoor; en 
waarin hy/sy daagliks kan ervaar hoe die Vader die daaglikse brood na 
liggaam en siel voorsien.

Tehillim is die Hebreeuse, en Psalmos die Griekse naam vir Psalms. 
Beide het te doen met lofprysings en begeleide liedere. Oor vele eeue 
heen het die Heilige Gees die digters geïnspireer om die liedere te 
skryf. Teen 300 vC het die Psalms al ’n eenheid gevorm in die heilige 
Joodse geskrifte, en sedert 110 jaar vC is daar geen veranderings meer 
aangebring nie.

Uit die 150 Psalms is 31 gekies wat die verskillende literêre tipes ver -
teenwoordig. Daar is lofliedere, klaagliedere, vertrouensliedere, dank-
liedere, pelgrimsliedere, wysheidspsalms en leerdigte. Alle menslike 
ervarings en emosies waarmee jy jouself kan identifiseer, kom in die 
Psalms navore, byvoorbeeld vreugde, angs, dankbaarheid en woede. 
Die waaroms en die daaroms. God se almag, liefde, trou, genade en 
goed heid word beskryf. Die Here het die Psalms laat opteken om ons 
in die geloof te laat groei!
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Dinsdag 1 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 1:1-6
Fokusgedeelte: Psalm 1:1-2, 6 (vgl. HK 2)

Kies vir ’n God-same lewe!

Geseënde Nuwejaar! Is jou nuwejaarsvoorneme dalk dat jy ’n 
gelukkige lewe wil hê? Maar wat verg dit om werklik gelukkig te 

wees? Is dit ’n gelukkige huwelikslewe? Of stabiele verhoudinge met 
vriende? Genoeg lewensmiddele?

Die Psalmbundel bestaan uit lofprysinge uit die geloofservaring van 
gelowiges. Die 150 Psalms word in vyf eenhede verdeel met Psalms 1 
en 2 as inleiding. Saam met Spreuke en Prediker vorm dit deel van die 
sogenaamde Wysheidsboeke. Die “wysheid” van die Hebreeuse Psalm-
bundel begin met “Die gelukkigste van alle mense is …” Sondag 2:4 sê 
dat die gelukkigste mense diegene is wat God liefhet bo alles, en van 
daar af jou medemens.

Psalm 1 leer ons: Daar is net één pad wat ’n mens kan loop na geluk 
– die God-same pad. Ander mense sê: Loop liewer ’n God-lose pad!

Sommige van ons wil op die middelpaadjie loop – so ’n bietjie van 
albei. Néé! Jou sondige aard gaan veroorsaak dat jy van warm na lou na 
koud gaan beweeg. Let op die dalende lyn in vers 1 van die 1933/53-, 
1983- en Direkte Vertaling: wandel/volg; staan/omgaan; en dan sit/
saam span. Dis: loop, stilstaan en meedoen. 

So: vanaf die middelmannetjie beweeg jy algaande van ’n bietjie 
God-same pad na ’n heeltemal God-lose pad! Jou saamlopery loop uit 
op ’n stilstanery en op ’n tuisvoelery by die God-loses. Toegee, ingee, 
oorgee. Van God liefhê tot haat! Die Fariseërs het aanvanklik nog gebid, 
maar later “Kruisig Hom!” geskreeu!

Vers 2 sê dat die gelukkigste van alle mense is … diegene wat hulle 
vreugde in die wet van die Here vind … en dit dag en nag prewelend 
opsê (Direkte Vertaling). Dís die God-same pad. Dit is wanneer jy 
jouself telkemale afvra:

Is my optrede tot eer van God? (Liefde tot God bo alles?)
Is my optrede goed vir die ander mens? (Liefde tot my mede mens?)
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Is my optrede tot behoud van my wandel op die God-same pad? 
(Lief de tot myself?)
My nuwejaarsvoorneme is om in my saketransaksies, huwelik, 

gesins lewe, kerkwees, sportmanwees die God-same pad te kies. “Wie 
’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê” (Op. 2:7). 
“Die HERE sorg vir die pad van die regverdiges” (Ps. 1:6a).

Sing: Psalm 84-1:3, 4, 6
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad)

~~~~~~~~~~

Woensdag 2 Januarie

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

Kies om die Christus te soen, omhels!

Psalm 2 is die tweede inleidende Psalm tot die bundel van 150 lofl ie-
dere. Beide Psalm 1 en 2 sê: Kies! Psalm 1: Kies die God-same 

lewens pad; en Psalm 2: Kies om Christus te omhels!
Daar is mos verskillende soorte soene waarmee jy jou vrou soen, nie 

waar nie?
’n “Hallo”-piksoentjie.
’n “Wegblaas”-liefdessoentjie wat oor ’n afstand aangesweef kom.
’n “Goeienaand-ek-is-bly-om-jou-te-sien!”-soentjie.
En dan ’n intieme, omhelsende liefdessoen.
Met watter soort soen moet ons Christus soen?
Psalm 2 gee ’n opsomming van die wêreldgeskiedenis. Al vóór die 

skepping van die mens het Satan téén God gekies en probeer om alle 
mense óók teen God te laat kies. Vers 1-3 vra: Waarom is die volke rus-
teloos en maak hulle nuttelose planne? Hulle hou saam raad en span 
saam téén die HERE. Hulle kies téén sy Gesalfde (Christus). Hulle wil 
bande breek.

Ook in die Nuwe Testament word Psalm 2 toegepas in byvoorbeeld 
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Handelinge 4:25-28. Petrus en Johannes word deur die Joodse Raad 
gevange geneem. En dan sing die gemeente ná hulle vrylating: “Waarlik, 
Herodes en Pilatus het saam met die heidene en die volk Israel vergader 
teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het!”

In Psalm 2 antwoord God op hierdie gedrag van die God-loses 
deur te lag. Hy sê dat Hý steeds regeer. In Matteus 28 sê die Gesalfde: 
Aan My is gegee alle mag! So, konings en Satan – al julle planne is 
tevergeef! “Wees dan nou verstandig … laat julle waarsku”, mense! 
Dien die HERE! Kus liewer die Seun!” (Ps. 2:11, 12). Dit is dieselfde 
bevel wat God op die berg van verheerliking gee: “Dit is my geliefde 
Seun, luister na Hom!” (Mark. 9:7).

Dit is wat Psalm 2:12 ook bedoel: Luister na, onderwerp julle aan die 
Seun se lering, aanvaar sy evangelie, sy versoening wat Hy bewerk het! 
Kus, soen … nee: Omhels dit! Word één daarmee soos met ’n innige 
soen. Omring jou daarmee! 

Psalm 2:12 sluit af met: Skuil, kruip weg in God se liefdevolle, be-
sker mende en versoenende omhelsing in Christus!

Sing: Psalm 116-1:1, 4, 5
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad)

~~~~~~~~~~

Donderdag 3 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 3:1-9
Fokusgedeelte: Psalm 3:4

Die heerlike “maar” van die geloof!

Van Psalm 3 af word verskillende geloofservarings beskryf van hoe 
gelowiges al kiesende God omhels. Hier is ’n geknakte mens wat 

deur die “maar” van die geloof steeds kan blom!
Vers 1 verduidelik: “’n Psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absa-

lom gevlug het.” 2 Samuel 15 beskryf dat Absalom sy pa van die troon 
wou stoot en self koning wou word. Dit vertel van ’n gebroke pa; ’n 
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onttroonde koning; ’n uitstekende militêre leier wie se mag om ver  ge-
werp is. Psalm 3 is ’n geloofsworsteling van ’n pa wat deur sy liefl ing-
seun teleurgestel en in die rug gesteek is. Seker die don kerste tyd van 
sy lewe! Is jý dalk ook deur die lewe geknak? Die woordjie “Sela” is 
moontlik ’n uitroepteken. “Baie sê van my: Daar is geen heil vir hom by 
God nie. Sela” (Ps. 3:3).

Absalom se naam beteken: Ab (vader) en salom (vrede). Hierdie vader 
van vrede is in oorlog met sy eie pa! Jesaja 9:5 beskryf met ’n klompie 
name die komende Messias. Die laaste naam is “Prins van Vrede”. Maar 
dink maar net ’n bietjie in watter moeilike omstandighede is Hý gebore! 
Sy ouers moes honderde kilometer van Nasaret na Betlehem afl ê. In ’n 
stal, tussen diere in ’n krip lê sy haar Eersgeborene in doeke neer. Seun 
van God word mens!

Die gelowige Dawid beweeg in sý moeilike omstandighede in Psalm 
3 na die tweede “sela” toe. Hy roep skreeuend ’n geloofsbelydenis uit: 
“Maar U, HERE …!” Dawid verskuif die fokus van sy probleem na die 
Probleemoplosser toe. In sy geknakte toestand wéét hy: Die HERE is sy 
beskermer (skild) rondom hom en sal sy kop hoog hou. Die gelowige 
swaarkry-mens weet dat God te midde van spanning vrede sal gee (vs 
6), en vreesloosheid in tye van teenstand (vs 7).

God doen dit deur die Prins van Vrede. Jesus roep in Getsemane uit: 
“Vader, neem hierdie drinkbeker van My weg, maar laat u wil geskied!” 
Aan die kruis roep Hy: “My God, my God, waarom het U My verlaat?” 
En sterwend roep Hy: “Aan U gee ek my Gees oor!” Ná sy opstanding 
sê Hy: “Vrede vir julle!”

Só gee God aan die geknakte gelowige sý vrede. Deur die “Maar U, 
HERE” kan die geknakte weer blom en aan die slaap raak, want “die 
HERE ondersteun” hom!

Sing: Psalm 68-1:2, 5, 9
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad)

~~~~~~~~~~
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Vrydag 4 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 8
Fokusgedeelte: Psalm 8:5

Die Here dink aan ons!

God roep deur Dawid in Psalm 8 sy kinders na buite en wys hulle 
iets van sy heerlikheid wat sigbaar is in sy skepping. 

Hy laat ons op kyk na die oneindigheid van die sterrehemel, die 
asem ro wende uit een lopendheid van die diere van die veld, die prag van 
duisende verskil len de voëlgeluide en die glinsterlywe van die visse in 
die see. 

Ja, as ’n mens so na die skepping kyk, staan ’n mens verwonderd oor 
die heer likheid en die almag van God! 

Waar pas jy as mens in? Die groot heid van die skepping kan ’n mens 
laat verlore voel, so eensaam, so klein, veral as jy deur siekte of moeilike 
om standighede getref word. 

Hoe won derlik en genadig is God, want hoewel God se onpeilbare 
grootheid in die natuur sigbaar is en Hy oor alles heers en dit bestuur, 
sê Hy ook in Psalm 8 Hy dink aan jou. Hy sien om na jou, nie net in 
hierdie lewe waar jy maar verganklik is soos die woord “mens” in vers 
5 dit uitlig nie, maar Hy gee ook vir jou ewigheidsbetekenis! 

Psalm 8 ge tuig van Christus (Matt. 21:15-16). God het sy Seun gestuur 
om mens te word sodat jy deur sy kruisdood ’n ewigheidsbetekenis kan 
besit! 

As jy as mens betekenis moes vind oor hoe jy heers (vs 7) oor sy 
skep  ping of hoe jy kamtig iets sou vermag in hierdie wereld, dan sal jy 
voortdurend worstel met jou nietigheid en betekenisloosheid. Maar God 
het sy Seun gestuur en in volkome gehoorsaamheid ont vang Hy alle 
mag in die hemel en op die aarde en heers Hy oor alles. 

Wanneer jy verstaan dat Psalm 8 van Jesus Christus getuig en dat 
jy aan Hom gebind is deur die Heilige Gees, dan sal jy saam met die 
Psalmdigter uitroep: “Wat is die mens dat U aan hom gedink het?” God 
dink aan jou om Christus ontwil! 

Stap na buite, kyk na die skepping en loof die Here! Ondanks die 
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wonderlike grootheid wat jy aanskou in die skepping, ken God jou by 
die naam. God dink aan jou!

Sing: Psalm 8-1:1, 4, 5
Ds. HL Stavast (Henk) (Totiusdal)

~~~~~~~~~~

Saterdag 5 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 13
Fokusgedeelte: Psalm 13:1-6

Vir hoe lank nog?

Wanneer jy Psalm 13 lees, kan jy amper nog Dawid se benoude 
stem hoor uitroep: “Hoe lank nog”! Dawid is menslik gesproke 

op die punt van ’n totale ineenstorting, dinge raak eenvoudig te veel vir 
hom. Vier keer in twee verse roep hy dit uit “Hoe lank?” Dawid staar 
hom blind teen mense en sy eie onvermoȅ. Dawid se gedagtes is in ’n 
maalkolk en sy omstandighede oorskadu alles sodat hy selfs die HERE 
nie raaksien nie.

Die gelowige is in hierdie wȇreld, en hierdie wȇreld is “aan nietig-
heid onderworpe” (Rom. 8:20). Die gelowige se lewe is ook dikwels in 
’n maalkolk van worstelinge en saam met die skepping word daar gesug 
en is ons saam in barensnood (Rom. 8:22). Wanneer die storms van die 
lewe so ’n oorweldigende werklikheid is, kan alles ver lore lyk. Ons kan 
net soos Dawid en Petrus (Matt. 14:30) ons blind staar teen die golwe 
van die lewe. Ons roep ook dikwels: Hoe lank nog?

Deur die genade het Dawid geloof ontvang en besef die probleem 
lȇ by hom. Hy smeek by die almagtige, getroue Verbondsgod om sy 
oȅ te verlig, eintlik op te rig van die wȇreldse aanslae na die he melse 
heerlikheid en trou van God. Met geloofsoë verander sy hulp kreet in 
’n oorwinningskreet, ’n lofsang! God verlig Dawid se oë en hoewel sy 
omstandighede nie verander het nie, kan hy sing van God se goedheid 
en trou. In Hebreërs 11: 1 staan: “Die geloof dan is ’n vaste vertroue op 
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die dinge wat ons hoop, ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.”
Jesus Christus het ons las op Hom geneem, Hy was deur God verlaat 

sodat ons nooit, onder geen omstandighede, verlaat sou word nie. 
Wanneer ons vashou aan die Woord en met verligte, opgerigte oë, wat 
die Heilige Gees as Trooster skenk, na die aanslae kyk, dan kan ons te 
midde van al die sugtinge God loof en prys!

Bid vir verligte oë (Ef 1:18) en sien dat God met sy kinders oppad is 
en niks kan Hom keer nie!

Sing: Psalm 84-1:6
Ds. HL Stavast (Henk) (Totiusdal)

~~~~~~~~~~

Sondag 6 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 32
Fokusgedeelte: Psalm 32:5

As ons ons sondes bely …

Vers 1 van Psalm 32 bevat twee van die wonderlikste en mees troos-
ryke woorde wat ’n gelowige kan hoor – vergewe en bedek! Die 

Hebreeuse woord vir vergewe beteken dat iets permanent weg gevat of 
opgelig is, en die woord vir bedek beteken om iets per ma nent toe te 
maak of te omvou.

Dawid bely met vreugde dat God sy sondes opgelig en toe gemaak 
het. God het hom van sy sondelas bevry. Dawid het eens swaar gedra 
aan sy sondelas. Hy wou sy sonde wegsteek vir God, maar God dryf 
hom deur sy Woord en Gees om dit voor Hom te openbaar. Wanneer hy 
dit openbaar, verander Hy sy hele lewe. Van ’n brandende, swygende 
siek man verander hy in ’n borrelende, be lydende boodskapper! As 
Dawid sy sonde bely, vergewe en bedek God sy sonde!

Die mens dra swaar aan sy sondelas en dit wil ons ten gronde rig. 
God roep ons om ons sondes voor Hom te openbaar en dit voor Hom 
neer te lȇ. Jesus Christus roep dit uit in Matteus 11:28: “Kom na My 



10 

toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee”; en in 1 
Johannes 1:19: “As ons ons sondes bely, Hy is ge trou en regverdig om 
ons die sondes te vergewe en ons van alle on ge regtigheid te reinig.” 
Hierdie regverdigheid lȇ in Jesus Christus se soenoff er aan die kruis!

Roep saam met Dawid: “Welgeluksalig is hy wie se oortreding ver-
gewe, wie se sonde bedek is.” Gaan die wêreld in as boodskapper en 
basuin in dankbaarheid dit uit: “As ons ons sondes bely”, word ons om 
Christus wil bevry!

Sing Psalm 32-1:1, 3
Ds HL Stavast (Henk) (Totiusdal)

~~~~~~~~~~

Maandag 7 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 42
Fokusgedeelte: Psalm 42:12

Godsvertroue laat ’n mens ’n lofl ied sing

Die woorde van die allermooie Psalm 42 kom menigmaal oor die 
lippe van ’n Godskind wat weet hy is ’n nietige mens. Hy smag 

na God. Hy hunker na die lewende Here omdat menswees baie dinge 
beteken. Daar is veral vertwyfeling, lewensgolwe wat breek en ’n mens 
raakslaan, waterstrome wat te sterk word vir ’n mens, wa ter valle wat ’n 
gevaar is en afgronde wat diep en onbekend is.

Ek as mens beleef die volheidsgang van elke dag. As ’n mens se lewe 
voor jou verbygaan, sien jy dit is vol hoogtepunte. Daar is volgehoue 
en doelgerigte aanbidding, ’n gereelde optrek na die huis van die Here, 
lofl iedere en gebede. Tog bly die twyfel diep ingewortel in my wese. 
Die mense wat vra waar my God is as daar, om watter rede ook al, 
tranedae in my lewe is. Hoekom bring Hy nie rus nie? Hoekom tel Hy 
my nie op nie?

Voor my oë sien ek die wildsbok – soekend, totdat die drinkplek 
gevind is. Daar is water, lafenis wat die lewe is. Soos ’n dier na water 
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smag, so smag ek na die Here. Die wildsbok mag drink en ek onthou 
dat ek mag drink uit die waterkuile van God se Woord. Met Psalm 42 
in my hand begin ek opnuut met vertroue my lewenslied sing, omdat 
Jesus inderdaad gesê het: “As iemand dors het, laat hy na My toe kom 
en drink!” (Joh. 7:37).

Noudat ek gelaaf is, mag én kan ek lewe. My Here help. Hy les my 
dors. My lofl ied klink: Heilig is die Here, my Helper en my God!

Sing: Psalm 42-1:7
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 8 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 43
Fokusgedeelte: Psalm 43:3

Lewe in die hoop op God se trou

Voel u ook soms hulpeloos, bedruk en in vertwyfeling? Die psalm-
digter het as gevolg van omstandighede ’n verlange na God. Hy 

pleit om God se hulp met dié belydenis (vs 2): “Net U is my skuiling, 
my God …”

Hy pleit om God se lig en waarheid, God se guns en genade. Ja, soos 
die wolk- en vuurkolom Israel na die beloofde land gelei het, so bid hy 
dat God se lig en waarheid hom sal lei tot in die teen woordigheid van 
God.

In Jesus Christus skitter God se trou. Christus sterf aan die vloek-
hout vir die sondes van die wêreld. Hy het egter ook opgestaan. Hy het 
sy Heilige Gees aan ons gegee om sy lig te weerkaats in ’n wê reld vol 
hulpeloosheid en vertwyfeling.

In Sondag 45 van die Heidelbergse Kategismus leer ons dat gebed 
die vernaamste deel van ons dankbaarheid is. Ons leer ook dat God sy 
Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom onophoudelik daar voor 
bid en daarvoor dank.
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Voel u verlate, hulpeloos of in vertwyfeling? Bid onophoudelik en 
leef ’n ware dankbaarheidslewe in die lig van al God se beloftes.

Sing: Psalm 43-1:3
Ds. S Hibbert (Simon) (Koster)

~~~~~~~~~~

Woensdag 9 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 44 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 44:23

Slaap God?

Die God van die verlede – Hy wat nasies verdryf en sy volk geplant 
het, wat die oorwinning gegee het deur sy regterhand en arm en 

aan gesig, wat ’n welbehae gehad het in sy volk, en hulle Ko ning was, 
het Hy dan verander?

Dis tog Hy wat ons tans verstoot en tot skande maak, wat ons laat 
wyk voor ons vyand en ons oorgee aan plundering, wat ons maak soos 
slagvee en ons verstrooi oor die nasies, wat ons verkoop vir ’n appel en 
’n ei en ons die smaad maak van ons bure.

En as dit was vanweë my verbondsverbreking en omdat ek Hom ver-
laat het, sal ek dit kon begryp. As ek agter vreemde gode aan ge loop het, 
sou dit sy regverdige oordeel wees, maar ek bly aan Hom getrou. Waar-
om dan die ellende? Waarom sien Hy my nie aan nie? Waarom hoor Hy 
nie my geroep nie?

Dikwels is daar op hierdie geloofsworsteling geen antwoord nie. Ly-
ding dring ons egter om in gebed na God se aangesig te soek. Jy bid 
sonder woede of bitterheid of verwyt, dat Hy vir jou sal opstaan. Jy 
weet Hy slaap nie, maar jy smag na sy optrede. Jy werp jouself daarom 
voor Hom neer met die wete dat daar in jouself geen krag is om op te 
staan nie.

En dan hoor jy tog die genade: “Om u ontwil word ons die hele dag 
gedood; ons word gereken as slagskape.” Dis lyding saam met Christus, 
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sodat ons saam met Hom verheerlik kan word (Rom. 8:17). Hierdie 
band wat die Gees tussen Hom en ons smee, waarborg dat niks ons van 
God se liefde sal kan skei nie.

Dit lyk net asof Hy slaap en sy kinders vergeet. Hy bly die Koning 
wat vir ons stry, en in Hom is ons meer as oorwinnaars.

Sing: Psalm 73-1:10, 11, 12
Ds. BC Smit (Ben) (Pretoria-Meintjeskop)

~~~~~~~~~~

Donderdag 10 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 46 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 46:2

God, ons krag en hulp in nood

Die werklikheid van eindtyd-chaos wat alles laat ineenstort, is 
skrikwekkend. Wanneer die aarde waggel en die berge in die hart 

van die see wankel, sal dit onwillekeurig vrae bring in die ge moed. Is 
God wel in beheer?

Ons het self nog nie hierdie verskrikking beleef nie, en was jy al daar 
waar dit voel asof jou hele lewe inmekaartuimel. Soms is die oorsaak 
fi sies – ’n aardbewing, of ’n brand wat buite beheer is, of ’n vloed. Maar 
dit gebeur ook met politieke ontwrigting, en ’n motor ongeluk, en as die 
uitslag kanker is, of Alzheimer’s.

Wie kan dan nog sê dat God in beheer is? Hy alleen wat Hom deur 
ervaring oor jare heen leer ken het as ons beproefde hulp wat ons nooit 
in die steek laat nie. Gelowiges wat weet dat Hy nie maar HERE van 
die hemelse leërskare is nie, maar ook die troue Ver bondsgod en my 
ondeurdringbare skuilplek.

In skerp kontras met die gedruis en geraas van chaosmagte in die 
wêreld is sy teenwoordigheid. Soos ’n rivier wat rustig vloei en stand-
houdend ander strome voed, is Hy in die midde van sy volk. Dis die 
geheim van God se volk. Berge wankel, koninkryke wan kel, maar 
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die Godstad wankel nooit, want God is in ons midde teen woordig. 
En wanneer die daglig kom, dan red Hy sy volk (Eks. 14:27; 2 Kon. 
19:35).

Kyk daarom wat die HERE doen. Hy bring verwoesting, en Hy bring 
vrede op aarde. En wees dan stil voor Hom. Wees stil, gelo wige, sonder 
om te sidder en te bewe voor bedreiginge. Wees stil, o wêreld, want Hy 
regeer en alle aanslae teen Hom en sy volk is ver geefs.

Sing: Psalm 68-1:1, 2
Ds. BC Smit (Ben) (Pretoria-Meintjeskop)

~~~~~~~~~~

Vrydag 11 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 49 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 49:16

Losgekoop!

Die digter ontknoop ’n raaisel. Een van daardie misteries wat geen 
mens sonder God se wysheid kan verstaan nie. Wat is hier die raaisel? 

Dat hy geen onheil vrees as die ongeregtigheid van onderkruipers hom 
omring nie. Onheil is vir hom nie ver nie, maar op sy hakke. Dit omring 
hom en tog is hy sonder vrees.

Vrees is vir gelowiges nie onbekend nie. Wie sien hoe boosheid en 
geestelike duisternis toeneem, morele en kulturele verval, verset teen 
God wat die mensdom vier, en jy kyk dan na jouself en jou kinders, voel 
hoe vrees in jou woel. Hoe kry die digter dit reg om nie te vrees nie?

Hy ontknoop hierdie raaisel (vs 7-15) deur verkeerde redes vir 
vreesloosheid aan te dui. Valse vertroue steun op eie vermoë. Mense 
soek sekuriteit in ’n bankbalans en aftreebeplanning. Hulle oogmerk is 
om ’n dinastie te vestig en hulle naam te verewig. 

Die probleem met sulke vertroue is die dood wat ’n streep deur alles 
trek. Dood is die mens se herder en die ontnugtering is dat jy met al 
die rykdom in die wêreld niemand van hierdie lot kan loskoop nie. Eie 
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vermoë verdryf nie vrees nie, want niemand ontkom die dood nie.
Wat dan? “Maar God sal my siel loskoop van die mag van die 

doderyk, want Hy sal my opneem!”
Waaroor gaan dit? Verlossing in Christus. Die digter vrees nie, want 

hy is onderrig deur God se genade. Hy weet die einde van alle valse 
vertroue is die dood, maar God se genade is lewe. Verlossing is menslik 
onbetaalbaar, maar God se Seun betaal en neem my hierna op by Hom.

Waar is jou hoop? Net in Christus bly ons vreesloos in alle on heil.

Sing: Psalm 37-1:1, 2, 3
Ds. BC Smit (Ben) (Pretoria-Meintjeskop)

~~~~~~~~~~

Saterdag 12 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 51
Fokusgedeelte: Psalm 51:13-15

Wat het ek gedoen? ’n Neerbuig voor God

Dit is nog so vroeg in die nuwe jaar. Ek wil nie nou van sondeskuld 
en struikeling hoor nie. Ek wil in die Bybel lees hoe ek nog nader 

aan God kan lewe.
Dan moet jy juis Psalm 51 lees. Met Dawid se berouvolle neer bui-

ging voor God leer hy vir ons die pad om met blydskap en vrede naby 
God te lewe (vs 15). Hy het so selftevrede geleef. Toe open God sy oë 
deur die profeet Natan en hy sien sy sondige gekonkel raak. Hy het ’n 
ander man se vrou gevat en haar man in lewensgevaar in gestuur. O, die 
verskriklike skok! Wat het ek gedoen?

In hierdie Psalm hanteer Dawid drie vrae: (1) Hoe hanteer jy jou 
sonde? (2) Wat is die gevolge van sonde? (3) Hoe staan jy op uit 
sonde?

Hoe hanteer jy jou sonde? Net soos Dawid neem jy jou toevlug na 
God (vs 3). Jy doen met geloofsvertroue wat aan God se troue liefde en 
groot barmhartigheid vasgryp. Jy erken en bely jou sondeskuld (vs 4-6) 
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en jy doen dit alles met ’n stukkende hart vol neerbuiging en berou (vs 
19).

In Psalm 51 fokus Dawid ook op die gevolge van sonde. Sonde laat 
jou vuil voel (vs 4, 9). Sonde laat jou in jou gedagtes en in jou menswees 
onrein voel. As jy sonde in jou lewe toelaat en vertroetel, dan maak dit 
jou mettertyd ’n donker mens wat nie meer blydskap en vrede ken nie 
(vs 10, 14). Die ergste is dat sonde jou verhouding met God aantas (vs 
13, 14). Dit voel of daar ’n afstand tussen jou en God kom.

Die blye nuus is dat jy met jou sonde kan breek en daaruit kan 
opstaan. Dawid wys ook vir ons daardie pad aan. Vra God vir die krag 
van sy Gees vir sy vergewing in Christus (vs 12, 14, 16). Kyk weer op, 
staan op en begin om God te dien en van sy liefde te ge tuig (vs 14-17). 
En wees betrokke en diensbaar in die kerk en wees positief in die opbou 
van jou omgewing en samelewing (vs 20, 21).

Sing: Psalm 130-1:1, 2
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Sondag 13 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 56
Fokusgedeelte: Psalm 56:4, 5

Ek is nie bang nie. Ek vertrou net op God!

Dawid se lewenspad het dikwels deur omstandighede van onse-
kerheid en gevaar gegaan. Hy moes vir ’n lang tyd voor koning 

Saul en sy soldate vlug en in die berge wegkruip. Hy het teen die reus 
Go liat geveg. Hy het voor sy eie seun Absalom gevlug.

In Psalm 56 vertel hy van dié keer toe die Filistyne hom in Gat 
gevange geneem het, maar hy vertel ook wyer van al die tye van teë-
stand en konfl ik in sy lewe. Dit is nogal erg, want hoor net: vyande wat 
van vroeg tot laat my jaag en vervolg (vs 2, 3); hulle ver gal my lewe 
met al hulle bose planne en beskuldigings; soos sluipmoordenaars hou 
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hulle my dop en bly hulle op my hakke (vs 6, 7). Ons kan met sekerheid 
sê dat Dawid ’n man is wat met ervaring kan praat. Hy ken gevoelens 
van vrees, moedeloosheid, frustrasie en woede. Maar wat doen hy? Wat 
kan ons van Dawid leer as ons lewe ook soms donker, magteloos en 
moedeloos voel? In hierdie Psalm wys hy vir ons enkele voetspore om 
te volg.

Heel eerste, soos altyd by Dawid, neem hy sy toevlug tot God (vs 
2) en hy praat sy hart uit met God. Hy noem al sy vrese en frus trasies. 
Belangrik is egter dat hy sy vertroue in God se krag as die Aller hoogste 
uitspel (vs 5, 12). Hy weet dat God in sy lewe teen woordig is en sy 
trane raaksien (vs 9), dat Hy na sy hulpgeroep luis ter en keer dat hy nie 
struikel nie (vs 10, 14). God is aan sy kant en daar om is hy nie bang nie. 
Dit alles is vir Dawid so ’n werklikheid dat dankbaarheid in sy gemoed 
opborrel (vs 13) en al die ander ne ga tiewe emosies eenkant toe skuif. 
Ons het vandag ook die groot voetspoor van die kruis waar Jesus al die 
angste van die hel in ons plek gedra het. Nog meer as Dawid mag ons 
uitroep: God is vir ons! Wie kan dan teen ons wees (Rom. 8)?

Sing: Psalm 33-1:10, 11
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Maandag 14 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 69
Fokusgedeelte: Psalm 69:17, 18

Die Here vergeet nie sy mense wat beledig word nie

Is jy al in jou lewe ter wille van jou geloof in God beledig of verklei-
neer (vs 8)? Dalk het dit nog nie met jou gebeur nie, maar dit is iets 

wat al meer en meer met God se mense gaan gebeur. Daarom is Psalm 
69 so belangrik, want dit vertel hoe dit met Dawid gebeur het. Diegene 
wat hom bespot en verkleineer, het nie eintlik enige bewyse teen hom 
nie (vs 5). Hy wil net graag die Here dien. Hy ervaar al die beledigings 
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en aanslae omdat hy op God vertrou (vs 8), omdat hy die huis van die 
Here liefhet (vs 10), omdat hy gevas en gehuil het en rouklere aangetrek 
het (vs 11, 12). Dit alles was vir Dawid baie erg. Daarom beskrywe hy 
dit as ’n wegsak in diep mod der, as ’n gespartel in diep water en as ’n 
hulpeloosheid in ’n diep put (vs 3, 16). 

Twee dinge was vir Dawid baie moeilik om te verwerk. Die een is 
dat hy baie lank tot God om hulp gebid het, maar dit het vir hom ge voel 
of God net stilgebly het en hom alleen gelaat het (vs 4, 18). Die ander is 
dat hy gehoop het dat sy medegelowiges hom sou onder steun het, maar 
daar was nie een nie (vs 21).

In sy eerste brief skryf Petrus (1 Pet. 2:18-23) oor hoe Christene 
hierdie valse spot en beledigings moet verwag juis omdat hulle aan 
God getrou wil wees. Dit het met Jesus gebeur, maar: “Toe Hy bele-
dig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig 
nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel” (vs 23). 
Hierdie voorbeeld van Christus moet ons navolg. Ja, in sy frustrasie, 
moedeloosheid en kleingeloof roep Dawid na God se oordeel (vs 23-
29), maar ons lê alles in die hande van die Regter wat eendag sal kom. 
Aan die einde is daar by Dawid sekerheid en hoop (vs 31-37), want God 
vergeet nie sy mense wat beledig word nie.

Sing: Psalm 42-1:3
Dr. SJ van der Walt (Kobus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 15 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 72:1-20
Fokusgedeelte: Psalm 72:17-19

Die Koning van alle konings!

Psalm 72 is gesing by die kroningsfees van ’n nuwe koning … ’n 
kroningslied uit die hart van die Ou-Testamentiese volk van God … 

’n kroningslied wat soms gesing is ter herdenking van die kroning van 
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’n koning … ’n kroningslied wat in sy skoonheid ook ewige ko nings-
heerskappy laat deurskemer! In hierdie psalm word die volk meege neem 
en gewys na die Gods regering van ’n regverdige koning … wat hom 
steur aan armes en swakkes en verdruktes … ’n regering waar nie net 
die hofhouding be langrik is nie, maar waar die konsekwensies uitreik 
dat selfs die natuur juig oor die vrede en reg wat uit ’n gehoorsame ko-
ning se re gering spruit.

Hierdie psalm leer ons wat die rigting is wat ’n regering in gehoor-
saamheid aan God behoort te loop. Die regering in Suid-Afrika moet 
ook leer om te regeer asof hulle vir ewig moet regeer … en dit kan net 
gebeur as die regering volgens God se ewige wil geskied.

Bowenal sug hierdie psalm na God se Gesalfde wat kom … na die 
koms van die ewige Koning, die Messias. Juis daarom is die verhewe 
taal van pas as ons daaraan dink dat die Messias reeds gekom het. Hy het 
die vrede en heil gebring deur volgehoue gehoor saamheid … gehoor-
saamheid tot in die dood. 

Met ons ewige Koning se wonderdadige herstel van sy skepping in 
gedagte, kyk ons dieper as om net vandag skewe regerings raak te sien. 
Ons sien dieper … ons sien dat God steeds in Christus Jesus tot in alle 
ewigheid lewe en regeer – en ons smag daarna dat Hy alles in almal sal 
wees!

Sing: Psalm 89-1:6, 7
Dr. RM van der Merwe (Rudolph) (Parys)

~~~~~~~~~~

Woensdag 16 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 87:1-7
Fokusgedeelte: Psalm 87:1-7

Sion: die ewige kerk van die Here

Psalm 87 is een van die Sionsliedere. In hierdie groep liedere word 
die berg Sion besing. In hierdie spesifi eke psalm word Sion in 
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Jerusalem besing as die berg waarop die tempel gebou is … die heen-
kome waarheen die ark, wat weggevoer was, weer terug ge bring is. Sion 
word telkens in die Psalms besing, maar dan nie as berg op sigself nie, 
maar omdat daar soveel simboliek aan Sion verbonde is.

Sion was die sentrum van aanbidding van die Joodse volk, die plek 
waar die Here om sy oordeel genader is, die plek waar die tem pel is 
waar die volk byeengekom het om te aanbid, waar die volk geoff er het. 
Die plek waar die vrede van die Here geheers het. Sion word selfs in die 
Nuwe Testament (in Openbaring 19) besing as God se woning.

Sion se hoedanighede word besing, maar ten grondslag van hier die 
Sionsliedere lê daar die groot waarheid: Sion is eintlik toonbeeld van 
die verlossing wat deur God bewerk is … en in Christus Jesus vir ewig 
bevestig is … verlossing wat nie net vir die Ou-Testamentiese volk 
bedoel is nie, maar vir almal wat uit God gebore is en een met ons Here 
Jesus geword het. God se Gees laat gelowiges uit Sion opstaan tot ’n 
nuwe lewe!

Christus is as God se Uitverkorene verseël en in Hom het God die 
nasies verenig, deur sy Gees en Woord, as ’n nuwe eenheid om Hom vir 
ewig saam te dien!

Sing: Psalm 89-1:1, 2, 3
Dr. RM van der Merwe (Rudolph) (Parys)

~~~~~~~~~~

Donderdag 17 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 88:1-19
Fokusgedeelte: Psalm 88:2, 14

Ligpunte in ’n donker nag

Hierdie psalmdigter ken van kleinsaf siekte en swaarkry, en deur sy 
hele lewe het hy allerlei ellendes leer ken. En nou, met die dood wat 

naderkom, is hy maar te intens bewus van sy alleenheid en ellende.
Die toonaard van hierdie psalm is neerdrukkend. En tog, al is die 
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digter so vasgevang in die verskriklikheid van sy moeilike situasie, 
begin hy die psalm met hierdie verrassende gedagte: God van my heil, 
of Here, God wat my altyd help … Wat gebeur hier? Wat leer die Here 
ons met hierdie woorde wat weerklank vind in vers 14?

Die psalmdigter gryp, selfs in sy totale nood, steeds aan God vas. Al 
voel hy al hoe meer vasgevang in sy ellende, en al voel dit asof selfs 
God hom verlaat, pleit hy steeds by hierdie selfde God.

Selfs al stry hy met die sin van die lewe, hou hy steeds aan God vas, 
bid hy nog steeds tot God. In dieselfde asem wat hy sy lot be kla, smeek 
hy steeds tot God. Dit herinner ons aan ons Here Jesus se aardse stryd. 
Al het hy geworstel tot die dood toe, al het Hy geroep waarom God Hom 
verlaat het, het Hy steeds aan God, sy Vader, gehoorsaam vasgehou.

Dit beteken dat Gods weg nooit só donker kan wees dat Hy nie sorg 
vir wie Hom vrees nie. Dit getuig van God se onweerstaanbare genade 
… selfs al is dit nie altyd op die voorgrond nie, is dit al waaraan hierdie 
psalmdigter kan vashou. Die Here is daar! Hy hou die wag. So gaan die 
donker uur dan om.

God bly my lig, my heil, ek sal nie vrees nie … selfs nie vir die 
donker uur nie!

Sing: Psalm 90-1:1, 2, 9
Dr. RM van der Merwe (Rudolph) (Parys)

~~~~~~~~~~

Vrydag 18 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 90
Fokusgedeelte: Psalm 90:12

Tel jou dae!

Ons meet ons ouderdom jare. Het jy egter al probeer uitwerk hoeveel 
dae jy al oud is? In hierdie gebed van Moses (hy was 120 jaar oud 

toe hy gesterf het) kom ons ouderdom ter sprake. Of liewer – dat ons 
dalk nie so oud gaan word as wat ons hoop nie!
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Net soos ons geboorte op die presiese minuut bepaal word deur ons 
HERE, so bepaal Hy ook die oomblik van ons sterwe. In vers 3 word 
trouens gemeld dat die HERE maar net op ’n gegewe oomblik die bevel 
kan gee dat iemand moet sterf, en dan gebeur dit! Moses, wat vanuit ’n 
geloofsperspektief skryf, stel dit duidelik dat die gelowige wat sterf, na 
die HERE toe terugkeer.

Selfs al verwag mens jou eie, of iemand na aan jou se dood (bv. wan-
neer iemand baie siek is aan kanker), kom die oomblik van die dood 
meestal so onverwags!

Ons aardse tyd is in die hande van die ewige (tydlose) God. By Hom 
is 1000 jaar soos een dag, en een dag soos 1000 jaar. Ons aardse tyd is 
egter beperk. Presies hóé beperk, weet ons nie. 

Dikwels wens jy jy het presies geweet. Dan kon jy mos haarfyn be-
plan hoe jy jou tyd moet inrig, sodat jy darem alles kan klaarkry wat jy 
so graag nog wil afhandel voordat jy doodgaan. Of dan kan jy mos jou 
lewe geniet en maak wat jy wil, en darem nog net gou met God regmaak 
kort voor jou dood …! Hierdie luukse het ons egter nie.

Nou bid Moses dat die HERE, in Wie se hande ons elkeen se aardse 
tyd is, ons moet leer om ons lewensdae, in die lig van hoe kortstondig 
die lewe is, te moet tel. Wat beteken dit? Ons moet by ons mikpunt 
uitkom. Ons moet ons lewensdoel bereik. Hierdie mikpunt, hierdie doel, 
is WYSHEID, ’n wyse hart. Met slimmigheid het dit niks te doen nie. 
Dit het met JESUS te doen. Hy is die Wysheid van God (1 Kor. 1:24).

Ons mikpunt moet wees: DAG VIR DAG SAAM MET JESUS! Dag 
vir dag ... tot ons na die HERE terugkeer!

Sing: Psalm 90-1:1, 2, 7, 9
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 19 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 91
Fokusgedeelte: Psalm 91:1, 2

Waar is jou skuilplek?

Waar skuil jy as jy werklik in die nood is? Nood kan velerlei vorms 
aanneem. Baie aktueel in ons land is die feit dat ’n mens se 

lewe nie veel werd is nie. Mense word maklik vermoor – in kruisvuur 
tussen polisie en rowers, met transito-aanvalle, op plase, in dorpe, in 
“townships”, by jou oprit na jou huis toe, in die dag of in die nag. Daar 
is egter ook geldnood, huweliksnood, gesinsnood. Ook oor stromings, 
brande en aardbewings laat die nood baie vinnig op jou toesak. Skielike 
en ernstige siekte, asook ’n ongeluk, laat mens ook dikwels in ’n omme-
sientjie absoluut weerloos ... Wat maak jy wan neer jy die dood baie 
onverwags in die oë moet kyk?

Met beeldryke taal beskryf die digter van Psalm 91 al die ver skillende 
vorme wat nood kan aanneem. Die net van die voëlvanger, dodelike 
pessiekte, verskrikking van die nag, die pyl wat bedags vlieg, pessiekte 
in die donker en epidemie helder oordag ... Ons grootste gevaar is egter 
sonde! Dit is ’n doodsgevaar! Die ewige dood word deur sonde tot 
by ons drumpel gebring! Waar is jou skuilplek? Waar kruip jy weg? 
Waar skuil jy teen enige gevaar wat jou fi sies, emosioneel en geestelik 
bedreig? My enigste skuilplek is by Hom wat groter en sterker is as 
enige gevaar wat my bedreig – by ons Drie-enige God!

My Hemelse Vader hou my altyd vas, selfs al tier die storms van 
geweld. My Verlosser, Jesus Christus, is die vaste Rots van my ewig-
du rende vertroue. Die Heilige Gees troos en versterk my onder alle 
om standighede. God stuur selfs sy engele (Heb. 1:14) om my op hulle 
hande te dra op sy bevel! Hoekom? Want ons ken sy Naam, ons roep 
Hom aan, danksy sy uitverkiesende genade! Ons behoort aan Jesus 
Christus in lewe en in sterwe!

Sing: Skrifberyming 24 (1-1):7
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)
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Sondag 20 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 92
Fokusgedeelte: Psalm 92:13-16

Doel van die rusdag uitgedruk in ’n beeldryke lied vir die rusdag

Ná die ballingskap is hierdie Psalm: ’n Lied vir die sabbatdag waar-
skynlik gesing as ’n môrelied by die drankoff er op die rus dag. Dit 

is na inhoud in sy botone én ondertone ’n blymoedige vreug de lied oor 
die rusdag wat aangelig het. Die doel van die rusdag vind uitdrukking 
in dit wat goed is, naamlik om die Here te loof.

Die digter is die voorganger wat almal oproep om juis dit te doen: 
om met musiekinstrumente die Naam van die Allerhoogste te besing. 
Die rede? God die Here se dade is ontsagwekkend. Dié Psalm is dus 
gespierde, epiese loftaal waarin die roemryke werke van die Allerhoogste 
ge-“psalmsing” word. Hy het die digter en sy volk immers verlos en 
weer vrygemaak van die goddelose – dié sal fi naal uitgedelg word.

Wie is die sangers? Dit is die regverdiges, die verlostes, hulle wat in 
gemeenskap met die Verbondsgod leef. In geïnspireerde beeld taal word 
hulle voorgestel as die palmbome van die vlakte wat hoog uitgroei en 
ook as die sierlike sterk seders wat die Libanon begroei. Hulle put hulle 
groeikrag en sierlikheid uit die feit dat hulle sinnebeeldig geplant is in 
die huis van die Here en opgroei in die tempel van God. Uit God, die 
gemeenskap met God, ontvang hulle blywende fl eur en lewensfi ksheid, 
selfs tot in hulle ouderdom.

En die fi nale doel van die verlostes se lewe is om te verkondig dat 
God die Rots is in Wie daar geen onreg is nie. Die krag en die sierlikheid 
van gelowige-wees is ook vandag, op hierdie rusdag, steeds begrond in 
die Woord wat mens geword het en onder ons kom woon en wandel het, 
en die dood in ’n rotsgraf agtergelaat het!

Sing: Psalm 92-1:1, 6, 7
Dr. JP Bingle (Johannes) (Emeritus)

~~~~~~~~~~



 25

Maandag 21 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 94
Fokusgedeelte: Psalm 94:18, 19

Wat as my ontstellende gedagtes te veel word …?

Die Psalmdigter se gedagtes het hom vasgekeer. Hy worstel met 
hoog moedigheid, goddeloosheid, onreg, die verguising van ge lo-

wiges, uitbuiting, moord en doodslag. Hoe bekend klink dit nie!
Wanneer mens in jou gedagtes met hierdie werklikhede van die 

aardse lewe worstel, worstel mens terselfdertyd ook met die vraag stuk: 
Sien die HERE dit dan nie ook nie? Hoor Hy dan nie al die hulp geroep 
van verontregte en verdrukte en worstelende mense nie? Waarom doen 
Hy dan nie iets daaraan nie? Hoekom gryp Hy nie in nie? Hoe kan 
Hy, die Almagtige God, dit laat lyk of Hy nie om gee nie, harteloos is, 
self dalk magteloos is teen die goddelose wer ke van die duiwel en sy 
magte?

Ontstellende gedagte soos hierdie broei dikwels in ons binneste. ’n 
Mens se brein word soos ’n broeimasjien, en die ontstellende ge dag tes 
word al meer en meer ... totdat dit vir jou te veel word. Jy word uitein-
delik maklik vasgekeer in negatiwiteit en moedeloosheid!

Genadiglik ken die HERE ons. Hy ken selfs ons gedagtes, dat dit 
nietigheid is! (vs 11). Ja, worstelgedagtes bring ons nêrens. Want God 
wat die mens se oor gemaak het, hoor selfs ons onuitgesproke gedagtes, 
en so ook al die woorde van onreg en haat en liefdeloosheid in die wê-
reld.

Hy, wat die mens se oog so wonderbaar gemaak het om te kan sien, 
sien self ook alles raak wat op die aarde gebeur, en waarmee al die 
onreg werkers alles besig is. Hy sál optree! Op die regte tyd, en op die 
regte manier.

Hy maak ook weer al ons worstelinge stil en rustig. In sy troue liefde 
verseker Hy my van die feit dat sy liefde vir jou in Jesus Christus nooit 
vergaan nie. Hy vertroos ons met die sekerheid dat niks van al die aardse 
dinge wat ons so ontstel, ons ooit uit sy hand kan ruk nie. Hy herinner 
ons aan die Regter, ons Here Jesus, wat aan die kom is! Daarna moet 



26 

ons verlang! Daarvoor moet ons altyd bid! “Amen” Kom Here Jesus!” 
(Op. 22:20b, Direkte Vertaling).

Sing : Skrifberyming 57:1, 3, 5
Ds. LSD du Plessis (Lourens) (Groblersdal)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 22 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 120 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 120:1, 5

Vreemdelinge in ’n vreemde wêreld

Psalm 120 is die eerste van 15 bedevaarts- of pelgrimsliedere (Ps. 
120-134). Dit is liedere wat deur pelgrims gesing is terwyl hulle op 

pad was Jerusalem toe vir een van die groot feeste, die Paas fees, Pink-
sterfees en Huttefees. Op pad tempel toe, praat die digter met die HERE 
oor sy nood. Hy weet dat die HERE hom verhoor (vs).

Mense het leuens oor hom versprei (vs 2). Hy sidder as hy dink wat 
God aan leuenaars sal doen (vs 3). Leuens en bedrog is dui welswerk. 
Die HERE sal leuenaars so seker straf as wat ’n held se pyle die vyand 
dodelik tref (vs 4). Soos kole van ’n besembosvuur lank brand, so sal 
die leuenaar lank en pynlik deur God gestraf word (vs 4).

Die digter voel soos ’n vreemdeling (vs 5). Hy is omring deur vyan -
dige mense (vs 6, 7). Moontlik het hy tydelik in Meseg (in die verre 
noorde van Klein-Asië) en Kedar (in Sirië, noord van Palestina) ge-
woon. Hy het in vrede met die mense geleef, maar hulle is op oorlog uit 
(vs 7).

In die vreemde wêreld tussen vreemde mense laat hy steeds die lig 
van God se genade skyn. Hy word nie net soos hulle nie. Hy pas nie by 
hulle aan nie. Hy doen nie wat hulle doen nie.

Nou is hy op pad Jerusalem toe! Hy bely dat die HERE hom verhoor 
het (vs 1). Daarom het hy nie met vyandigheid en haat ge reageer op 
mense wat hom beskinder nie. Hy het gedoen wat Jesus gesê het: 
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Doen goed aan die wat vir julle haat (Matt. 5:44). So het Jesus self 
ook opgetree. Hy het gesterf vir sy vyande om ons met God te versoen 
(Rom. 5:10). En nou kan ons deur die werk van die Heilige Gees as 
vreemdelinge in hierdie vreemde wêreld lewe.

Hoe kan jy staande bly? Praat met God oor jou nood. Laat die lig van 
sy genade uit jou lewe skyn. Hy gee die krag daartoe.

Sing: Psalm 120-1:1, 4
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)

~~~~~~~~~~

Woensdag 23 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 121 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 121:5, 8

Saam met die HERE op pad

Dié psalmdigter is nie blind vir die gevare op sy reispad nie. Maar 
hy is rustig, want hy weet daar is ’n Onsigbare Reisiger saam met 

hom – die HERE, die getroue Verbondsgod! Waar sal my hulp van daan 
kom? (vs 1). 

Die antwoord – ’n belydenis: My hulp is van die HERE wat hemel 
en aarde gemaak het. Die pelgrim is nie bang nie, want die getroue 
Verbondsgod, die Skepper van alle dinge, beskerm hom. Hy is ten volle 
in beheer van die hele pad en alles wat gebeur. 

Vir elke pelgrim op pad na ons ewige tuiste is dit ’n heerlike troos: 
die HERE, die getroue Verbondsgod, wat hemel en aarde gemaak het, 
loop elke tree van ons lewenspad saam met ons. Hy is nie ’n Toeskouer 
wat eenkant staan en kyk nie. Hy sê nooit: Wag eers! Ek is te besig om 
aan jou aandag te gee! 

Nog verder: Die HERE is jou skaduwee – só NABY is Hy aan jou! 
Die Verbondsgod, wat elkeen van sy beloftes nakom, Hy wat hemel en 
aarde gemaak het – Hy is digby jou! Hy is elke dag en elke oomblik 
en elke tree van jou le wenspad teenaan jou! Sy skaduwee val oor jou! 
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Waarom? Want God die Vader het sy eie Seun onder sy skaduwee 
uitgestuur om die volle gloed van sy toorn oor ons sonde in ons plek 
te dra. Jesus Christus het hierdie woorde van Psalm 121 vir ons heerlik 
waar gemaak. Deur die Heilige Gees loop Hy elke moeisame tree van 
jou lewenspad saam met jou! Hy is elke oomblik digby jou – teen aan 
jou! Hy bewaar jou uitgang en jou ingang, van nou af tot in ewigheid! 

Die Here was dáár toe jy gebore is. Hy was dáár toe jy jou eerste 
wan kelende treetjie gegee het. En Hy sal ook dáár wees wanneer jy 
jou laaste tree in hierdie wêreld gee. Hy vergesel jou elke tree op jou 
hele lewenspad – tot in die Vaderhuis waar Jesus self jou plek gereed 
gemaak het.

Sing: Psalm 121-1:1, 2
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)

~~~~~~~~~~

Donderdag 24 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 125 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 125:1, 2

Toegevou in die kokon van God se genade

Pelgrims op pad na Jerusalem! Reisigers op pad na ons ewige 
vaderland! Vreemdelinge en bywoners op aarde – só praat die Bybel 

van gelowiges.
Psalm 125 is nóg ’n pelgrimslied. Daar was baie gevare op die pel-

grims pad. Maar dié pelgrim is nie vol angs nie! Waarom? Want die wat 
op die HERE vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar 
bly tot in ewigheid. Gelowiges wat op die onveranderlike Verbondsgod 
vertrou, word met die berg Sion vergelyk. Dit is die tempelberg. Die 
tempel is God se woonplek by sy volk. 

’n Berg is beeld van iets wat vas staan – onbeweeglik. Só is elkeen 
wat op die HERE vertrou – soos ’n berg wat nie deur versoekings en be-
proewings van God af weggeskuif kan word nie. Geloof in die getroue 
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Verbondsgod – dít bring vastigheid en stabiliteit in jou lewe.
Waarom? Want: rondom Jerusalem is berge; so is die HERE rondom 

sy volk van nou af tot in ewigheid. Aan die oostekant is die Olyfberg. 
Aan die westekant is heuwels. Aan die noordekant die berg Moria. Aan 
die suidekant die Perasimberg. Jerusalem lê veilig toegevou tussen 
die berge. Dié berge bied egter net tydelike en beperkte, net aardse en 
horisontale beskerming.

Die HERE, die getroue Verbondsgod, is rondom sy volk! Rondom 
– nie net horisontaal, aards nie, maar ook vertikaal, hemels! Dié wat 
in Hom glo en op Hom vertrou, is as’t ware toegevou in sy hande – 
toegevou aan alle kante. Beveilig reg rondom – van bo en onder, van 
links en regs – soos in ’n kokon! Toegevou en beskerm teen alle sigbare 
en onsigbare vyande wat jou liggaam en jou siel wil ver nietig!

Elkeen wat op HERE vertrou, mag in hierdie kokon van God se 
genade lewe, omdat Jesus daardie plek vir jou gekoop het. Hy is onder 
sy Vader se beskerming uitgestuur om die bange God verlatenheid in 
ons plek te ondergaan. Só het Hy plek gereed gemaak sodat elkeen wat 
in Hom glo, kan lewe – toegevou in die kokon van God se genade – vir 
ewig!

Sing: Psalm 125-1:1, 2, 3
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)

~~~~~~~~~~

Vrydag 25 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 137
Fokusgedeelte: Psalm 137:4

Hoe kan ons die lied vir die Here sing in ’n vreemde land?

Die wêreld van die gelowige word al vreemder, nie waar nie? Na-
mate ons voortsnel na die einde in ons vreemdeling- en bywo ner-

skap (1 Pet. 1:17), raak dit al duideliker.
So was dit ook met oud-Israel. Juda is weggevoer van Jerusalem af 
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na Babel, 1000 kilometer van hulle tuisland, Israel, af. Die jaar was 561 
vC. In die vreemde land, Babilonië, kom die ballinge bymekaar en dan 
word daar met trane gekyk na Jerusalem. Dit was skynbaar naby riviere 
(Tigris of Eufraat). 

Hier het die volk by die byeenkomste geween en geweeklaag weens 
die straf op hulle sonde. Hulle is eensaam en alleen te midde van die 
slegte geselskap van die vreemdelinge in die vreemde land en, in 
plaas van lofl iedere, is hulle stemme stil. Hulle tonge kleef aan hulle 
verhemelte. Hulle word stil.

Dis wat smart doen. Jy swyg, want die Here het dit toegelaat. Edom 
(afstammelinge van Isak), uit die geslag van Esau, het die Ba biloniërs 
destyds aangehits: “Breek alles tot op die grond. Laat net die fondamente 
staan.” Dis wat hulle onthou.

Ons is vreemdelinge in ’n vreemde wêreld. Onthou, die wêreld is 
ons woning nie. Kyk op in jou alleenheid en smart en sien ’n ge opende 
hemel met die Vader en Jesus Christus langs Hom (Hand. 7:55, 56). 

Laat die Gees u genade gee om nie vas te kyk in ons eie bal lingskap 
nie. Hef dan ’n danklied aan. Loof Hom, prys Hom. Kyk weg van jouself 
en kyk op na die Here.

Sing: Psalm 137-1:4
Dr. JJJ Erasmus (Kobus) (Volksrust/Ermelo)

~~~~~~~~~~

Saterdag 26 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 138
Fokusgedeelte: Psalm 138:4-6

Sangstem in angs

Dawid skryf die Psalm om te bely dat die Here goedertieren is (1953-
vertaling, vs 2 en 8). Aan sy goedheid en liefde is daar nie einde 

nie (vs 8). Die Psalm straal van dankbaarheid te midde van angs. Die 
psalmis wil ons inspireer om in ons angs en stres juis weg te kyk van 
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onsself en op te kyk na die Here.
Die Psalm val uit in drie dele, naamlik: die grote God wat by sy 

beloftes bly (vs 1-3), gevolg deur God wat Hom ontferm oor die nederige 
gelowige (vs 4-6), en in die laaste plek die beskerming van sy kinders 
uit liefde (vs 7-8). Die klem is op die tweede deel (vs 4-6). Dit sluit 
aan by die eerste en derde deel. Dit dui daarop dat ons moet bid in ons 
diepste nood en angs, dat ons ’n lied moet sing in ons angs, ’n sangstem 
in tye van stres moet hê. God beskerm, Hy bly by sy Woord. Hy hou jou 
aan die lewe, fi sies en geestelik, kragtens Jesus Christus en die Gees. 
Op Golgota het Hy die angs en spanning oorwin met sy verlatenheid 
aan die kruis en met die opstanding.

Deur die Gees is ons as gelowiges nooit meer verlate nie. Nie mand 
(ook nie vyande) sal ons kan losruk uit die regterhand van God nie. 
Alles sal gebeur soos Hy wil. Dit sal goed afl oop. Totius som dit mooi 
op in die Psalmberyming:

As in my angs en teëspoed
Die krag en moed my wil begewe,
As vyande van veglus brand,
Dan keer u hand en red my lewe (Ps. 138-1:4, berymd).

Sing: Psalm 138-1:4
Dr. JJJ Erasmus (Kobus) (Volksrust/Ermelo)

~~~~~~~~~~

Sondag 27 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 139:13-16
Fokusgedeelte: Psalm 139:14

Gód ken jou vóór enige mens jou ken!

Geloofl ik (om verseker nie te sê ongeloofl ik nie, want dit is nié 
ongeloofl ik nie – dit is net maar geloofl ik) hoe kunstig-keurig 

Dawid en u en ek gemaak is! Ons staan saam met Dawid in Psalm 139 
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verbyster oor die mens as unieke maaksel van God: ’n verstom mende 
skeppingswonder wat aan die lig getree het uit die wonderlike maakwerk 
van die lewende God. 

Psalm 139 is ’n lofl ied in verdigte Dawidstaal op die wonder van die 
mens se word en wees: van my vrugbegin, van die eerste oom blik ná 
kon sepsie – en lank vóór dit al – ken die Here my. In my selle sit die 
fyn werk van goddelike kunsborduursel (vs 15). Dawid besef: hy is nie 
sommer maar net nie.

Besef jy jy is nie sommer maar net nie, nie maar net deur die same-
loop van omstandighede in die sisteem van die natuur voortgebring nie? 
Van jou is geweet voor jy en jou ouers van jou geweet het. Jy is ontwerp, 
jy met jou eie uniekheid. Daar was nog net een jy, en daar sal nooit 
nog ’n jy wees nie. En verder: Die Verbondsgod het my nie net beplan, 
geweef en klaargekry nie, maar Hy verbind Homself steeds in lewende 
verbonds gemeenskap aan my. Al my dae, in my sondegebrokenheid, 
verloop deur my nuutwees in Christus steeds onder die beskikkende wil 
van God. Al my dae is in sy boekrol van goddelike besluite ten beste 
op geskryf. Ek bly vir ewig sy misterie-mooi maaksel!

Ongeloofl ik? Nee, net maar geloofl ik, geloofl ik wonderlik ontsag-
wekkend. Laat ons, die kerk, dit verwoord in lofl ied op lofl ied, woord 
op woord, daad op daad – en dit sonder maat!

Sing: Psalm 139-1:6, 8, 9
Dr. JP Bingle (Johannes) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Maandag 28 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 140
Fokusgedeelte: Psalm 140:2-4

Beskerming teen boelies

Dawid dig die Psalm in bepaalde omstandighede. Hy kry swaar oor 
mense wat hom te na kom. Ons kan sê hy loop deur onder boe lies. 
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Hulle tonge is los. Hulle gif is soos dié van ’n slang. Hulle is adders (vs 
4). So is ’n boelie mos. Hy knou af en wil net die slagoff er te na kom. 
Hy is iemand wat ’n ander persoon ’n niemand wil maak. Eintlik is ’n 
boelie ’n niemand met ’n lae selfbeeld. Ondersoek jouself of jy nie dalk 
self die boelie is nie. Is jy nie dalk die slagoff er van ’n boelie nie?

Dawid wys op die feit dat boelies ook medewerkers (same sweer-
ders) het (vs 5, 6). Hy wil hê die Here moet hom nie net bewaar van die 
boelie nie, maar ook van sy meelopers. Is jy nie dalk ’n meeloper nie?

Dawid gee in die Psalm goeie raad. Hy bid vir verlossing en smeek 
vir beskerming (vs 7-9). God wat die harte ken, kan ook die uitkomste 
gee uit die wurggreep van ’n boelie. ’n Boelie en ’n slagoff er moet besef 
dat dit die Here is wat mens die krag gee om staande te bly te midde van 
die soet en suur van die lewe (Fil. 4:13).

So word die saak vir die Here gegee. Hy is die Een wat vergeld. Hom 
alleen kom die wraak toe (Rom. 12:19; Heb. 10:30). Natuurlik loop dit 
uit op rekenskap. As dit nie tydens hierdie lewe plaasvind nie, dan vir 
seker wanneer Jesus Christus weer kom (NGB Art. 37; Matt. 12:36; 2 
Kor. 5:10; Op. 20:12). Die boelie sal moet sê waarom hy so opgetree 
het.

Die versekering vir enige slagoff er is dat jy nie net self oorleef nie, 
maar juis ’n oorwinnaar is (Rom. 8:31-39) in Christus deur sy Gees.

Sing: Psalm 140-1:1, 11
Dr. JJJ Erasmus (Kobus) (Volksrust/Ermelo)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 29 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 141
Fokusgedeelte: Psalm 141:1, 2

Gebed is soos reukwerk!

Angs het die geneigdheid om jou in vrees te dompel. As dit nie voor 
die Here reg gehanteer word en in sy hande geplaas word nie, het 
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dit die geneigdheid om onder jou vel “in te klim” en te gaan “vassit” 
in jou gemoed! Dit kan soms “briekloos” met ons weg hard loop! Ons 
elkeen ken die spreekwoord wat sê: Moet nie dat ’n situasie “onder jou 
vel inklim” en jou gemoed negatief beïnvloed nie! 

So kan ons deur angs (wat nie reg gehanteer word nie) in vrees 
gedompel word en só ons doel as kind van die Here mis!

Dit is wat Dawid in Ps 141 agter die skerms beleef! Ons lees van 
Dawid se hulpkreet (vs 1). Hy smeek tot die Here vanuit sy be noud-
heid! Die nood leer hom bid! Die Gees van God laat hom in sy situasie 
besef om nie nét vas te kyk in die omliggende nie! Hy sê: Ek roep na U, 
Here, kom tog gou na my toe, luister tog na my ...! Dawid, tot die dood 
toe beangs dat die Here Hom nie in sy noodtoestand gaan hoor nie, is 
smekend besig: Ek roep na U, Here ...! Hy is worstelende: Here, kom 
tog gou na my toe! Hy is biddende: Here, luister tog na my!

Die groot gevaar in ons lewe is om vas te kyk in ons omstandighede! 
Dit gebeur dat ons geloofsoog soms op die agtergrond geplaas word 
en dat die omstandighede rondom ons “onder ons vel inklim”. Het 
dieselfde nie maar gebeur met die volk Israel by die Rooisee in Eksodus 
14 nie? Daardie angs ... wat verder ontwikkel in vrees ... wat maak dat 
die verlossing en die belofte van God misgekyk word!

Dawid, gelei deur die Heilige Gees, het nie rigtingloos rondge dob ber 
nie. Hy het in die geloof en deur gebed uitgestyg bo die om standighede. 
Ons hoor in vers 2 hoe hy vasgehou het aan God se beloftes: Laat my 
gebed soos reukwerk voor u aangesig staan ...! 

Die “reukwerk” verwys na die reukoff eraltaar. Daarop is die wie-
rook gebrand as simbool van die gebede van die gelowiges (Op. 5:8). 
Dawid se gebed en smeking is juis dat dit soos reukwerk sal opgaan. 
Soos ’n liefl ike geur voor die Here se aangesig gebring sal word deur 
Christus! Daarom die mooi simboliek van die reukaltaar wat vóór die 
allerheiligste gestaan het. Christus wat vóór die troon van genade staan 
en vir ons intree! Dit is Dawid se gebed! Daarin is sy toevlug! Hy vlug 
na God en sy genade.

Die troos vir ons is dat Jesus Christus ons nie alleen laat nie. Hy het 
Self angs en benoudheid ervaar in die tuin van Getsemane (Matt. 26:37-
38). Hy het die pad vir ons gestap, sodat ons in ons angs nie vreesagtig 
die toekoms sal instaar nie, maar dat ons in ons om standighede kan 
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uitstyg en kan koers hou deur die Woord! 
God laat ons deur sy Gees in die geloof uitstyg (bokant ons om stan-

dighede) deur gebed!  Met die wete: Christus tree vir ons in!

Sing: Psalm 141-1:8, 9
Ds. GJ Erasmus (Gert) Pretoria-Magalieskruin

~~~~~~~~~~

Woensdag 30 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 144
Fokusgedeelte: Psalm 144:9, 12

God leer ons om ons roeping uit te leef!

Psalm 144 begin met ’n Ou-Testamentiese saligspreking ... Wel geluk-
salig is die volk met wie dit só gaan!

Die doel van ’n spreuk is om jou as geloofskind dieper te laat na dink 
(te bepeins) oor wat in die teks gesê word. Dáárdie herkou-proses om 
jouself te toets in die lig van die verlede, maar óók in die lig van die 
toekoms!

Vanuit die agtergrond van Dawid se stabiele ryk as koning (die ver-
lede) word hy nou deur sy vyande bedreig (die hede). Kragtens die 
belofte van Christus kon hy in vers 7 bid: Strek u hand van bo af uit, 
bevry my, red my uit die geweldige waters, uit die mag van vreem-
delinge! Hy en sy volk word deurgaans bedreig deur mense wat nie leef 
van uit God se evangelie nie. Die waarheid van sy Woord is vir hulle 
totaal en al onbelangrik! Van respek vir God se hei lig heid is daar geen 
sprake nie (vs 8: “dade van leuens en dade van bedrog”). Hy bid dat die 
Here hom en sy volk sal bewaar téén hierdie vyande-van-die-evangelie 
wat sy innerlike rus en vrede deur die geloof bedreig!

Die Heilige Gees laat hom deur die geloof verder kyk, om ten mid-
de van die bedreiginge sy roeping raak te sien (vs 9). Hierdie roeping 
stop nie net by hom nie, maar moet deursyfer na die kinders van die 
volk (seuns en dogters, vs 12). Elkeen met sy/haar roeping! Geroep om 
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geanker, stewig, lewendig en roepingsbewus die toekoms in te gaan! 
Geanker in God se Woord! So sal die seuns hoog groei om soos plante 
uit te styg en vrug te dra. ’n Boom wat geplant is by waterstrome (Ps. 
1). So sal die dogters stewig staan soos hoekpilare kunstig gebeitel, 
afgerond. So is kinders ’n seën van die Here tot seën en roeping vir 
ander (Ps. 127:3)! 

God se seën roep ons tot besinning (verlede), tot erkenning (hede), 
maar ook tot roeping (toekoms). Die evaneglie moet op ALLE ter-
reine uitgeleef word! Vir ons kinders moet die geloofsafl osstokkie 
met verantwoordelikheid aangegee word (Deut 6:6-7). Hulle moet 
geleer word (verlede), vertel word (hede), gehelp en mee gepraat word 
(toekoms). Dit is wat die Here van ons vra!

Welgeluksalig is die volk wie se God die HERE is! Daarin lê ons, maar 
ook ons kinders se roeping! Dit moet ons hulle in voorbeeld leer. Om 
in diepe afhanklikheid jouself te verloën om vir die waarheid van die 
evangelie te leef. Die waarheid is Christus! Hy is die weg, die waarheid 
en die lewe! Volg Hom en stel so ’n voorbeeld vir julle kinders.

Sing: Psalm 144-1:4, 6
Ds. GJ Erasmus (Gert) Pretoria-Magalieskruin

~~~~~~~~~~

Donderdag 31 Januarie

Skrifgedeelte: Psalm 145
Fokusgedeelte: Psalm 145:18

Groot en goed is onse God!

In Psalm 145, spesifi ek in die 1953-vertaling, vind ons in die uiteen-
setting van hierdie psalm, in ons taal die alfabet van die kinderlike 

geloof! Met hierdie psalm is van kleinsaf vir die Joodse kinders geleer 
wat geloof beteken ... die A tot Z van God se grootheid word hierin 
besing! Sy ewige en onbepaalde heerskappy!

In toepassing hiervan vir die gelowige kind van God moet hy/sy kan 
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sê dat die Here MY God en MY Koning is! Dit moet van geslag tot 
geslag oorgedra word. Dit weergalm in die Nuwe Testament as Tomas 
gekonfronteer word met Jesus Christus se wonde: My Here en my God! 
(Joh. 20:28).

Die basis van die bogenoemde lê in vers 18: HOE die ware Ver bonds-
god geëer wil word. Die HERE is naby almal wat Hom aanroep, almal 
wat Hom aanroep in waarheid. Want die Verbondsgod is ’n genadige 
God, barmhartig en vol liefde! Hy leer ons om in die waarheid van sy 
Woord te wandel! 

Hierdie waarheid van sy evangelie moet ons hele lewe bepaal! Ons 
moet die waarheid in liefde betrag (Ef. 4:15). Al sou jy swak of bedruk 
voel, sal die krag van Christus jou dra! Die Here help almal op wat 
geval het. Hy ondersteun dié wat bedruk is (vs 14). Kyk, die hand van 
die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te 
hoor nie (Jes. 59:1). Hy beloof dit aan ons! Hy sal jou lei deur sy Gees, 
die Gees van die waarheid! So sal jy sy Koningskap herken en aan Hom 
die eer gee!

Dien Hom as die A tot Z van jou lewe, die begin en die einde van 
alles!

Sing: Psalm 145-1:1, 10
Ds. GJ Erasmus (Gert) (Pretoria-Magalieskruin)
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FEBRUARIE – NUMERI: GOD OPENBAAR SY GEDULD EN 
GETROUHEID, MAAR OOK SY GEREGTIGHEID AAN ’N 

ONTROUE VOLK

Numeri is die vierde boek van die Pentateug, wat onder menslike 
outeurskap van Moses (deur die werking van die Heilige Gees, die 

eintlike Outeur) ontstaan het. Die naam van die boek kom van die tekste 
in die boek wat ’n volkstelling van die weerbare Israeliete (waarmee 
die boek begin) en ook die Leviete beskryf. Histories gesproke, beskryf 
Numeri die reis van die volk deur die woestyn vandat hulle van Sinai 
af weggetrek het, regdeur 38 jaar se omswerwinge in die woestyn, tot 
waar hulle om Edom verder moes trek omdat hulle nie in daardie land 
toegelaat is nie.

In Numeri sien ons wetgewing van die Here aan sy volk. Die doel 
van hierdie wette is om sy volk te leer wat reinheid en gehoorsaamheid 
voor Hom beteken, en hulle word dan ook reinheid en gehoorsaamheid 
op allerlei praktiese terreine geleer. Die doel van die reinheid en ge-
hoor saamheid voor God moet Israel leer wat dit beteken om in ’n ver-
bondsverhouding met God te staan. God het voorheen aan die volk 
laat afkondig dat Hy die Here hulle God is. Die volk moet nou besef 
wat dit beteken om die Here hulle God te dien.

Ons sien egter ook verbondsontrou van die volk se kant af. Telkens 
is hulle ondankbaar vir God se sorg en leiding, en hulle pleeg rebellie 
en opstand. God openbaar aan hulle dat Hy nie net getrou is nie, maar 
ook geduldig met hulle sonde teen Hom. Hy vernietig die volk nie 
sum mier vir hulle oortredinge teen Hom nie. Ons sien egter dat God 
wel by tye sy regverdige oordeel oor die sonde openbaar en oortreders 
selfs met die dood straf. Die oorblywendes tug Hy ook sodat hulle 
besef dat hulle in die sorg van die heilige en almagtige God is, met 
Wie daar nie gespeel mag word nie en van Wie hulle in alle opsigte 
af hanklik is.
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Vrydag 1 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 3
Fokusgedeelte: Numeri 3:40-51

Tydelike en permanente brûe

God se geregtigheid en heiligheid – groot woorde wat ons dalk só 
baie hoor dat dit sommer in die verbygaan weer deur ons vergeet 

word. Hierdie woorde bring nie altyd die volledige betekenis van wat 
dit behels na vore nie. Die geregtigheid van God, en wat ons voor Hom 
moet wees om enigsins voor Hom te mag verskyn, kan vergelyk word 
met die grootste en diepste kloof wat mens al ooit teëgekom het. Daar is 
geen manier vir ons om hierdie kloof te oorbrug nie.

Dit is wat God in sy genade tydelik vir die Israeliete gedoen het in 
van dag se teksgedeelte. Daar moes ’n manier wees vir die volk van 
die Here om tot Hom in sy heiligheid te nader. Daarom maak die Here 
dit moontlik vir die Israeliete. As ’n mens gaan kyk na die besonderse 
moeite en detail waaraan die Leviete moes voldoen, hierdie hele proses, 
dan staan mens verstom voor God, ons kan nie anders nie.

Twee keer sê God vir Moses: “EK is die HERE!” Hierdie bevele is 
bedoel om die volk van die Here te wys hoe ernstig God is oor sy gereg-
tigheid en heiligheid, maar dan daarmee saam dat Hy ook in sy genade 
vir die Israeliete die kans gee om tot Hom te mag nader.

Die eersgeborenes se diens by die tabernakel word vervang deur die 
Leviete se diens. Spesiale mense, vir spesiale diens. Net soos die eers-
geborene van God later vir ons intree. Ons Here Jesus wat daardie kloof 
tussen ons en God heeltemal kom oorbrug, sodat ons voor God mag 
ver skyn, deurdat Jesus ons wat gebreek en stukkend in ons sonde is, 
sonde op Homself geneem het.

Die tydelike brug van genade in die Ou Testament word vervul in die 
wonder van ons verlossing in Jesus Christus.

Sing: Psalm 130-1:1, 2
Ds. SJL Linde (Lohan) (Pretoria Wonderboom-Suid)
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Saterdag 2 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 5:1-4
Fokusgedeelte: Numeri 5:3b

Geen onreine kom in die teenwoordigheid van God nie

Die reinheidswette is vir ons wat in die 21ste eeu leef, soms moeilik 
om te begryp. Ons leef in ’n hoogs ontwikkelde, tegnologiese era 

waar reinheidsrituele net by vreemde kultes en sektes te vind is. Daar-
om stoei ons baie keer met gedeeltes soos hierdie waar God beveel dat 
mense wat aan sekere siektes lei, of op een of ander manier onrein is, 
som mer summier uit die kamp gestuur moet word. Is dit nie bietjie hard 
nie?

Hoe moeilik dit ook al vir ons is, moet ons besef dat reinheid ’n baie 
belangrike tema in die Ou Testament is. Hierdie reinheidswette was nie 
daar om die volk se lewe moeilik te maak nie, maar om vir hulle (en 
ons) iets te leer van Wie God is – ’n heilige God wat nie vuilheid en 
on rein heid kan verdra nie. Daarom sien ons in vers 3 baie duidelik die 
rede waarom die onreines uit die kamp gestuur moes word: “… sodat 
hulle nie die kamp waarin Ek onder hulle woon, verontreinig nie.” 
God is heilig en rein, en geen onrein mens kan in sy teenwoordigheid 
wees nie.

Dit skep natuurlik vir ons ’n probleem. Ons is dalk nie fi sies onrein 
nie, maar ons sonde maak dat ons ook nie in die teenwoordigheid van 
die heilige God kan kom nie. Maar hoe wonderlik dat God ook genadig 
is. Jare later word Jesus saam met die “onreines” buite die stad se mure 
gekruisig sodat ons vuilheid afgewas kan word. Jesus is die onskuldige 
wat ly vir die skuldiges (1 Pet. 3:18). Hy is die rein Een wat in ons plek 
“uit die kamp” gestuur word, sodat ons nou skoon voor God kan staan.

Wat ’n troos! In Jesus Christus is daar niks wat my so onrein kan 
maak dat God my uit sy kamp stuur nie … Kom ons dank God elke dag 
daar voor!

Sing: Skrifberyming 5-3:1, 2
Ds. JG Tredoux (Jacques) (Pretoria-Brooklyn)
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Sondag 3 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 5:5-10
Fokusgedeelte: Numeri 5:6-7 (1953-vertaling)

’n Regverdige God en die netelige saak van restitusie

Waar ons in gister se teksgedeelte iets van God se heiligheid geleer 
het, leer ons vandag iets van God se regverdigheid.

God is ’n regverdige God, en daarom word dit baie duidelik verweef 
in die voorskrifte en bepalings wat Hy vir sy volk gee. Hy leer dit on-
dub belsinnig vir sy volk: Ek is ’n regverdige God, en daarom moet julle 
ook regverdig optree. As jy iemand benadeel het, moet dit ten volle 
reggestel word. Daar moet restitusie plaasvind (vs 6-7).

Hierdie beginsel geld natuurlik ook tussen ons en God. Ons het God 
benadeel deur ons sonde en rebellie teen Hom, en dit moet ten volle 
reggestel word! Die probleem is net dat niemand dit kan “bekostig” om 
self vir hulle sonde te betaal nie. Ons skuld is net eenvoudig te groot!

Maar dan hoor ons die wonderlike troos van Kolossense 2:14 waar ons 
lees wat God deur Christus vir ons gedoen het: “Hy het die skuldbewys 
met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het 
Hy dit vir goed weggeneem.” Deur Jesus het daar volmaakte restitusie 
tussen ons en God plaasgevind.

Hoeveel te meer moet ons, wat nog ’n voller prentjie van God se 
regverdigheid het, nie dan die opdrag van ons teksgedeelte uitleef nie? 
Daar waar mense benadeel is en ons ’n aandeel daaraan het, moet dit 
reg gestel word. Daar moet restitusie plaasvind. Of dit nou is om die on-
ge lykhede van die verlede reg te stel (grondhervorming / ekonomiese 
be magtiging?) en of dit dalk ’n persoonlike onreg is wat ek teenoor ie-
mand gedoen het, die beginsel bly dieselfde – bely my sonde en maak 
dit reg. Ons as Christene mag nie apaties teenoor restitusie wees nie. Nie 
omdat ons polities korrek wil wees nie, maar omdat ons ’n regverdige 
God dien!

Sing: Psalm 25-2:3, 4
Ds. JG Tredoux (Jacques) (Pretoria-Brooklyn)
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Maandag 4 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 6:1-21
Fokusgedeelte: Numeri 6:2

Toegewy aan die Here al die dae …

Elke gelowige wil graag ’n toegewyde dienskneg van die HERE wees. 
Kan dit? Reeds in die Ou Testament kry ons die duidelike antwoord 

van die HERE deur Moses: “As ’n man of ’n vrou ’n besondere gelofte 
afl ê, die gelofte van ’n nasireër, om hom aan die HERE te wy …”

Hierdie geleentheid wat die HERE gegee het, was oop vir almal, 
man of vrou. Die tydsduur was vir elkeen om te bepaal. Dit was ’n 
unie ke gelofte en persoonlike besluit om onbeskaamd in die openbaar 
uit te leef. Ander mense kon dit sien aan die uiterlike voorkoms en 
die innerlike gedrag, soos die ongeskeerde hare, die weerhouding van 
drank. Selfverloëning en getrouheid aan die gelofte was die uitstaande 
ken merk.

Sal ons vandag kan sê dat hierdie gelofte die fotoverhaal is van die ge-
lowige se toewyding in diens van die HERE? Met die afl ê van belydenis 
van geloof het ek en jy ons verbind tot oorgawe en toewyding in diens 
van die HERE. Dit is uniek, persoonlik, vrywillig en vra getrouheid en 
selfverloëning. Die opvallende in die gelofte is die woorde: “Al die dae 
…” – wat vier keer herhaal word. Al die dae is toewyding aan die HERE. 
In hierdie toewyding is daar niks wat in jou pad staan of belangriker is 
nie, nie die vrug van die land, nie jou voorkoms, nie jou familiebande 
nie – niks nie!

Die gelofte kry ’n menslike gestalte in Jesus Christus. Hy het self 
be sluit om mens te word en Hom toe te wy aan die verheerliking van sy 
Vader. Hy het dit gedoen deur aan sy hemelse Vader gehoorsaam te wees 
tot die dood van die kruis. So het Hy vir ons ’n nuwe weg oopgemaak 
van toewyding. As Christene leef ons ’n nuwe lewe van oorgawe in sy 
diens, deur die krag van sy Gees, al die dae van ons lewe.

Sing: Psalm 40-1:4
Ds. MJ Smidt (Tinus) (Emeritus)
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Dinsdag 5 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 6:22-27
Fokusgedeelte: Numeri 6:22-27

Onder die seën van die HERE

Moses het op ’n keer vir die HERE gesê: “As U nie self meegaan 
nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie” (Eks. 33:15). Hy sê 

daarmee dat alles tevergeefs is sonder die seën van die HERE.
Het Israel dit met die uittog besef? By die berg Horeb het die HERE 

sy wet aan hulle gegee. Die versekering was: “Ek is die HERE jou 
God …” Dit was die vertrekpunt – ’n onbeskryfl ike verhuising deur 
die woestyn, met groot uitdagings. Tog is daar geen gebed in die eerste 
hoofstukke nie. Hulle is die volk van God, en tog bid hulle nie, vra hulle 
nie sy seën op die pad nie. God weet dat hulle sy seën nodig het. In sy 
grootheid gee Hy opdrag aan Moses dat Aäron en sy seuns die volk in sy 
Naam moet seën. God neem die leiding en gee die woorde om sy seën 
uit te spreek. Hy spreek sy Naam uit oor Israel van geslag tot geslag.

God doen dit vandag nog. Hy weet ons het Hom nodig! Ons kan die 
lewenspad nie loop as Hy nie seënend by ons is nie. Ons het Hom nodig 
elke tree in die lewe. Ons is nie in staat om uit eie vermoë koers te hou 
nie. Selfs ten tye van ons grootste suksesse staan die feit dat dit nie uit 
eie krag is nie. As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk dié 
wat daaraan bou.

Ná sy opstanding praat die Here Jesus Christus met sy mense oor 
die koninkryk van God, ’n koninkryk waar Hy altyd met ons is. Met sy 
hemelvaart meld Lukas dat sy hande seënend oor hulle opgehef was. Sy 
seën rus op sy kinders veral daarin dat Hy ons nie as wese agtergelaat 
het nie, maar die ander Trooster, sy Heilige Gees, gestuur het om ons 
te lei.

Weet vir seker: Die HERE is seënend in ons midde. Hy weet ons kan 
nie daarsonder nie. Bid daarvoor!

Sing: Psalm 20-1:2, 4
Ds. MJ Smidt (Tinus) (Emeritus)
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Woensdag 6 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 8
Fokusgedeelte: Numeri 8:5-22

Bewegende beweegoff ers

Die Leviete moet gereinig word. God gee vir Moses en Aäron dui-
de like opdragte hoe hierdie proses moet plaasvind. Daar was ’n 

verskeidenheid van reinigingswette en prosesse wat gevolg moes word 
as iemand onrein geword het. Dit is sodat God se heiligheid nie aange-
tas word nie. Die Leviete was nie onrein op daardie manier nie, hierdie 
spesiale reiniging en afsondering was deur die Here ingestel sodat die 
hele volk kan weet dat die Leviete nou vir ’n baie spesiale doel afge-
sonder is. Hulle moes instaan vir die volk by die Here, hulle moes die 
amps werk verrig.

Hulle is die lewende beweegoff er. Hierdie off er is eintlik een van 
die meer onbekende off ers in die Ou Testament. Die priester het tydens 
die normale off erproses ’n deel van die ram of bul se bors gevat, en dit 
dan heen en weer deur die lug beweeg, en kon dan daardie deel van die 
off er vir homself neem. Deur die Leviete te reinig, af te sonder en as 
beweegoff er voor te stel, sê die Here daarmee dat die Leviete spesiaal 
is in hulle diens tot Hom, maar ook vir die volk. Hulle beweeg tussen 
God en die volk, dit is nie iets waarmee hulle net kan stilstaan en vir 
hulleself hou nie.

Ons is gereinig in Jesus Christus, deur sy volmaakte off er. Ons is af-
gesonder, ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is egter in die wêreld, 
hier met ’n doel, en in hierdie doel moet ons onsself sien as beweegoff ers 
vir God. Soos die Leviete as beweegoff ers ingestel is om die Israeliete 
te dien, so moet ons ook as  beweegoff ers in diens van God, God en ons 
naaste dien. Beweeg met die evangelie, die goeie nuus, wat uit ons harte 
uit borrel!

Sing: Psalm 99-1:1, 2, 5
Ds. SJL Linde (Pretoria Wonderboom-Suid)
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Donderdag 7 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 9:1-14
Fokusgedeelte: Numeri 9:3

Julle moet dit doen … sodat julle nie vergeet nie!

In die gelese gedeelte vind ons die herinnering aan die Here se voor-
skrifte vir die viering van die paasfees. Dag, (D)atum en (W)yse word 

deur God bepaal en só ook (W)ie daaraan moet deelneem. Die paasfees 
was natuurlik die fees ter gedagtenis aan die volk se uittog uit Egipte. 
Die grootse reddingsdaad van God, waarna daar meer as 300 keer in 
die Bybel verwys word. En die Israeliete moet dit vier, sodat niemand 
dit ooit sal vergeet nie! God wil seker maak dat hulle en hulle nageslag 
(9:10) en selfs die vreemdelinge onder hulle (9:14), nie sal vergeet wat 
Hy vir hulle in Egipte gedoen het nie! Daarom laat God in genade toe 
dat ook húlle wat volgens die Joodse wette onrein is (wat aan ’n lyk 
geraak het), asook hulle vir wie dit onmoontlik was (wat op ’n ver reis 
was), om ’n maand later dieselfde (paas)fees te vier en hulle off ergawes 
te bring! God wil nie dat hulle vanweë hulle omstandighede uitgesluit 
word nie, en ook dat hulle dit as verskoning kan gebruik waarom hulle 
nie aan die opdrag van die Here gehoor gegee het nie! Daarom kondig 
die Here ook die straf aan vir diegene wat sonder ’n geldige verskoning 
nie paasfees vier nie! 

By die instelling van die Nagmaal (Luk. 22:19) gee ons Here Jesus 
ook die opdrag: “Gebruik dit tot my gedagtenis!” In Christus Jesus het 
God ons uit “die slawehuis van die sonde” gered! Daardeur het God sy 
beloftes gehou van ’n Messias en sy geregtigheid laat geld toe sy Seun 
aan die kruis gestraf is ter wille van ons! En nou deel ons in God se ge-
nade(verbond) en is daar geen ligtelike verskoning meer om sommer 
net van die sakrament van die Nagmaal af weg te bly nie, maar om dit 
in opdrag van die Here te gebruik, uit dankbaarheid, sodat niemand ooit 
sal vergeet nie!

Sing: Psalm 71-1:1, 9
Ds. OJ Struwig (Ockie) (Frankfort)
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Vrydag 8 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 11:1-15
Fokusgedeelte: Numeri 11:1, 4, 6 (1953-vertaling)

God is my begeerte

Die Israeliete kla as hulle verder deur die woestyn trek. Dit laat die 
toorn (woede) van die Here ontvlam. Die Here stuur vuur uit die 

hemel wat van die kant van die laer af begin brand. As Moses vir hulle 
met gebed intree by God, dan gaan die vuur dood.

Nie lank daarna nie, of die Israeliete begin weer kla. Die oorsaak van 
hulle murmurering is hulle “lus” vir vleis. Hierdie “lus” is ’n selfsugtige 
begeerte. In vers 6 sê hulle selfs: “… ons siel is dor, daar is glad niks 
nie: net manna …!”

Die Israeliete verstaan nie mooi dat die mens se diepste begeerte nie 
vleeslik (begeerte na kos, drank, seks ens.) is nie, maar geestelik. Satan 
het hulle met die leuen verlei om te dink dat vleis hulle kan volmaak. 
Die Heilige Gees leer dat God die mens se diepste begeerte is.

Dit leer die Here ook in Johannes 6. Ná die vermeerdering van die 
brode sê Jesus vir hulle: “Moenie werk om die spys wat vergaan nie, 
maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe …” (Joh. 6:27).

Die mense vra toe dat Hy vir hulle die brood moet gee. Sy antwoord 
aan hulle was: “Ek is die Brood van die lewe; wie na My toe kom, 
sal nooit honger kry nie; wie in My glo, sal nooit dors kry nie” (Joh. 
6:35).

Bid dat die Here jou en my sal help om ons vleeslike behoeftes (na 
kos, drank, seks) in diens te stel van ons eintlike begeerte – om vervul 
te word met sy Heilige Gees (Ef. 5:18). Vra Hom om jou oormatige be-
geerte na kos om te buig na die begeerte na Hom.

Sing: Psalm 118-1: 14
Ds. PGP le Roux (Pieter) (Wonderboompoort)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 9 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 11:16-30; Matteus 16:1-12
Fokusgedeelte: Numeri 11:20, 23 (1953-vertaling)

Die hand van die Here is nie te kort nie

Die Israeliete het gekla as gevolg van hulle lus vir vleis. Hierdie 
klag te was eintlik voor Moses nie, maar voor die Here. Ons moet 

be dag wees daarop dat so dikwels wanneer ons teenoor mense kla, ons 
ten diepste eintlik met ’n ondankbare hart teenoor God kla! En dat on-
ver genoegdheid die Here se toorn (woede) opwek!

Die Israeliete se gekla is teken daarvan dat hulle die Here verwerp 
het (Num. 11:20). Eerder dat hulle oneindige dank betoon oor die feit 
dat die Here Self by hulle is, ignoreer hulle Hom en kla hulle eerder oor 
vleis. Duidelik is hulle begeerte na vleis sterker as hulle begeerte na 
die Here. Ons moet onsself gedurig afvra watter begeertes in my lewe 
dikwels sterker is as my begeerte na God. Die Here sê vir Moses dat Hy 
wel vir die Israeliete vleis sal stuur. Moses vra (vir ons om verstaanbare 
redes!) waar hy vleis vir 600 000 mense vandaan moet kry? Die Here 
vermaan vir Moses in die vorm van ’n vraag: “Sou die hand van die 
HERE te kort wees?” (Num. 11:23). In Matteus 12 waarsku die Here 
Jesus sy dissipels teen die suurdeeg van die Fariseërs (dit is hulle leer). 
Die dissipels vertolk die waarskuwing van die Here Jesus verkeerd: 
Hulle dink Hy verwys na suurdeeg, omdat hulle vergeet het om brode 
saam te neem! Jesus merk hulle onderlinge gesprek en bestraf hulle 
kleingelowigheid. Hy herinner hulle aan die twee geleenthede waar Hy 
groot skares met min kos gevoed het: vyf brode het 5 000 mense gevoed, 
en ’n ander keer het sewe brode 4 000 mense gevoed. Die Here Jesus 
is nie gefokus op die fi siese brood nie. en die dissipels moet ook nie 
daarop gefokus wees nie – en ons ook nie. Dis die Here Jesus Self wat 
in sy bergpredikasie gesê het: “Maar soek eers die koninkryk van God 
en sy geregtigheid – en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”

Sing: Skrifberyming 17:1, 2, 6
Ds. PGP le Roux (Pieter) (Wonderboompoort)
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Sondag 10 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 11:31-35; Jakobus 4:1-3
Fokusgedeelte: Numeri 11:31-35; Jakobus 4:1 (1953-vertaling)

Die gulsiges se grafte

Die Israeliete het gekla oor vleis. In Numeri 11:31-35 lees ons dat 
die Here wel vir hulle vleis gegee het. Hy het ’n wind gestuur wat 

kwar tels vanaf die see gebring het en oor die laer “gestrooi” het, ’n 
meter hoog en ongeveer ’n dagreis wyd aan elke kant van die laer. Die 
wind het die voëls aangebring sodat hulle by die Israeliete se laer gaan 
sit het – ’n reuse swerm. Die wind het hulle verhinder om hoër as ’n 
meter te vlieg.

Die Israeliete het haastig en gulsig vir hulle vleis bymekaar gemaak 
– twee dae en ’n nag het hulle voëls gevang. Die mense wat die minste 
opgetel het, het 10 gomer (dit is ongeveer 360 liter) se vleis opgetel! 
Hulle het dit by die laer in die son gedroog.

Maar … in hulle gulsigheid het die Here hulle gestraf. Die vleis was 
nog in hulle tande toe die Here hulle getref het. Ons lees die Here het 
’n groot slagting onder die Israeliete gemaak. Die lyke van die mense 
wat dood is, is daar begrawe. Die Israeliete noem die plek “Kibrot-
Hataäwa”, wat beteken “die grafte van die gulsiges”.

Jakobus skryf in sy brief oor die oorsaak van bakleiery onder mense. 
Die oorsaak is die “welluste wat in julle lede stryd voer”. Die oor-
spronklike woord vir “welluste” is hedonai – wat dui op selfsugtige, 
sin tuiglike begeertes. Jakobus voer dit ook aan as die oorsaak van hulle 
bid deloosheid – hierdie beheptheid met hulle eie begeertes.

Ons moet hieruit leer dat ons ons eie sinlike begeertes moet prysgee 
en ruil vir die geestelike begeerte na God. Dis immers die gesindheid 
wat ons by Jesus Christus vind: Hy wat in die gestalte van God was, 
het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself 
ontledig deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem …

Sing: Psalm 27-1:2
Ds. PGP le Roux (Pieter) (Wonderboompoort)
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Maandag 11 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 12:1-16
Fokusgedeelte: Numeri 12:11

Wie sê so …?

Ons hoor vandag so baie: “Ek het Skrif gekry!” of: “Die Here het vir 
my gesê!” Mirjam en Aäron het gedink hulle kom hulle familieplig 

na om Moses aan te spreek oor sy keuse van ’n huweliksmaat. En op ’n 
sekere manier wou hulle hulle aanmaning regverdig en Moses se gewete 
te bind deur te sê dat die Here ook deur hulle praat! So sou hulle hul eie 
woorde verhef tot Goddelike woorde … of anders gestel: “Die Here het 
vir my gesê!” Die vraag is, deur wie praat God en deur wie nie?

God sê uiteindelik self vir Aäron en Mirjam: As daar ’n profeet van 
die Here onder julle is, maak Ek My aan hom bekend deur visioene en 
praat Ek met hom in drome (12:6), maar ... met my dienaar Moses is dit 
anders. Hy is die betroubaarste in my diens (12:11). Met hóm praat Ek 
direk en persoonlik (12:12). In hierdie sin is Moses ’n voorloper van en 
’n heenwysing na Jesus Christus (Heb. 3:5)! Jesus is die Woord van God 
(Joh.1:1). Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; 
ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die 
Woord, die Lewe (1 Joh. 1:1). In en deur Jesus Christus het God klaar 
gepraat. Jesus Christus is die fi nale (B)oodskap aan die mens. Hy, die 
Lewende Woord, is die verpersoonliking van God se liefde en genade. 
Daarom is die geskrewe Woord (die Bybel) waarby niemand mag by-
voeg of wegneem nie, volkome, volledig, voldoende en onfeilbaar, die 
waarheid bo alles (NGB Art. 7).

Mirjam en Aäron het groot geskrik. Hulle wou Moses op “hulle ma-
nier” reghelp, maar moes vinnig besef dat God ander planne met Moses 
en sy Kussitiese vrou het.

As iemand vandag nie kan sê: “So spreek die Here nie!”, laat hy of 
sy dan eerder stilbly!

Sing: Skrifberyming 5-3:1, 4, 5
Ds. OJ Struwig (Ockie) (Frankfort)
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Dinsdag 12 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 13:1-24; Deuteronomium 1:21-23
Fokusgedeelte: Numeri 13:1-2

Glo altyd God se beloftes

God gee opdrag dat die volk die beloofde land in besit moet neem. 
Dat hulle twyfel in sy beloftes, word duidelik wanneer hulle Moses 

vra om eers die spioene te stuur (Deut. 1:21-23). Ten spyte van alles wat 
God alreeds vir hulle gedoen het, het hulle nog steeds nie geglo in sy 
beloftes nie. Het hulle dan enige rede gehad om te twyfel? Deur die 
geskiedenis het Hy dan nog net altyd bewys dat Hy betroubaar is. Hy 
het hulle uit Egipte bevry – die magtigste nasie met die sterkste weer-
mag in daardie tyd. Hoekom dan nie nou nie? Daar was geen rede vir 
die volk om te twyfel nie.

Twyfel jy soms in sy beloftes? Wat van sy beloftes van versorging 
en voorsiening? Veral in die moeilike tye waarin ons leef is dit mak lik 
om te vergeet dat Hy voorsien. Ons hoor van afl eggings, brandstof-
prysverhogings, verhoging van die voedselpryse en dan nog die ge-
vrees de grondonteiening. Hierdie en nog vele ander dinge kan ons soms 
vinnig ontstel.

God het egter belowe dat Hy vir ons alles sal gee wat ons liggaamlik 
en geestelik nodig sal hê vir hierdie lewe. Hy het reeds sy grootste en 
kosbaarste belofte in Christus Jesus vervul – die belofte van ’n Verlosser 
vir ons. In Hom het ons die volgende troos ontvang: alles wat jy nodig 
het in hierdie lewe, moet in sy Naam vra en die Vader sal dit vir jou 
gee.

Glo jy dit? Glo jy dat Hy vir jou kan en wil sorg? Laat Israel se voor-
beeld dan vir ons ’n waarskuwing wees. Ons mag nie twyfel in enige 
van God se beloftes nie.

Sing: Skrifberyming 17-1:1
Ds. R Janse van Rensburg (Reghard) (Lindley/Reitz)

~~~~~~~~~~
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Woensdag 13 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 13:25-33
Fokusgedeelte: Numeri 13:30

Vertrou op God se almag en nie jou vermoë nie

Die spioene het teruggekom met mooi verhale oor die beloofde land, 
maar hulle het ook verslag gebring van hulle vrese. Hulle het die 

mag tige inwoners en die versterkte stede gevrees. Hulle het na hulle eie 
vermoëns gekyk en geglo dat hulle nie kan oorwin nie.

Deur hulle ongeloof bring hulle groot beroering onder die volk. 
Kaleb se antwoord druis teen die stemme van ongeloof: “Ons kan dit 
doen!” Dit is nie ’n antwoord vol van hoogmoed, selfvoldaanheid of 
self ver troue nie. Dit is ook ver verwyder van die wêreldse idee van 
“Glo net in jouself”. Kaleb se antwoord is een van geloof in God. Dit 
is gegrond in die kennis van God se openbaring van Homself. Hy dink 
terug aan hoe die Here hulle deur ’n sterke hand uit Egipte verlos het en 
Egipte se weermag in die Rooisee verslaan het. Hy dink aan sy beloftes 
aan hulle, sy verbondsvolk. “Ons kan dit doen” antwoord hy, “want die 
Here is met ons.”

Dit is 'n vertroue in God se almag en nie in sy of die volk se vermoë 
nie. Dit is ’n vertroue wat slegs die Heilige Gees deur die beloftes van 
God se Woord in ons werk. Dit is ’n vertroue gegrond in Christus Jesus 
wat ons die krag gee om te doen wat God behaag (Fil. 4:13).

Die Here het nooit belowe dat alles net goed sal gaan met ons in hier-
die lewe nie. Hy het wel belowe dat Hy alles, selfs die slegste situasie, 
sal gebruik tot ons voordeel. Ons weet ons moet niks vrees nie, maar as 
gevolg van ons swak menslike natuur het ons almal vrese. Wat dan ook 
jou vrese mag wees, neem dit na die Here toe in gebed en weet dat Hy 
jou sal help.

Sing: Psalm 46-1:1
Ds. R Janse van Rensburg (Reghard) (Lindley/Reitz)

~~~~~~~~~~
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Donderdag 14 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 14:1-12
Fokusgedeelte: Numeri 14:10b, 11

Ons kan “reuse” uitdagings in die geloof aanpak

Die verkenners het, nadat hulle die beloofde land verken het, aan die 
volk kom verslag doen. Josua en Kaleb het gemeen dat hulle moet 

optrek en die land in besit gaan neem, maar die tien ander verspreiders 
het gesê dit is onmoontlik. Die inwoners is sterker as hulle. Hulle het 
die volksvergadering oortuig en hulle het in opstand gekom teen Moses 
en Aäron.

Josua en Kaleb het egter op die Here vertrou en aan sy beloftes vas-
gehou. Daarom pleit hulle by die volk: “Die Here is by ons. Moenie vir 
hulle bang wees nie!” Daarop wil die volk hulle met klippe doodgooi. 
Die Here wys sy trou deur sy magtige teenwoordigheid of sy heerlikheid 
by die tabernakel sigbaar te laat word. Hy demonstreer só aan die volk 
dat Hy by hulle is, soos Hy nog altyd by hulle was. Hulle het tog self sy 
almag gesien in al sy wonders. Hoe kan hulle Hom steeds onderskat en 
weier om Hom te vertrou?

Ons kan tog ook so maklik soos die volk die Here onderskat. Ons 
staar ons blind teen die “reuse” uitdagings wat ons bedreig en haal so 
mak lik ons oë van die Here af.

God het in sy trou sy Seun gestuur. Hy het mens geword en onder ons 
kom woon en ons het sy heerlikheid gesien (Joh. 1:14). Aan die kruis het 
Hy vir ons sonde gesterf en die groot vyand, Satan, verslaan. God wys 
sy almag deur die grootste wonder – die opstanding van sy Seun. Ná sy 
hemelvaart is die Heilige Gees uitgestort om altyd by ons te wees.

Ons kan elke dag God se teenwoordigheid ervaar. Ons hoef nie bang 
te wees vir al die reuse probleme wat ons elke dag moet konfronteer nie. 
Vertrouend op die Here pak ons dit in die geloof.

Sing: Psalm 46-1:6
Ds. AL Pelser (Abri) (Bethlehem)
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Vrydag 15 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 14:13-19
Fokusgedeelte: Numeri 14:19

Gebed om vergifnis

Die trekgeskiedenis van die volk word gekenmerk deur hulle voort-
du rende klaery en opstandigheid. Hulle het hulle nie net verset 

teen die leiers Moses en Aäron nie, maar ook teen God self. Uiteindelik 
lyk dit asof die Here se geduld op is met die volk, en sê Hy vir Moses 
dat Hy die volk met ’n pes gaan tref en hulle sal uitroei (vs 12).

Vir Moses was dit verskriklike woorde. Hy word in Numeri 12:3 
getipeer as ’n “uiters sagmoedige man, meer as enigiemand anders op 
aar de.” As leier van die volk voel hy ook verantwoordelik vir hulle. Daar-
om tree hy as tussenpersoon tussen die volk en God op. God laat Moses 
toe om met Hom te onderhandel oor die toekoms van die volk. Moses 
beroep hom op God se lankmoedigheid, liefde en regverdigheid. Hy 
pleit: “Vergewe dan tog die sonde van hierdie volk in u groot liefde.”

Moses is hier as tussenganger tipe van Christus ons Middelaar. Die 
woord “tipe” beteken afdruksel of afgietsel van iets. Moses vertoon 
hier as tipe van Christus iets van Christus se Middelaarskap. Sonde het 
afstand en verwydering tussen God en mens gebring. Uit sy groot liefde 
vir die sondaarmens stuur God sy Seun om as ware Middelaar tussen 
ons en God te kom staan. God wat regverdig is, spreek nie sonder meer 
vry nie, daarom voltrek Hy die oordeel en straf oor die sonde aan sy 
Seun. Hy sterf in ons plek aan die kruis en ons sondes word vergewe. 
So het Christus as ware Middelaar die kloof wat die sonde gebring het, 
oorbrug en God en mens versoen.

Dit is op grond van Christus se Middelaarswerk dat Moses kan bid: 
“Ver gewe tog …” En ook ons kan elke dag bid: “Vergewe tog …” en 
kan vir seker weet dat ons sondes om Christus wil vergewe is.

Sing: Psalm 32-1:1
Ds. AL Pelser (Abri) (Bethlehem)
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Saterdag 16 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 13:1 – 14:10a
Fokusgedeelte: Numeri 13:1 – 14:10a

Geloof maak die verskil

Ons weet die Here is met ons oral waar ons gaan. Die Here het ook 
wonderlike beloftes tot ons versterking gegee. Hy bewaar ons. Hy 

lei ons. Hy laat ons oorwin. Al hierdie dinge doen die Vader vir ons in 
Christus, deur die Heilige Gees.

Nogtans word ons eie verantwoordelikheid ons nie ontneem nie. Ons 
moet met die gawes wat die Here aan ons gee, verantwoordelik optree. 
Ons moet nugter kyk en weeg en dan besluit. Maar in ons besluit moet 
ons deeglik rekening hou met God en sy beloftes aan ons.

Daar is 12 verspieders uitgestuur – 12 leiers van die stamme. Almal 
het dieselfde dinge gesien en waargeneem: die vrugbare land, die ver-
sterkte stede en die reusevegters. Almal het ook geweet dat God met 
hulle is en dat Hy in hulle midde woon. Hulle het almal ook van die 
be lof te geweet: Kanaän behoort aan Israel.

Tog was daar ’n meerderheid- en minderheidsverslag. Waarom? 
Omdat almal nie deur dieselfde geloofsbril gekyk het nie. Net Josua 
en Kaleb het na die werklikheid vanuit die daar wees van God en sy 
beloftes gekyk. Die ander tien het net teen hulle eie kleinheid en die 
om stan dighede vasgekyk. Geen wonder nie dat hulle sê: Ons was soos 
sprinkane in ons eie oë, so was ons ook in hulle oë. Vir hulle was dit 
selfmoord om verder te trek.

Kyk ons na die werklikheid om ons deur ons geloofsbril, en onderneem 
ons wat Gód ons laat sien?

Sing: Psalm 107-1:15
Dr. NP Heystek (Klasie) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Sondag 17 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 14:10b-45
Fokusgedeelte: Numeri 14:10b-45

Liefde en reg gelyktydig gehandhaaf

Wat doen God as sy volk nie uit geloof wil lewe nie, en as hulle 
Hom en sy goedheid minag?

Ja, Hy bly liefdevol lankmoedig. Daar kom egter ’n ook ’n dag van 
regstoepassing en straf – ’n dag van afrekening en verdelging – al raak 
dit die mense wat Hy met soveel moeite en geduld uit Egipte verlos het. 
God wil dat ons Hom altyd vir sy verlossing en sorg eer en dank. God 
wil dat ons gelowig en gehoorsaam sal bly bid en veg.

Die Here ons God kan nie misluk nie. Hy sit sy werk voort met 
Moses en die ware gelowiges. Maar ook Moses sou later faal. Daarom 
stuur God ’n “tweede Moses” wat sy wêreldwye volk sal verlos en ewig 
sal lei. ’n Volk rein gewas in Jesus Christus en opgewek tot geloof en 
gehoorsaamheid deur die Heilige Gees.

Tog wonderlik dat ongelowiges later sal probeer om tog die ko nink-
ryk in te gaan. Toe Israel God se oordeel bemerk, sê hulle: Ons was ver-
keerd, ons wil nou optrek. Maar toe was dit te laat. Hulle kon nie meer 
die beloofde land ingaan nie en is verslaan.

So sal ons ook eendag nie kan aanklop om dan in te gaan nie. Dis 
nou die tyd om in geloof te besluit. Daar moet nou in die hede van ge-
nade gekies word. Ja, die gelowiges sal die nuwe hemel en nuwe aarde 
beërwe, maar die ongelowiges sal verdelg word (Op. 22:10 ev).

Sing: Skrifberyming 45:1, 12
Dr. NP Heystek (Klasie) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Maandag 18 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 15:22-31
Fokusgedeelte: Numeri 15:30, 31

Onopsetlike en moedswillige sondes

In Numeri 15 gee die Here duidelike riglyne vir die hantering van op-
set like en moedswillige sondes. Hieruit blyk dat sondes, selfs waar 

dit onopsetlik is, skuld op die sondaar sowel as die geloofsgemeenskap 
laai. Daarom die voorskrifte vir off ers om beide sondaar en gemeente 
met God te versoen.

Die Hebreeuse frase wat in Afrikaans met “moedswillig” of “opsetlik” 
ver taal word, kan letterlik “met ’n hoë (opgehefde) hand optree” lees. 
Dit impliseer dat God se Woord willens en wetens teengestaan en sy 
wil vir die lewe uitgedaag word. Sulke sondes kan nie met die normale 
off er stelsel versoen word nie. Dit word as só erg gereken dat daar net 
een manier is om daarmee te handel: Jy word van die gemeente afge-
sny. Wanneer die persoon se optrede die Here oneer aandoen, sy Woord 
minag of sy gebooie verbreek op moedswillig of opsetlike wyse, verdien 
dit die doodstraf! (God se oordeel oor Eli en sy familie dien as goeie 
voor beeld – 1 Sam. 3:14.)

In sy uitleg van die sonde teen die Heilige Gees verwys die Here Jesus 
waarskynlik na die beskrywing van moedswillige of opsetlike sondes in 
Numeri 15:30-31 (Matt. 12:32). Indien die werk van die Heilige Gees 
op soortgelyke wyse verag en verontagsaam word, en daarbenewens 
deur “lastering” aan die duiwel toegeskryf word, is dit ’n sonde wat só 
af gryslik sleg geag word dat dit onvermydelik tot die (geestelike) dood 
sal lei.

Numeri 15 oorreed ons vandag om gehoorsaam en toegewyd aan 
God te lewe. Christengelowiges se lewenstyl laat nie moedswillige son-
de toe nie! “As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen 
dit nie, is dit sonde” (Jak. 4:17).

Sing: Psalm 95-1:4
Ds. CJ Nagel (Innes) (Louis Trichardt)
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Dinsdag 19 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 15:32-36
Fokusgedeelte: Numeri 15:35

Here, bewaar my tog van opsetlike sonde!

Om die erns van moedswillige sonde te illustreer, gee die Heilige 
Gees vir ons in Numeri 15:32-36 ’n voorbeeld.

Die oortreding van die sabbatsgebod was sonde. Swaar arbeid en 
vuur maak op die sabbat was verbode (vgl. Eks. 31:15; 35:2). Dit was 
ook nie toelaatbaar om hout bymekaar te maak nie. Iemand wat hierdie 
verbod oortree, moes beslis sterwe. Hy is buite die kamp met klippe 
doodgegooi. Só ernstig was dit as God se eer aangetas is.

In Hebreërs 10:26-29 word God se streng en regverdige oordeel oor 
“moeds willige” of “opsetlike” sondes beklemtoon. Dit is amper asof 
die skrywer kommentaar lewer op ons teks:

“Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waar-
heid ontvang het, is daar geen off er meer wat ons sondes kan wegneem 
nie. Daar bly alleen ’n verskriklike verwagting oor van die oordeel en 
’n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand 
die wet van Moses oortree, en twee of drie getuies bevestig dit, word 
hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf, 
dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die 
verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die Gees van genade 
beledig het?”

Die doen van “opsetlike” of “moedswillige” sonde kom dus, in 
Nuwe-Testamentiese taal, daarop neer dat jy die Seun van God verag, 
die bloed van die verbond minag en die Heilige Gees beledig.

Mag die Heilige Gees jou en my altyd help, rig en lei om die teen-
deel te doen: om Jesus Christus as Verlosser en Koning te eer, sy verlos-
singsbloed kosbaar te ag en God ewig te loof en te prys.

Sing: Psalm 119-1:7
Ds. CJ Nagel (Innes) (Louis Trichardt)
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Woensdag 20 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 20:1-13
Fokusgedeelte: Numeri 20:12

Wees stiptelik aan die heilige God gehoorsaam

Hulle was maar moeilike mense, die Israeliete. Altyd ontevrede en 
altyd ’n gemor; vol verwyte.

Só hoor ’n mens weer die ontevredenheid, verwyte en gemor by 
Kades waar daar nie vir die Israeliete drinkwater is nie. Moses en Aäron 
soek die aangesig van die Here en sy leiding. Hulle ontvang dit ook: 
Moses moet met die rots praat. In Eksodus 17:1-7, toe die volk óók nie 
drinkwater gehad het nie, moes Moses die rots slaan. Nou moet hy wel 
Aäron se kierie vat, maar niks daarmee doen nie. Hy moet met die rots 
praat.

Was dit uit frustrasie oor die ontevredenheid en gemor van die volk? 
Het Moses net te veel van die verwyte gehad? Hy was die man wat keer 
op keer tussen die volk en die Here gaan staan het. Hy het vir die volk 
ingetree. 

Op ’n stadium het hy selfs gebid dat die Here sý (Moses se) naam 
moet uitwis sodat die volk behoue kan bly. Wat ook al in sy gemoed 
ge leef het, in plaas daarvan om met die rots te praat, slaan Moses die 
rots. 

Daar kom wel water, maar Moses en Aäron het ’n verskriklike sonde 
be gaan. Die Here as die heilige God is nie deur Moses en Aäron in hulle 
gehoorsaamheid geëer nie. Van daardie sonde is die uiteinde verskriklik. 
Hulle sal nie saam met die Israeliete die beloofde land binnetrek nie.

Die Here leer ons om Hom nie uit gewoonte te dien nie, maar om fyn 
te luister en Hom noukeurig te gehoorsaam – Hy is die Heilige. Moses 
was ’n middelaar vir die volk by die Here wat klaaglik misluk het. Daar 
is in Moses en Aäron se sonde en gebreke ’n roep na Jesus Christus – 
die volmaak-gehoorsame Middelaar wat die heilige God se toorn oor 
die sonde gestil het met sy kruisdood.

Deur in Hom te glo, word sy gehoorsaamheid ons toegereken, sterf 
ons ontevredenheid, opstandigheid en verwyte af en word ons deur die 
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Heilige Gees vernuwe na die beeld van God: goed, in ware geregtigheid 
en heiligheid. Só word ons in die hemelse Kanaän ingelei.

Sing: Psalm 97-1:1, 7
Ds. JC van Dyk (Jannes) (Ventersdorp)

~~~~~~~~~~

Donderdag 21 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 21:4-9
Fokusgedeelte: Numeri 21:8, 9

Onverdiende sorg ten spyte van onvergenoegdheid

Die volk Israel reis deur die woestyn. Hulle het pas verlossing vanuit 
die hand van die Here gesmaak. Tot dusver op hulle reis het hulle 

water en kos ontvang. Daar is in alles vir hulle gesorg. Hulle is egter 
kort van geheue. Hier, op die reis om Edom, sien ons ongeduldigheid. 
Let terlik staan daar hulle “siel het kort geword”. Kwaad, ongelukkig, 
onte vrede. Eintlik kan ons sê: onvergenoegd. Die volk kla nie daaroor 
dat hulle nie versorg word nie, of dat hulle nood het nie – hulle kla oor 
die standaard van die sorg wat hulle ontvang.

Hoe bekend klink dit dan ook nie? Net so kan ons ook maar kla oor 
die sorg wat ons ontvang, ons is net so onvergenoegd. Onvergenoegd 
oor ons werk, ons gemeente, ons salaris, ons gesin.

Hierdie onvergenoegdheid is ’n ernstige saak. As ons bely dat die 
Here vir ons sorg, dat Hy vir ons gee wat ons nodig het, dan durf ons 
nie onvergenoegd wees nie. Onvergenoegdheid in God se sorg is sonde, 
en die sonde het swaar gevolge. Dit lei tot die dood. Die volk ervaar dit 
hier aan eie lyf. Slange wat pyn en dood veroorsaak.

Tog bly die Here genadig, Hy gee self die uitkoms, die verlossing. ’n 
Koperslang, verhoog op ’n paal. Dit bring die genesing en verlossing. 
Wat wel belangrik is, is dat die koperslang nie magiese krag gehad het 
wat genees het nie. Die verlossing het gekom uit die geloof. Deur op 
te kyk na die koperslang was ’n daad van geloof, ’n sigbare teken van 
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verlossing. Hierdie geskiedenis word deur Jesus Christus in Johannes 
3:14 op Homself van toepassing gemaak. Hy moes aan die kruis sterf, 
en verhoog word, sodat ons kan lewe.

Die Here sorg vandag nog vir sy kinders. In lewe en in sterwe ontvang 
ons wat ons nodig het in die verhoogde Jesus Christus. Hou die oog op 
Hom gevestig. In Hom en deur Hom is daar waarlik lewe.

Sing: Psalm 91-1:1, 7, 8
Ds. FG Lee (Hardus) (Derdepoort)

~~~~~~~~~~

Vrydag 22 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 25:1-9
Fokusgedeelte: Numeri 25:8-9

Altyd in diens van die Here, in volle oorgawe

Besef ons aldag wat die gevolg van sonde is? Dink ons genoeg na 
oor die oorgawe wat ons aan die Here verskuldig is? Die feit van 

die saak is, as ons meer toegewy is aan iets buiten God, dan is ons besig 
met afgodery, en afgodery het baie ernstige gevolge.

Wanneer die volk deelneem aan afgodery en die onsedelike praktyke 
wat daarmee saamgaan, wys hulle deur hulle optrede dat hulle nie in 
ge meenskap met God wil leef nie. Hulle wys dat die diens aan die Here 
nie ’n prioriteit is nie, selfs al is dit die Here wat hulle gelei en versorg 
het tot op hierdie stadium.

Deur die genade van die Here leef hulle steeds, maar hier word nog 
iets van die Here geopenbaar. Hy is nie net genadig nie, Hy is ook reg-
verdig. Sy regverdigheid eis dat die sonde gestraf word. Die straf op die 
sonde is die dood, iets wat die volk op baie praktiese wyse ervaar – so 
prakties dat daar 24 000 sterf.

Teenoor die afgodery en die wegdwaal van die volk staan daar wel 
die oorgawe in die diens van die Here. Wanneer Pinehas die man en 
vrou met die spies deurboor, kan dit vir ons soos ’n baie wrede daad lyk. 
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Maar agter die doodsteek van twee mense staan daar gehoorsaamheid 
en ywer in God se diens. Let op dat deur hierdie daad die sterftes onder 
Israel opgehou het. Daar vind versoening plaas.

Die wonderlike is dat daar vandag vir ons reeds versoening plaas-
gevind het. Jesus Christus is eenmalig aan die kruis deurboor, ’n wonder-
like verlossingsdaad tot die versoening van God se kinders. Verder het 
Hy opgestaan uit die dood; daardeur kan ons weet dat die dood en die 
sonde oorwin is, en ons in sy diens kan staan.

In Christus het ons die Heilige Gees ontvang wat ons elke dag leer 
en lei, sodat ons in alles en elke dag Hom kan dien met totale oorgawe 
en ywer.

Sing: Skrifberyming 3-4:1, 5
Ds. FG Lee (Hardus) (Derdepoort)

~~~~~~~~~~

Saterdag 23 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 25:10-18
Fokusgedeelte: Numeri 25:11 (1953-vertaling)

God se ywer wek yweraars in sy koninkryk

Met ywer, oftewel vurige liefde, het God sy volk uit Egipteland ge-
lei. By die berg Sinai het God se ywer in vurige toorn ontbrand 

toe die Israeliete God onteer het met die maak van die goue kalf. Hulle 
is ook gewaarsku teen enige verdrag met die nasies van Kanaän of ’n 
onder trouery weens die gevaar van afgodery en onsedelikheid (Eks. 
34:15-16).

Wie egter God onteer en sy verbond minag, sal God se ywer ontdek 
in sy vurige toorn (Deut. 29:20). Israel het dit duidelik ervaar in die 
plaag wat God oor hulle gebring het nadat hulle met Moabitiese vroue 
on tug gepleeg het en aan afgodediens meegedoen het. Pinehas kan nie 
net verootmoedigend by die tempel huil terwyl Simri opsetlik God se 
eer verder vertrap nie. Hy deurboor Simri en sy mede-oortreder op 
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heterdaad. Uit wat die Here sê, kan ’n mens die motief vir Pinehas se 
optrede afl ei. “Pinehas … het my ywer onder die kinders van Israel 
geywer.” Iets van die heilige vuur wat in die Here se eie hart was, het 
ook in Pinehas se binneste gebrand en hy gaan doen toe wat die Here in 
daardie situasie gedoen wou hê. Gedryf deur God se ywer, word Pinehas 
’n yweraar vir God se eer. Sodoende het Pinehas die toorn van God oor 
Israel afgewend.

Omdat Pinehas se daad nog onvolkome was, moes dit vooruitwys 
na die beloofde Messias, Jesus Christus, deur wie se ywer God se toorn 
volkome afgewend word van elke sondaar wat in Hom glo. In die 
gekruisigde Christus het God se vurige liefde en sy vurige toorn saam-
getrek, sodat elke gelowige van God se vurige toorn verlos is en, gedryf 
deur God se vurige liefde, ’n yweraar kan word vir sy eer (Tit. 2:14).

Is jy ’n yweraar in God se koninkryk?

Sing: Psalm 119-1:50
Ds. SA Cilliers (Sarel) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Sondag 24 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 27:12-23
Fokusgedeelte: Numeri 27:16, 17

Die God van lewe waarborg die lewe deur herderskap

Die HERE bly getrou aan sy beloftes. Hy sál sy volk die beloofde 
land inlei, al moet Hy die murmurende geslag in die woestyn laat 

sterf. Hulle kinders sal die beloofde land binnegaan. God se beloftes 
geld deur die dood heen.

Moses fokus nie op wat hy met sy dood gaan verloor nie, maar op 
watter gevolge dit vir die volk inhou. Daarom vra hy van die Here, die 
vrymagtige Beskikker van menselewens, dat Hy iemand oor die volk 
sal aanstel wat vir hulle ’n nuwe leier en aanvoerder kan wees sodat 
hulle nie soos skape sonder ’n wagter is nie.
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Jesus beklemtoon in Markus 6:34 die noodsaak van herders vir die 
volk as Hy van die Jode as “skape sonder herder” praat, op voetspoor 
van Moses se versugting dat die volk van die Here “nie mag wees soos 
skape wat geen wagter het nie”.

Josua se aanstelling as leier en aanvorder van Israel bevestig God 
se sorg vir ons. Daarmee begrond Jesus natuurlik sy eie rol as Goeie 
Her der vir die skape! Gefokus op die lewe is Hy, ons Opperherder en 
volkome Middelaar, bereid om te sterf en vir sy skape die ewige lewe 
te gee. Geen wonder nie dat Jesus se naam in Hebreeus Josua is! Josua 
beteken “die Here verlos”.

Die woord “verlos” het ’n ruime betekenis, soos: ruimte maak; deure 
wat gesluit is, oopmaak; uitred uit nood en dood. ’n Voorbeeld is in 
Psalm 34:7: “Hierdie ellendige het geroep, en die Here het gehoor, en 
Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.” Josua sal nou in sy lewe 
en stryd sigbaar en tasbaar laat sien dat die Here ruimte gee, sy volk 
verlos.

In Christus het jy as priester en koning ook ’n herderlike plig in hier-
die wêreld. Is dit ook in jou lewe en stryd sigbaar dat die Here ruimte 
gee en sy volk verlos?

Sing: Psalm 23-1:1
Ds. SA Cilliers (Sarel) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Maandag 25 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 30
Fokusgedeelte: Numeri 30

Dink goed voor beloftes gemaak word

Die volk staan op die punt om die land in besit te neem. Daar is nog 
een saak wat hulle goed moet besef: By ’n getroue God wat altyd 

sy woord hou, hoort ook ’n volk wat woord hou. Soos God suiwer van 
integriteit is, moet die volk ook daarna streef. Geloftes aan die Here 
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moet betaal word!
Daar is egter twee uitsonderinge (soos vs 16 dit duidelik maak), 

naam lik dié van ’n jong dogter en dié van ’n getroude vrou. Waarom 
dié twee? Wel, omdat die dogter onder toesig van haar pa (en ma) is 
en die man die primêre verantwoordelikheid in die huwelik dra. Die pa 
is primêr verantwoordelik vir wat sy kinders doen en die man vir wat 
sy vrou onderneem. Op hierdie wyse handhaaf die Here die eenheid in 
gesin en huwelik.

Dit is maklik om geloftes aan die Here te doen. Woorde is dikwels 
goed koop. Daarom is die eis: Hou jou by jou woord! Mense kan in nood-
situasies maklik geloftes maak, byvoorbeeld: Here, as U ’n goeie oes 
aan ons gee, sal ons ’n tiende van die opbrengs aan U off er. Uiteindelik 
is die oes wel goed, maar die off er bly uitstaande. So maak ons maklik 
allerlei geloftes teenoor die Here wat ons nie nakom nie. Dit is ’n groot 
sonde teenoor die Here.

Jakobus skrywe iewers: Laat julle ja, ja wees en julle nee, nee. Dit 
geld ook ons geloftes teenoor mense.

Sing: Psalm 24-1:2
Dr. NP Heystek (Klasie) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 26 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 33:50-56
Fokusgedeelte: Numeri 33:55

Afgode is soos duwweltjies – jy moet dit volledig uitroei

Jy weet mos wat gebeur as jy een bossie duwweltjies in jou grasperk 
laat oorbly het. Soos die tyd verloop, word die duwweltjies ’n pes in 

jou grasperk. As jy in die duwweltjies trap, bly daar altyd een agter wat 
jy net nie afgeskud kry nie. Elke keer wat jy op jou voet trap, pla daardie 
dorinkie jou.

Afgode is die duwweltjies van jou geloofslewe. As jy toelaat dat ’n 
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afgod in jou lewe groei, word dit soos ’n duwweltjie in jou voet. Elke 
keer wat jy jou afgod dien, kruip dit net dieper onder jou vel in en pynig 
dit jou lewe. Daardie afgod kan enigiets wees wat jy bo of saam met 
God probeer dien. Enigiets waarvoor jy ’n bietjie meer lief geword het 
as vir God.

Afgode is soos duwweltjies. Jy moet dit volledig uitroei. Daarom kry 
Israel die opdrag: “Julle moet al die afgode en afgodsbeelde in die land 
Kanaän volledig uitroei.” Hulle moes in ’n volledig skoongemaakte 
land ’n totaal nuwe lewe begin waarin hulle God moes liefhê en dien. 
As hulle gehoorsaam aan God lewe, sou dit hulle rus en vrede gee in die 
land van Rus, Kanaän.

Jou geloof in Jesus Christus beteken dat jy net soos Israel ’n vol le-
dig nuwe begin gemaak het. Jou rus en vrede en blydskap lê in gehoor-
saamheid aan Jesus Christus. As jy jou oog wegdraai van Jesus Christus 
en op iets anders rig, kry jy ’n splinter in jou oog en dit sal jou seermaak 
totdat jy dit volledig uit jou lewe uitgeroei het.

Breek volledig met sonde in jou lewe, en leer by Jesus om elke dag te 
bid: Lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die Bose.

Sing: Psalm 81-1:10, 12
Ds. DJ Bakker (Daan) (Boksburg)

~~~~~~~~~~

Woensdag 27 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 35:22-28
Fokusgedeelte: Numeri 35:28

Skuiling by die Allerhoogste

Vir ons as sondige mense is die totale regverdigheid van die Here 
soms ongemaklik. Want sondige mense begaan foute, en die feit 

dat ’n opsetlike sonde gestraf word, is net logies. So sien ons vroeër in 
Numeri 35 dat ’n moordenaar vir seker moet sterf. Maar wat gebeur as 
die verlies aan lewe ’n ongeluk is?
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Dit is juis hier waar ons die genade van die asielstad aantref. Soos 
wat die Here stede eenkant hou vir die versorging van die Leviete, word 
ses stede eenkant gehou vir die mense wat per ongeluk iemand laat sterf 
het. Hierdie asielstede se hoofdoel was genadetyd. Die persoon wat per 
ongeluk iemand laat sterf het, kon genadetyd tot sy verhoor (vs 25) in die 
asielstad ontvang. Hy kon ook ná sy verhoor genadetyd ontvang totdat 
hy gered word (vs 28), want in hierdie stede kon die asielsoeker skuiling 
vind teen die wraak van die bloedverwant. Wanneer die hoëpriester 
sterf, is die off er vir die sonde volbring en kon die asielsoeker terugkeer, 
volgens vers 28.

Die volmaakte Hoëpriester sou natuurlik jare later sterf as off er vir 
ons sonde. Jesus Christus antwoord die misdadiger aan die kruis langs 
Hom: “Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.”

Ons is vandag ook niks anders as misdadigers nie. Ons verdien ook 
die ewige dood as straf op ons misdade. Maar die volmaakte Hoëpriester, 
ons Here Jesus Christus, het gesterf en daarom leef ons vandag ook in 
genadetyd. Ons lewe in die skuiling van die Allerhoogste, maar ons 
gaan ook eendag uit hierdie genadetyd oorbeweeg na ’n ewige lewe 
saam met die Here.

Sing: Psalm 91-1:1, 2
Ds. FR Pretorius (Franscois) (Phalaborwa)

~~~~~~~~~~

Donderdag 28 Februarie

Skrifgedeelte: Numeri 36:1-13
Fokusgedeelte: Numeri 36:7

’n Onvervreembare erfdeel

’n Geveg oor grondgebied is vir ons niks vreemds nie. Ook in ons 
eie land en tydgleuf in die geskiedenis ken ons dit goed.

Vir die Israeliete was hierdie voorsiening van grond ook ’n besondere 
manier waarop die Here vir hulle gesorg het, waar daaglikse brood 
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verbou kon word. En uit die beginsel van die hersteljaar (vs 4) is dit 
duidelik dat hierdie sorg oor generasies heen strek. ’n Seun het dan ook 
sy vader se grond geërf en só het dit in die familie gebly.

Selofgad (Num. 26:33) het egter geen seuns nie. Dit is wat die be-
kom mernis in Numeri 36 veroorsaak. Sy dogters wil nou weet of sy 
grond gebied maar deel gaan word van ’n ander stam? Maar dit is ook 
hier waar die Here genade bewys, want solank die dogters van Selofgad 
getrou aan die Here in hulle stamverband trou, sal hulle grond nie 
vervreem nie.

Ons is ook erfgename van God (vgl. Rom. 8:17). En ons is nie hierdie 
erfgename omdat ons getrou gebly het aan die opdragte van die Here 
nie. Inteendeel, ons oortree steeds daagliks die opdragte van die Here. 
Maar die Gees getuig in ons dat ons kinders van God is en daarom saam 
met Christus erfgename. Net soos die dogters van Selofgad ’n on ver-
vreembare erfdeel van die Here ontvang, ontvang ons vandag ook ’n 
on vervreembare erfdeel. ’n Onverganklike, onbesmette en onver welk-
like erfenis wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word (vgl. 
1 Pet. 1:4).

Sing: Psalm 33-1:1, 6
Ds. FR Pretorius (Franscois) (Phalaborwa)
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MAART: JOSUA – GOD DOEN SY BELOFTEWOORD GESTAND

Josua se oorspronklike naam was Hoshea, wat “verlossing” beteken 
(vgl. Num. 13:8), maar Moses het sy naam verander na Yehoshua (vgl. 

Num. 13:16), wat beteken “die HERE is verlossing”. Josua was saam 
met Kaleb een van die 12 verkenners of spioene wat positief was oor 
die inname van Kanaän met die Here se krag en hulp (vgl. Num. 14:5-
10). Ná die dood van Moses ontvang Josua die opdrag van die Here 
om as nuwe leier van die volk hulle die beloofde land Kanaän in te lei 
(vgl. Jos. 1:1-2). Die Here gebruik dus vir Josua om sy beloftewoord 
gestand te doen, want geslagte gelede het Hy hierdie land en grond 
aan Abraham beloof. Vir 40 jaar ná die uittog uit Egipte het Israel in 
die woestyn rondgeswerf. Nou in Josua word die intog in die beloofde 
land ’n werklikheid. God is nie soos mense nie. Sy woord doen Hy ge-
stand. Sy woord word werk  likheid. Later word sy Woord self vlees met 
God se intog in men se lewens deur Jesus Christus.

Sommige geleerdes is van mening dat Josua moontlik die skrywer 
van gedeeltes van die boek is (vgl. bv. 5:1 en 24:26), maar nie van die 
hele boek nie. Die veronderstelling is dat ’n redaktor(s) met ver loop 
van tyd vanuit verskillende betroubare bronne die boek aan gevul het 
om dit te voltooi soos ons dit vandag ken. Die boek Josua kan soos 
volg ingedeel word:

Josua se opdrag en voorbereidings om die beloofde land in te trek 
(1:1 – 2:24).
Die volk trek deur die Jordaanrivier (3:1 – 5:15).
Die verowering van die land Kanaän (6:1 – 12:24).
Die verdeling van die land onder die 12 stamme (13:1 – 19:51).

Die stamme oos van die Jordaanrivier (13:1-33).
Die stamme wes van die Jordaanrivier (14:1 – 19:51).

Asielstede en stede vir die Leviete (20:1 – 21:45).
Die stamme oos van die Jordaan vertrek na hulle grondgebied (22:1-
34).
Josua se afskeidsboodskap, en die volk beloof hulle verbintenis aan 
God (23:1 – 24:33).
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Vrydag 1 Maart

Skrifgedeelte: Josua 1:1-9
Fokusgedeelte: Josua 1:9

Verwerf dit wat jy erf

Om ’n Christen te word, is redelik maklik: jy kan binne ’n Christelike 
huis gebore word, of op ’n stadium besluit om die Here Jesus as jou 

Verlosser aan te neem. Om egter as Christen in ’n nuwe lewe te staan, 
is nie so maklik nie. Josua en die volk Israel staan op die drumpel van 
Ka naän, maar hulle beloofde land was beset! Hulle woongebied was vol 
heidene en goddeloosheid. Hiervan sou hulle ontslae moes raak. Veertig 
jaar tevore was hulle ook hier, maar toe het hulle moed hulle begewe. 
Daarom moes hulle terug, die woestyn in. Die Here het by jou doop 
aan jou ’n nuwe lewe beloof. Maar jy moet dit, soos Israel destyds, in 
besit gaan neem. Ons elkeen se lewe word deur vyande beset. Satan, 
die wêreld en ons sondige natuur beset groot stukke van ons lewe. As 
jy nie van hulle ontslae raak nie, sal jy nie jou nuwe lewe in besit kan 
neem nie.

Die Here praat met Josua: Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees 
vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here, 
jou God, is by jou oral waar jy gaan. Israel moes gaan verwerf wat hulle 
geërf het … Om die nuwe lewe in Christus in besit te neem, vra stryd. 
Daarom moet ons elkeen ons wapenrusting aantrek (Ef. 6). In vers 7 sê 
die Here aan Josua: Wees veral sterk en vasberade in die uitvoering van 
die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Dit is mos dieselfde wet 
waarvan die Here Jesus praat as Hy sê: Jy moet God bo alles liefhê en 
jou naaste soos jouself. Die Here leer ons duidelik in sy Woord hoe om 
te lewe. Ons kan oorwin as ons aan ons Verlosser en Saligmaker, Jesus 
Christus, vashou. Hy maak ons mos meer as oorwinnaars (vgl. Rom. 
8:37)! Gryp vas aan die Here Jesus en veg onder leiding van die Heilige 
Gees, dan sal jy oorwin en jou ewige erfenis in besit neem.

Sing: Psalm 68-1:1, 2
Dr. DJ de Kock (Danie) (Krokodilrivier)
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Saterdag 2 Maart

Skrifgedeelte: Josua 1:1-18
Fokusgedeelte: Matteus 28:16-20 (1933/53-vertaling)

Gaan met God se boek die wêreld in

In die boek Josua laat God ons van verskillende kante sien hoe Hy die 
geskiedenis van elke mens in sy hand hou. Die naam “Josua” is ’n 

Hebreeuse naam en die Grieks is “Jesus”. In Afrikaans beteken dit: “Die 
Here is verlossing.”

Die boek Josua is vernoem na die man wat deur God beskik is om die 
Here se volk, Israel, vanuit die woestyn in die beloofde land in te lei. Hy 
moes aan elke Israeliet sy erfdeel gee soos die Here dit beskik het.

Die man Josua is ’n heenwysing na of ’n skadubeeld van ons Here 
Jesus. Die Here verlos deur Josua. God verlos óók die gelowiges (volk 
van die Here) deur die Here Jesus van die sondewoestyn waarin hulle 
gelewe het en lei hulle na die hemelse woning waar daar geen trane, 
moeite of verdriet gaan wees nie. (Sien u die ooreenkoms?)

Dit gaan egter in Josua nie om die méns Josua nie, maar om die Here. 
Daarom is dit juis die Here wat eerste aan die woord kom in Josua 1. 
Hy gee aan Josua ’n groot en moeilike opdrag (vs 2-4). Stel jou voor: 
’n Klein swerwersvolkie moet al die magtige volke in die beloofde land 
gaan verower!

Volgens Matteus 28:19 kry jy, Christen, ook ’n moeilike opdrag: 
“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in 
die Naam van … en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel 
het.” Dit is ’n geweldige opdrag! Voel jy ook so klein en hulpeloos? 
Vol gens Sondag 32:87 van die Heidelbergse Kategismus is daar nog ’n 
ander groot opdrag: Bekeer jou, anders kan jy die koninkryk van God 
nie beërwe nie.

Hoe sal Josua en ek en jy ons Goddelike opdragte kan uitvoer? Die 
Here se Woord leer ons in Josua 1:5, 9 en Matteus 28:20: Ek sal met jou 
wees. In Matteus 28:18 sê die Here: “Aan My is gegee alle mag in die 
hemel en op die aarde.”

Verder sê die Here ook vir ons in Josua 1:7: Handel nougeset volgens 



 71

God se Woord. Moenie links of regs afwyk nie. En in Josua 1:8: Praat 
oor die Woord, bepeins dit en dink diep daaroor na. Dán sal ons ons op-
dragte kan uitvoer!

Sing: Psalm 119-1:48
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad)

~~~~~~~~~~

Sondag 3 Maart

Skrifgedeelte: Josua 2:1-24
Fokusgedeelte: Josua 2:9-14

God se verlossing en oordeel wek geloof wat oorgaan in dade en 
redding van ons siele

Soos al die ander inwoners van die land, het Ragab gehoor van die 
werke van die Here. Sy het gehoor hoe die Here Israel verlos het 

uit slawerny in Egipte; sy het gehoor dat die Here heidenvolke met sy 
oordeel van die banvloek tref – hulle totaal uitwis, mens en dier en al 
hulle besittings!

Maar anders as die koning en ander inwoners van Jerigo, het die 
“skrik” (vs 9) vir wat sy gehoor het, haar hart nie in totale angs laat ver-
styf nie. Nee, deur die werking van die Heilige Gees wek God se werke 
haar op tot geloof. Sy bely nie net Wie God is nie (vs 11), maar sy gaan 
ook oor tot dade wat wys dat sy glo dat God haar as sondaar én haar hele 
familie kan red (vgl. Heb. 11:31; Jak. 2:25)! Nie alleen hulle lewens nie, 
maar ook hulle siele (vs 13, 1953-vertaling).

Só merkwaardig is haar dade van ongeloof dat die verspieders met 
geloofsdade antwoord: hulle plaas hulle eie lewens op die spel om seker 
te maak dat Ragab en haar familie die troue verbondsliefde en guns van 
God sal ervaar (vgl. Jos. 6:22, 23)!

Watter uitwerking het God se werke nog op ons? Sy werke wat ons 
herinner aan Wie Hy is: Hý wie se oordeel onvermydelik is vir elkeen 
wat in hulle sondes volhard en hulle harte verstyf (vgl. Op. 19:2). Maar 
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ook Hý wat deur Jesus Christus verlossing vir ons siele bewerk vir elk-
een wat dit in geloof ontvang en met dade van geloof reageer. Wys ons 
dade dat ons glo dat ons hierdie redding ontvang het? Is ons bereid om 
met ons dade ander te lei om ook God se guns en troue liefde te ont-
vang? Mag God deur sy Gees ons vandag opwek tot ware geloof wat 
deur dade bevestig word.

Sing: Skrifberyming 14-1:1-3
Ds. J Dunn (Johan) (Keetmanshoop-Mariental)

~~~~~~~~~~

Maandag 4 Maart

Skrifgedeelte: Josua 3:1-17
Fokusgedeelte: Josua 3:10, 11, 17

Die alomteenwoordige leiding van Christus roep ons op om Hom 
te volg

Een van die sleutelgedagtes in hierdie gedeelte is die Here se teen-
woor digheid by Israel. Die woord “Verbondsark” kom tien keer 

voor in hierdie hoofstuk! Deur die Verbondsark openbaar God veral 
drie dinge van Homself:

Hy is heilig (die gewyde hantering van die ark);
Sondaars kon alleen tot God nader deur versoening wat herhaaldelik 
deur die hoëpriesters gedoen word deur off erbloed op die ark se 
versoendeksel te sprinkel;
Sy besonderse teenwoordigheid by Israel (Hy is Immanuel – “God 
met ons”).
Drie maal word in die hoofstuk gesê dat die priesters die verbondsark 

voor die volk uitgedra het en dat die volk moes volg (vs 3, 4, 11, 16). 
Duidelik sien die volk dat die Here Self die deurgang na die beloofde 
land bewerk het, nie Moses of Josua of hulle eie vermoëns nie. Almal 
het deur die droë Jordaan verby die verbondsark gestap (vs 17). Vers 10 
sê dat God hierdie wonderteken sou doen sodat hulle kon WEET dat 
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Hy, die lewende God, sy beloftes vervul en Self hulle verder sal lei.
Die Verbondsark is ’n duidelike heenwysing na Jesus Christus:
God is heilig: niemand wat volhard in sonde, kry deel aan die ko-
nink ryk van God nie (vgl. Ef. 5:5);
Christus se versoening en dood aan die kruis was ’n eenmalige, ewige 
en volkome off er waarin God se beloftes aan sy uitverkorenes vervul 
word (vgl. Heb. 7:24-27).
Hy is Immanuel wat onder ons kom woon het (Joh. 1:14) en deur die 
Heilige Gees steeds onder ons woon (Joh. 16:5-15).
Soos Israel aktief hulleself moes reinig en moes opstaan en die Ver-

bondsark volg, so moet ons God elke dag aktief volg. Deur Christus 
lei Hy elkeen wat Hom volg na die beloofde, ewige Kanaän (vgl. Heb. 
4:8-11) en deur die alomteenwoordigheid van sy Gees lei Hy ons ook in 
ons daaglikse omstandighede!

Sing: Psalm 136-1:12, 14, 17, 19
Ds. J Dunn (Johan) (Keetmanshoop-Mariental)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 5 Maart

Skrifgedeelte: Josua 4:1-11; 19-24
Fokusgedeelte: Josua 4:24

Dink aan die Here en dien Hom

’n Monument is ’n struktuur wat gebou word om ’n persoon of ge-
beurtenis te onthou. In Josua 4 lees ons van ’n monument wat 

opgerig word om die dade van die Here te onthou. Op dieselfde manier 
as wat die Israeliete jare gelede die Rietsee oorgesteek het tydens die 
uittog uit Egipte, steek die nuwe geslag Israeliete nou die Jordaanrivier 
oor om die Beloofde Land in besit te neem. Aan die voorpunt van beide 
die uittog uit Egipte en hulle intrek in die Beloofde Land staan die ver-
bondsark van die Here – ’n teken van die teenwoordigheid van die 
Here!
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In opdrag van Josua moet die monument, wat bestaan uit 12 klippe, 
die volk herinner aan wat die Here gedoen het. Hy het sy belofte gestand 
gedoen en gee die Beloofde Land aan hulle. Daar is egter nóg twee sake 
waaraan die monument hulle moet herinner. Al die volke van die aarde 
moet besef dat die mag van die Here groot is, en hulle moet die Here 
hulle God altyd dien. Die 1933 Afrikaanse vertaling van die Bybel het 
vertaal dat die “hand van die Here sterk is” en dat hulle die Here hulle 
God “altyd mag vrees”.

Die sterk hand van die Here het te doen met sy beskerming en sy 
al magtige dade. Die vrees van die Here het te doen met ’n opregte en 
gehoorsame lewe voor die Here en respek vir Hom.

Ons het as monument vandag een groot klip wat weggerol is voor 
die graf van Jesus Christus. Hy het opgestaan en vir ons sonde betaal. 
Die boodskap is nog steeds dieselfde: Onthou die magtige dade en be-
skerming van die Here, lewe opreg en gehoorsaam Hom. Die Heilige 
Gees herinner ons om niks hiervan te vergeet nie.

Sing: Psalm 139-1:1, 9
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)

~~~~~~~~~~

Woensdag 6 Maart

Skrifgedeelte: Josua 5:2-12
Fokusgedeelte: Josua 5:9

’n Teken van God se getrouheid en genade

In Josua 5 lees ons van ’n probleem wat ontstaan het oor die besnydenis 
van die kinders van Israel. Die manne was besig om gereed te maak 

om teen die Kanaäniete te veg, en hulle was nie besny gewees nie.
Die geslag van Israeliete wat uit Egipte getrek het, was almal be sny 

gewees, maar nie die nuwe geslag Israeliete wat in die volk se om-
swerwinge in die woestyn gebore is nie. Besnydenis was ’n teken van 
God se getrouheid aan sy beloftes oor geslagte heen, en hierdie ver-
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bonds teken het die jongmanne nie meer saam met hulle gedra nie. Hulle 
het ook nie meer God se genade en seën in gehoorsaamheid en vertroue 
uitgelewe nie.

Josua spreek die saak aan deur al die manne, ongeag hulle ouderdom, 
te besny. Elkeen van die manne van Israel sou weer die teken met hulle 
saamdra wat hulle van die ander volkere onderskei het en wat hulle 
die eienaars van God se belofte van verlossing en die Beloofde Land 
maak. Josua was die instrument in die hande van die Here om God se 
verbondsteken in die lewe van die manne van Israel in te sny sodat hulle 
sy opdragte gehoorsaam.

Die doop het in die plek van die besnydenis gekom. Die beloftes van 
die Here het dieselfde gebly. Die teken van die doop bevestig ons as 
gelowiges se verlossing in Jesus Christus. Volgens Paulus is gelowiges 
deel van God se begenadigde kinders, en “deur julle verbondenheid met 
Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig 
word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die 
wegneem van die sondige natuur van die mens” (Kol. 2:11). Met die 
krag van die Heilige Gees kan ons nou in gehoorsaamheid en vertroue 
leef!

Sing: Psalm 105-1:5, 6
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)

~~~~~~~~~~

Donderdag 7 Maart

Skrifgedeelte: Josua 6:15-27
Fokusgedeelte: Josua 6:26

’n Teken van herinnering – uit genade deur geloof

Die verklaring van Josua ná die inname van Jerigo dien as ’n her in-
nering van die oorwinning wat die Here aan sy volk gegee het.

Dit is belangrik om te besef hoe belangrik Jerigo in daardie dae 
was. Die stad was strategies geleë uit ’n militêre sowel as ekonomiese 
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oogpunt. Dit was op die grens van die Beloofde Land en op die oewer 
van die Jordaanrivier, en op die “Koninklike Hoofweg” van Edom na 
Damaskus en van Egipte na Mesopotamië.

Die straf van die Here wat Josua aankondig, het nie beteken dat Jerigo 
nooit weer bewoon mag word nie (vgl. Rigt. 3:13), maar dat dit nie weer 
as ’n vesting sou dien nie. In die tyd van koning Agab het Giël van Bet-
El die stad Jerigo weer versterk, en beide sy seuns het gesterf. God wou 
hê dat Jerigo bekendstaan vir sy gebreekte mure en verstrooide klippe. 
Nie Israel of Josua kon krediet daarvoor geneem het nie. Hulle het net 
om die stad gestap, die ark gedra en op die ramshorings geblaas. Die 
hoop klippe spreek van vloek en seën, van oordeel en genade, van straf 
en verlossing. Dit was die Here wat die mure afgebreek en verwoes het. 
Die mense kon die gawe van God deur geloof ontvang (vgl. Heb. 11:30). 
Die boodskap van hierdie gedeelte spreek van genade en geloof.

Vandag hoor ons dieselfde boodskap van genade wanneer ons aan 
Jesus Christus se kruisdood en ons verlossing dink. Paulus skryf: 
“Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here 
Jesus Christus as Verlosser verwag” (Fil. 3:20). Ons redding lê nie in 
versterkte aardse stede en huise nie, maar in ons geloof en vertroue op 
die Here. Mag die Heilige Gees hierdie geloof en vertroue in ons lewe 
bevestig en laat groei.

Sing: Skrifberyming 18-7:1, 10, 12
Dr. J Lion-Cachet (Jan) (Klerksdorp)

~~~~~~~~~~

Vrydag 8 Maart

Skrifgedeelte: Josua 7:1-26
Fokusgedeelte: Josua 7:25

God oordeel volgens sy waarskuwings!

Ná die oorwinning oor Jerigo volg die teleurstelling van Ai. Die ver-
kenners beveel aan dat minder manne die stad moet aanval. Dit 
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sou maklik wees. Maar die manskappe word verneder en moes vlug; 36 
word doodgemaak.

“Waarom, Here?” vra Josua. Hy verwyt byna: “Here, wat moet ek sê 
nou dat Israel vir sy vyande moes vlug?” (7:8). Hy en die leiers lê gesig 
in die grond, met geskeurde klere en stof op die hoof voor die ark van 
God. Die volk se moed was gebreek.

God antwoord: Ek doen my geloftewoord gestand! Hy het gewaarsku 
dat die heidense stede met die banvloek getref moes word. Alles moes 
ver nietig word, maar een man oortree die verbondseis. Akan se gierigheid 
vir silwer en goud verontreinig nie net hom en sy familie nie, maar die 
hele volk. Wie ongehoorsaam is, sal die vloek van God moet dra.

Die Here HERE het sy verbond duidelik uitgespel. Moses het dit 
voor die intog in Kanaän aan die volk herhaal. “Om die Here jou God 
lief te hê, Hom te gehoorsaam en Hom aan te hang, sal vir jou lewe 
gee” (Deut. 30:20). Ongehoorsaamheid bring die dood.

Op God se bevel word die skuldige familie en persoon uitgewys – 
Akan. Die bewyse van gesteelde bangoed bevestig sy skuld. Die onrein-
heid moet uitgewis word. Hy en sy hele familie word doodgemaak en 
ver brand, asook al sy besittings. Met klippe toegegooi.

Met selfondersoek vind ons soos by Akan ongehoorsaamheid. Ons 
be geertes vir materiële welvaart is dikwels ’n struikelblok. Nie vertroue 
op God se sorg nie, maar selfhandhawing op sondige wyse. Soos Akan 
se mense, moes ons gedood word. Ons Middelaar word aan die kruis 
ge spyker. Die skuldbrief vir ons sonde word afgelos (Kol. 2:14). Daar 
is vergifnis en lewe vir elke berouvolle sondaar. Maar buite Christus 
wag die dood.

Sing: Psalm 94-2:1, 6
Dr. WC Opperman (Callie) (Emeritus)

~~~~~~~~~~



78 

Saterdag 9 Maart

Skrifgedeelte: Josua 8:1-29
Fokusgedeelte: Josua 8:1

God seën gehoorsame verbondskinders!

Die verbondsbelofte het ingehou dat die land van melk en heuning 
aan Abraham se nageslag gegee sou word. Nie verdien nie, maar 

uit genade. Daar moes egter getrouheid wees. Geen afgodsdiens nie. Net 
een God en sy wil moes gevolg word. Daarvoor is die beloofde land van 
die heidendom gereinig. Israel moes elke stad met die banvloek tref.

Die tweede aanslag op Ai verloop suksesvol. Die volk het Akan-hulle 
en sy besittings uitgewis. Dit bring versoening met God. Sy opdrag 
word nou weer uitgespel. Hy beloof oorwinning oor Ai. Moenie bang 
wees nie. Neem die stad in, maar tref dit met die banvloek. Met militêre 
presiesheid word die aanval geloods. Gehoorsaamheid aan God beteken 
ook om jou gawes in sy diens te gebruik. Josua doen as leier presies dit! 
Die oorwinning word behaal. Die koning word aan ’n boom, ’n paal, 
opgehang. Teken van sy vervloektheid. Die stad word verlate gelaat, die 
versoekings van die heidene is uitgewis.

Ons staan ook in ’n stryd. Nie teen vlees en bloed nie, maar teen die 
Bose en sy handlangers (Ef. 6:10 vv). Om deel van die leer van die Here 
te word, moes ons gereinig word. Iemand moes die banvloek in ons plek 
dra. So is Jesus aan ’n vervloekte kruis (paal) opgehang. Hy het alles 
ge gee, alles verloor, deur sy God verlaat. Hy is begrawe, maar deur sy 
op standing word Hy oorwinnaar. Hy bewys dat Hy Seun van God is. 
Hy neem ons uit genade aan as soldate in sy gevegsmag. Sy wapens is 
geestelik, die krag van die evangelie. Deur geloof en op grond van sy 
vryspraak is oorwinning gewaarborg. Ons sal net op ons pos kan bly 
staan indien ons biddend die wapens van God gebruik.

Veg in gehoorsaamheid met Jesus se wapentuig. Die seën van oor-
winning staan vas.

Sing: Skrifberyming 14-3:1, 2
Dr. WC Opperman (Callie) (Emeritus)
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Sondag 10 Maart

Skrifgedeelte: Josua 8:30-35
Fokusgedeelte: Josua 8:33

Die Here se belofte van seën, maar ook straf!

Sien jy in jou gedagtes hierdie groot menigte daar tussen die twee mas-
siewe berge (± 900m hoog)? Die een helfte regoor Gerisimberg, die 

ander regoor Ebalberg. Moses het vroeër gesê: “Wanneer die Here julle 
God julle bring in die land wat julle in besit gaan neem, moet julle die 
seën afkondig op Gerisimberg en die straf op Ebalberg” (Deut. 11:29).

En hier gebeur dit. Die Here was getrou. Hy het beloof dat Hy Josua 
sal lei en voorspoedig maak, terwyl hy nie links of regs van die wet 
van die Here afwyk nie (Jos. 1:7). Hy sou stede in hulle mag oorgee. 
Jerigo en Ai het reeds geval. Dankoff ers word op ’n nuwe altaar aan 
die Here gebring. Nou … herinnering aan die wet van die Here. Dit 
word neergeskryf – moontlik soos die Egiptenare op ’n witgeverfde 
klip by die altaar. Maar dit moet ook gehoor word, deur almal. Waarom 
lees en hoor? Waarom die hele volk – leiers, vrouens en kinders, asook 
vreemdelinge tussen hulle? Omdat die Here sy volk algaande opgevoed 
het. Hulle moes Hom ken en sy wil verstaan. Die verbond was die 
grondslag van hulle verhouding. Hy het hulle uitgekies en Hom aan 
hulle verbind. Hy is hulle God, hulle is sy volk. In die verhouding was 
verantwoordelikhede. Die Here het seën beloof, wanneer hulle Hom 
alleen sou dien. Sou die Israeliete egter afvallig word deur afgodsdiens, 
sou nie seën nie, maar vloek op hulle wag. Prediking met sigbare 
demonstrasie. Die stamme van Israel regoor die twee berge. Gerisimberg 
herinner aan die verbondseën, Ebalberg laat hulle die waarskuwings van 
straf onthou. Maak jy ook tyd met jou gesin en gemeente wanneer die 
verbondsliefde in Jesus gehoor kan word? En waarskuwings oor straf 
vir ongeloof en volharding in sonde? Die Woord en sakramente spel dit 
duidelik uit. Doen dit!

Sing: Psalm 37-1:1, 14, 24
Dr. WC Opperman (Callie) (Emeritus)
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Maandag 11 Maart

Skrifgedeelte: Josua 9:1-27
Fokusgedeelte: Josua 9:14

God doen sy beloftewoord gestand – hou met Hom rekening!

Die Here het aan Abraham en sy nageslag ’n belofte van bloed en 
bodem gegee. ’n Groot nageslag vir Abraham het uit Egipte trek, 

deur die woestyn geswerf, deur die Jordaan getrek, Jerigo ingeneem en 
ook Ai. Só het God sy beloftes gestand gedoen. 

Nou hoor ons, aan die begin van die veldtog om die suide van die 
land in te neem – ’n verdere vervulling van die Here se beloftes – van 
’n hartseer gebeurtenis.

Die nuus van Jerigo en Ai se val het die Gibeoniete die skrik op die 
lyf gejaag. Hulle beraam ’n plan om los te kom van die dreigende gevaar 
van Josua en Israel wat die land inneem en soek die goedgesindheid van 
Josua en die leiers van die volk. Wanneer die Gibeoniete voor Josua 
en die Israeliete staan, bedrieg die skyn. Die Israeliete is só seker van 
hulleself dat hulle nie met God rekening hou nie, en nie om sy wil, raad 
en leiding vra nie.

Deur hierdie nalatigheid van die volk kom die belofte van bodem 
in gedrang. Satan – deur die Gibeoniete – probeer hierdeur verhinder 
dat die volk die beloofde land ten volle inneem tot eer van God. Deur 
die bedrog van die skyn en deur nalatigheid poog Satan steeds om hin-
dernisse in die vervulling van God se verbondsbeloftes te werp.

Aan jou, as Nuwe-Testamentiese gelowige, is daar ook baie kosbare 
beloftes gemaak met jou doop (lees gerus weer wat alles aan jou belowe 
is!). En God doen sy beloftewoord gestand op grond van die verlos-
sings werk van Jesus Christus en deur die kragvolle werking van die 
Heilige Gees.

Wees baie waaksaam om nie ook deur die skyn bedrieg te word nie. 
Wat God beveel, moet nougeset gehoorsaam word – moenie beterweterig 
wees en vergeet om met Hom rekening te hou nie: Soek Hom, soek sy 
aangesig, soek sy leiding elke dag. Want die vervulling van sy beloftes 
vind nie outomaties buite jou verantwoordelikhede wat Hy op jou lê, 
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plaas nie. Langs die weg van geloof en geloofsgehoorsaamheid vervul 
die Here die beloftes van sy verbond aan jou.

Sing: Psalm 105-1:3, 5
Ds. JC van Dyk (Jannes) (Ventersdorp)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 12 Maart

Skrifgedeelte: Josua 10:1-27
Fokusgedeelte: Josua 10:1b-2

God doen sy beloftewoord gestand – en gebruik ook my sonde ten 
goede!

Israel se nalatigheid – om nie met God rekening te hou nie – was 
sonde. Nou hoor ons in ons fokusgedeeltes dat Gibeon ’n gerekende 

stad was! As Gibeon val, was die hele suide in gevaar. Daarom was dit 
vir Jerusalem skoknuus om te hoor Gibeon het vrede met Israel gemaak. 
Hierdie skoknuus was die impuls wat die hele suidelike veldtog van die 
inname van Kanaän begin het.

God het sy verbondsvolk se sondige nalatigheid in sy diens gebruik 
as die sneller waarmee Hy sy belofte in vervulling laat gaan het. Sy raad 
word nie gekeer nie, en in sy almag gebruik Hy die sonde van sy kinders 
om sy beloftes uiteindelik te vervul. Ter wille van die vervulling van sy 
belofte sal die Here ook na ’n mens luister (vs 14)!

Wat ’n troos is dit nie dat God in sy genade, almag en in die vervulling 
van sy beloftes … ja, in álles, groter as die sonde van mense is, en dat 
Hy dit ook in sy diens gebruik om die beloftes wat Hy gemaak het, te 
vervul! Hy laat immers álles ten goede meewerk vir dié wat Hy verkies 
en geroep het (Rom. 8:28).

Deur ons sonde in sy diens te gebruik, dryf Hy ons elke dag om ons 
Verlosser, Jesus Christus, die groot Vervuller van God se verbondsbeloftes, 
te soek en gelowig te omhels. Daarom werk die Heilige Gees in ons harte 
om ons deur ons gewete aan te kla oor ons sonde, en ons na Christus te 
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laat soek. Deur Christus as ons Gebedsmiddelaar weet ons ook getroos 
dat God na mense se gebede luister wanneer hulle gebede in lyn met sy 
wil en sy beloftes is.

Sing: Lied 593:1, 2, 3 (goedgekeur as Skrifberyming)
Ds. JC van Dyk (Jannes) (Ventersdorp)

~~~~~~~~~~

Woensdag 13 Maart

Skrifgedeelte: Josua 10:28-43
Fokusgedeelte: Josua 10:42

God doen sy beloftewoord gestand – wat Hy begin, voltooi Hy!

Die Suidland is ingeneem en Josua en die manskappe keer terug na 
Gilgal (vs 43). Maar alle roem aan mense is uitgesluit. Deur toe te 

laat dat die skyn van die Gibeoniete sy volk bedrieg, deur toe te laat dat 
hulle die sonde van nalatigheid begaan, het God die suidelike veldtog 
begin. Dwarsdeur die veldtog het God dit wat Hy begin het, deurgevoer 
en voltooi. Die bose koalisie van die vyf Amoritiese konings was voluit 
in God se hand en onder sy mag. En Hy het hulle in sy volk se mag oor-
gegee. Hy het haelstene gestuur. Hy het na Josua se gebed geluister en 
die son en maan laat stilstaan. So was die ander stede in die Suidland 
volkome onder God se mag en sy beheer, en het Hy hulle in die mag van 
die Israeliete oorgegee en hulle die oorwinning besorg.

 In jou verlossing staan álles, elke boosheid en elke sonde en elke 
stukkie gebrokenheid in hierdie lewe, volmaak onder die mag van God 
en daarom mag jy getroos weet dat sy verlossing wat Hy in jou begin 
het, ook deur Hom voltooi sal word (Fil. 1:6). Hy doen dit kragtig deur 
die verlossingswerk van sy Seun – van wie Josua afskaduwing was – en 
die onstuitbre werk van die Heilige Gees.

Sing: Psalm 21-1:9
Ds. JC van Dyk (Jannes) (Ventersdorp)
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Donderdag 14 Maart

Skrifgedeelte: Josua 11:1 – 12:1, 6, 7, 24 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Josua 11:23

Ná die lang aardse stryd kom die ewige rus

Die noordelike gebiede van die land moet nou verower word. Net 
soos met die suidelike gebiede span ’n groot getal konings en volke 

saam teen Israel. Hulle getalle is soos die sand van die see. Hulle beskik 
oor die beste oorlogstuig: ’n groot getal perde en strydwaens.

Net soos Israel destyds te voet teen die Egiptenare se perde en stryd-
waens te staan gekom het, so staan Israel nou weer weerloos. Tog sê die 
Here (11:6): “Moenie vrees nie!” Hy sal hulle aan Israel oorgee. Ver-
trou maar net op die Here. Selfs die toekoms is in sy hande: “… want 
môre sulke tyd sal …” (11:6).

In die beskrywing van hierdie lang oorlogstryd (11:18) val drie sake 
op: Eerstens gee die Here die oorwinning, want Hy bestier en beskik 
oor alles. Selfs die ingesteldhede van mense is in sy hand: “Want die 
Here het dit so bestier dat hulle hul hardnekkig voorgeneem het om 
Israel te bestry …” (11:20). Dit is nie die krag van ’n man of dié van ’n 
perd nie, maar die Here wat beskik.

Tweedens val dit op dat Josua-hulle die gevegte aangepak het soos 
die Here hulle beveel het (11:9, 15, 23). Dit is in gehoorsaamheid aan 
sy Woord.

Derdens word dit duidelik dat, al duur die stryd hoe lank, daar aan 
die einde tog rus kom (11:23). God maak beloftes en vervul dit ook.

Ons daaglikse lewe is dikwels ook ’n stryd teen ’n oormag. Ons drie 
aartsvyande is die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur. Beveg 
hierdie oormag met die krag wat God gee (Fil. 4:13). Beveg dit vanuit 
en met God se Woord. Vertrou op God alleen. Volhard, want na ’n lang 
stryd volg daar rus. Die ewige rus (sabbat) bring vrede en bring jou 
tuis.

Sing: Skrifberyming 5-3:1-4
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad)
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Vrydag 15 Maart

Skrifgedeelte: Josua 12:1-24
Fokusgedeelte: Josua 12:6-7

Die oorwinning behoort aan die HERE!

In Josua 12 word daar vir ons ’n oorsig gegee oor die oorwinnings van 
die vyandige konings oos en wes van die Jordaan, sodat Israel die 

beloofde land Kanaän in besit kan neem. Die eerste ses verse beskryf 
aan ons die oorwinnings wat Moses, dienaar van die Here, oor koning 
Sihon van die Amoriete en koning Og van Basan (oos van die Jordaan) 
behaal het – ons lees in detail hiervan in Numeri 21:21-35. Verse 7-24 
beskryf weer aan ons die oorwinnings wat Josua, opvolger van Moses 
en dienaar van die Here, aan die westekant van die Jordaan behaal het.

Die Here wat sy woord gestand doen, het gesorg dat alle vyandige 
ko nings en magte uit die weg geruim word vir sy volk om die beloofde 
land in besit te neem. Op die oog af wil hoofstuk 12 van die boek Josua 
as ’n verskriklike wrede hoofstuk in die Bybel voorkom (dink ook maar 
aan die boek Rigters). Om al hierdie vyandige konings en volke uit die 
weg te ruim, het ’n hele paar veldslae en geweldige bloedvergieting 
beteken. Gewoonlik is ’n koning en al sy mense om die lewe gebring 
(vgl. Num. 21:35). Ons moet egter in gedagte hou dat hierdie konings 
en volke almal heidene en vyandiggesind teen die volk van die Here 
was. Koning Sihon het Israel byvoorbeeld verbied om deur sy gebied 
te trek (vgl. Num. 21:23). God was dus ook besig om die beloofde land 
van heidense invloed te reinig, sodat sy volk heilig voor Hom kan lewe. 
Ons weet immers dat Israel maar ’n swak plek vir die heidense afgode 
gehad het. Nou weet ons egter ook van die swak plek van die sonde in 
ons eie lewe. Genadiglik het God sy beloftewoord gestand gedoen en 
die Koning van alle konings na die wêreld gestuur om die sonde in ons 
lewe te oorwin. “In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur 
Hom wat vir ons liefhet” (Rom. 8:37).

Sing: Psalm 110-3: 1, 2, 3
Ds. W Jobse (Wilhan) (Jeff reysbaai)
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Saterdag 16 Maart

Skrifgedeelte: Josua 13:1-14
Fokusgedeelte: Josua 13:1

Voltooi die werk wat God ons gee

“Josua was al baie oud” – so begin die Skrifgedeelte. En die Here 
beaam die feit. Baie mense dink dat wanneer jy oud is, jy oor die 

muur is. Daar is nie veel meer wat jy kan doen nie. Maar nie die Here 
nie. Hy hou nie op praat wanneer dit by Josua se ouderdom kom nie – 
Hy gaan voort met ’n opdrag: “Daar is nog ’n groot deel van die land 
wat in besit geneem moet word.”

Dit is belangrik dat al die werk wat God vir ons gee, voltooi moet 
word. In die volgende verse sê Hy presies watter gedeeltes van die land 
nog verdeel moet word, met gepaardgaande beloftes. Ons weet dat Josua 
sy lewe lank aan God gehoorsaam was en dat hy aan die Israeliete ’n 
voorbeeld gestel het van wat dit behels om op God te vertrou.

So vertel die Ou Testament van baie gelowiges wat op God se beloftes 
vertrou het, maar dit was veral Jesus wat met sy lewe en sterwe God se 
opdrag enduit gevoer het. Met sy sterwe aan die kruis, beaam Hy: “Dit 
is volbring!”

Vir ons as gelowiges is die opdragte van God belangrik – soos die een 
om dissipels van al die nasies te maak. Maar vertroue in God beteken 
nie dat die opdrag by ons ophou nie, en dat ons daarom seker moet 
maak dat die voltooiing van die taak oorgedra word aan die volgende 
geslag. 

In Josua 24:31 lees ons: “Israel het die Here bly dien tydens die lewe 
van Josua en tydens die lewe van die leiers wat vir Josua oorleef het en 
alles ervaar het wat die Here vir Israel gedoen het.”

Sing: Psalm 119-1:12, 13
Ds. E Naudé (Emile) (Boksburg-Suid)

~~~~~~~~~~
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Sondag 17 Maart

Skrifgedeelte: Josua 13:15-33
Fokusgedeelte: Josua 13:32

Leef in dankbaarheid God se wil uit

Die land Kanaän is God se belofte aan sy volk. Ons moet onthou 
dat die inbesitneming en die verdeling van die land God se werk 

is. Baie van hierdie name en plekke is vandag vir ons vreemd, maar dit 
is belangrik om hier te sien hoe God sy beloftes gestand doen. En net 
so belangrik is dit om te besef dat God ons betrek by sy beloftes en die 
waarmaking daarvan.

Ons Skrifgedeelte beskryf in die vorm van ’n regsdokument, wat 
grense en stede en afbakering bepaal, hoe elke gedeelte van die land aan 
twee en ’n half stamme van Israel – Ruben, Gad en die halwe Manassestam 
– verdeel moet word. Dit was nou hulle verantwoordelikheid om God se 
wil vir die land wat Hy hulle gegee het, uit te leef.

As jy in daardie tyd deel van ’n sekere stam was vanweë jou geboorte, 
was dit die gedeelte van die land waarin jy gewoon het om daar met jou 
gawes te woeker tot God se eer. Ons het vandag baie meer vryheid en 
kan self kies waar ons wil woon, selfs in watter land ons wil wees.

Vir die kerk van die Here is dit noodsaaklik om God se visie vir ons te 
hê waar ons woon en werk, en te besef dat ons die verantwoordelikheid 
het om sy wil in dankbaarheid uit te leef. Josua het nie alles afgehandel 
in sy leeftyd nie, maar hy het ’n visie nagelaat. So het Jesus ook nie alles 
afgehandel toe Hy hier op aarde was nie, maar aan sy kerk opdragte gee 
om met sy werk voort te gaan. Die gelykenis van die goue muntstukke 
in Lukas 19 help ons om dit te verstaan.

Dit is nie genoeg wanneer ons net sê dat ons Christene is en daarmee 
tevrede wees nie. Nee, ons moet weer duidelik sien wat die Here ons 
alles gegee het, sy groter plan en wil vir ons lewe weer verstaan en 
strewe om te doen waartoe Hy ons geroep het.

Sing: Skrifberyming 2-4:3
Ds. E Naudé (Emile) (Boksburg-Suid)
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Maandag 18 Maart

Skrifgedeelte: Josua 14
Fokusgedeelte: Josua 14:8-9

Gryp gelowig vas aan God se beloftes en rig die hele lewe op die 
verkryging daarvan

’n Ou man van 85 – en wat ’n voorbeeld vir ons! Vir die wêreld sal 
dit positiewe denke wees wat hier die deurslag gee. Dit is baie 

meer as dit: Hy het volhard in sy trou aan die Here God en vas bly glo 
dat die Here sy beloftes vervul.

Kaleb was die verspieder uit die stam van Juda toe Moses 12 gestuur 
het om die beloofde land te gaan verken. Al die verspieders, behalwe 
Kaleb en Josua, het berig dat hulle die goeie land nie sal kan inneem 
nie, vanweë die baie en sterk mense met vestingstede. Hulle stook op-
stand teen Josua en Kaleb, ook teen Moses en God. Josua en Kaleb bly 
onwrikbaar staan teenoor die openbare mening en roep die volk op tot 
geloof in God en sy beloftes. Dit is waar die Here aan Kaleb die grond 
beloof wat hy tydens die verkenning deurgestap het (lees Num. 13 en 
14). Die tien ontroue verspieders het dadelik gesterf, die res van die 
volk oor 40 jaar. Net Josua en Kaleb kon die intog meemaak en die be-
lofte ontvang saam met die volgende geslag.

47 jaar later, sewe jaar ná die intog, word die land onder die stamme 
van Israel verdeel. Nou kom Kaleb sy erfdeel opeis. Let op: nie uit 
arrogansie of as betaling nie, maar op grond van God se belofte en 
geloof in die Here God as Hy wat sy trouverbond nooit laat vaar nie: 
God vervul sy beloftes. Dit was só in die Ou Testament, dit is vandag 
nog so.

Vir Israel was dit ’n land as erfdeel, dat hulle ’n seën vir die nasies sal 
wees. Beide is vervul, die laaste toe God sy Seun stuur as die Middelaar 
van die verbond. Dié wat getrou gewag het op God se vervulling, het 
deur Christus se soenoff er volle vryspraak ontvang. Ons wat glo, het 
saam met die vergifnis van sonde in Jesus Christus ’n erfdeel ontvang: 
Ons het deel geword van sy volk (Ef. 1:11). In Hom geld al God se be-
loftes nou ook vir ons.
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Die oorheersende gewaarwording by gelowiges moet wees dat ons 
’n erfdeel toegesê is wat ons nog nie in besit kon neem nie. Ons roeping 
is dat ons die oog gerig moet hou op die belofte, die heerlikheid wat vir 
ons voorlê (vgl. Heb. 11:16, 39-40). Ons moet alle laste afgooi, ook die 
sonde wat ons so maklik verstrik, en dan die wedloop wat vir ons voorlê 
met volharding hardloop (Heb. 12:1-2).

Ons kan, want die Heilige Gees wat die eerste deel van die belofte ver-
vulling is, laat ons roep Abba, Vader, en maak ons kinders van God wat 
erfgename is saam met Christus. Ons durf nie toelaat dat omstandighede 
ons verlam en vertroue laat verloor nie. Bly getrou standpunt inneem 
teen die ontroue samelewing in die wete: Die Here is saam met sy kin-
ders op pad, Hy wat altyd sy beloftes hou.

Sing: Psalm 81-1:1, 4, 11, 12
Ds. J Malan (Jan) (Burgersdorp)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 19 Maart

Skrifgedeelte: Josua 15:1-19
Fokusgedeelte: Josua 14:10-12; 15:13-19; 17:14-18

Die Heilige Gees maak ons vrymoedige kinders van God wat ons 
erfdeel in besit neem en ontgin

Ons kan so verslae staan voor terugslae en probleme, selfs onverge-
noegd. Dan is ons lewensdeel nie meer vir ons goed genoeg nie. 

On geloof en vrees verlam ’n mens wanneer ons die trou van die Here 
nie meer reken in ons lewe nie.

Ondanks Kaleb se omstandighede onder die 40 jaar se swerf in die 
woestyn en ontberinge, was sy motivering die belofte wat die troue 
Here aan hom gemaak het. Nou het hy dit ontvang, maar dit is nog 
on  bruikbaar. Die Enakiete wat daar woon, is werklik reuse, met hulle 
voor vader Arba as ’n uitstaande voorbeeld. Daarby is dit moeilike berg-
wêreld. 
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Hoe verwerklik ons die belofte van die Here wanneer Hy dit aan ons 
ge gee het? Deur vergenoegd en dankbaar te wees: Kaleb was dankbaar 
vir sy toegekende besitting. Met werk en toewyding ontgin hy sy erfdeel; 
met net die hulp van sy familie oorwin hy die groot en sterk inwoners. 
Hy ruim Hebron en omstreke op. Hy betrek sy grond en het sekerlik 
ont bos en bewerk, soos wat Josua vir die Efraimiete aan die hand doen 
(17:15) en vrugbare landbougrond ingelyf. Hy kon selfs vir sy kinders 
goeie grond gee. Hy het berge versit!

In skerp kontras staan die Efraimiete met hulle onvergenoegdheid, 
terwyl volgens alle berekeninge hulle meer as genoeg gekry het vir 
hulle getalle. Ook was hulle probleme nie groter as Kaleb s’n nie. Die 
gelo wige Kaleb gaan werk met vertroue in die Here, sy Verbondsgod; 
met dankbaarheid vir die gawe van die troue Here.

Ons Here Jesus Christus het in die stryd en aanvegtinge wat Hy 
moes deur, in vertroue op sy Vader die lyding verduur ter wille van 
die heerlikheid wat vir Hom in die vooruitsig was (Heb. 12). Hy roep 
ons op om met die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van 
die geloof, ons wedloop met volharding te hardloop, dan sal ons nie 
geestelik moeg word en uitsak nie. Ons weet ons kan dit nie alles nou 
al ten volle verkry nie, en het nog nie, maar in die woorde van Paulus 
span ons ons in om dit alles ons s’n te maak omdat Jesus ons reeds syne 
gemaak het (Fil. 3:12).

Alles word bepaal deur hoe jy God hier sien en leer ken: Glo jy 
nog bo alles dat sy beloftes vasstaan, dat Hy almagtig is om ons tot 
daar te lei? Is ons bereid om ter wille van die beginsels van God se 
Woord mense se guns en wat daarmee gepaardgaan, te verloor omdat 
jy Christus bely in jou optrede? Daarby vergenoegdheid: Kaleb vra nie 
besondere seën nie, net wat beloof is. Die daaglikse brood is genoeg. So 
moet ons bid – vir niks minder nie, niks meer nie.

Nie ’n formule-gebed soos in die ophef oor Jabes nie, maar die for-
mule van Kaleb: Godsvertroue, dankbaarheid en toegewyde ywer in 
God se diens. Die betroubare God sal sy kinders se arbeid seën (Ps. 
127).

Sing: Skrifberyming 7-2:1, 2
Ds. J Malan (Jan) (Burgersdorp)
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Woensdag 20 Maart

Skrifgedeelte: Numeri 33:50-56; Josua 16:1-10
Fokusgedeelte: Josua 16:10

Geloofsvertroue en gehoorsaamheid moet voorop staan in jou lewe

Net soos al die ander stamme, het ook Manasse en Efraim, die seuns 
van Josef, hulle eie grondgebied deur loting ontvang. Goeie orde het 

die verdeling van die land gekenmerk. Die beskrywing van hulle grense 
spel dit duidelik uit dat die nageslag van Josef die sentrale en vrugbaarste 
deel van Kanaän ontvang het. Anders as wat die geval was met Kaleb, 
het die nageslag van Josef in gebreke gebly om in gehoorsaamheid en 
met geloofsvertroue hulle grondgebied in besit te neem. Die gees van 
die heilige, gehoorsame Josef het by hulle ontbreek, want strydig met 
die bevel van die Here het hulle nie die Kanaäniete en hulle afgode uit 
Geser verdrywe nie. Dit het die eer van God in gedrang gebring, want 
dit kon lei tot ’n herhaling van Israel se sonde by Sittim (vgl. Num. 25). 
Dit kon lei tot huwelike oor geloofsgrense heen, soos in die geskiedenis 
van Genesis 6 toe die seuns van God op grond van uiterlike skoonheid 
getrou het met die dogters van die mense. Selfs gelowige mense is nie 
sonder meer immuun teen verleiding en afgodediens nie. Ook hulle 
moet bewus bly van hulle feilbaarheid en natuurlike geneigdheid om 
voor sondige versoekinge te swig. Daarom vra die Here van Israel en 
van ons om alle eie-wil af te lê en ons in ’n leefstyl van eenvoud en 
kinderlike gehoorsaamheid te verskans. Immers, sê Samuel vir Saul in 1 
Samuel 15:22: “Gehoorsaamheid is beter as off erande, om te luister, is 
beter as die vet van ramme.” Maak seker dat jy in gehoorsaamheid aan 
Jesus (spreekwoordelik) regterhande afkap en regteroë uitruk indien dit 
jou tot ongehoorsaamheid en afgodediens kan verlei. Vlug vir die sonde 
en maak jou los van toksiese vriendskappe. Leef daarby ootmoedig in 
die eggo van die sesde bede: “Laat ons nie in versoeking kom nie, maar 
verlos ons van die Bose.”

Sing: Psalm 40-1:4
Ds. JJ Cloete (Koos) (Emeritus)
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Donderdag 21 Maart

Skrifgedeelte: Josua 17:1-18
Fokusgedeelte: Josua 17:14-18

Steek jou hande uit om te wérk, nie om gunste te vra nie

Met die moontlike uitsondering van Juda het geen stam meer en 
beter grondgebied as Efraim en Manasse ontvang nie. Nogtans 

was hulle nie vergenoegd nie. Hulle wou méér hê omdat hulle “baie 
mense” was wat “besonderlik deur die Here geseën is”. Hoe jammer is 
dit dat hulle hierdie seën nie genoegsaam waardeer het nie. Want eerder 
as om in vertroue op die Here teen die Kanaäniete uit te trek en hulle 
grondgebied in besit te neem, staar hulle hul in ongeloof blind teen die 
ysterstrydwaens van die vyand. Dit sal soveel makliker wees as Josua 
vir hulle sommer net – selfs ten koste van ’n ander stam – grondgebied 
kan gee wat hulle sonder stryd en moeite in ontvangs kan neem! Hoe 
verskil hierdie mense se styl en fokus van hulle voorvader Josef s’n! 
Ten spyte van die liefdeloosheid van sy broers, die bedrog van Potifar se 
vrou, die ongemak van die tronk en die vergeetagtigheid van die farao 
se skinder, het Josef deurgaans nét op die Here vertrou. Dít het van 
hom meer as ’n oorwinnaar op die avontuurpad van die lewe gemaak! 
Derhalwe beveel Josua hofl ik maar ferm aan dat die Josefstamme vir 
hulle ’n stuk boswêreld moet gaan skoonmaak. Hulle moet deur harde 
werk sélf vir hulle ’n toekoms gaan uitkerf, want wat te maklik kom, 
gaan ook weer te maklik verlore. En wat hulle vyande betref, moedig 
Josua hulle aan om in vertroue op die Here tot die aanval oor te gaan. 
Die oorwinning hang nie af van perde en strydwaens nie, maar van die 
he melse Leërowerste wat groter is as enige vyand. Ons lewe ook onder 
uitdagende omstandighede. Ons word gekonfronteer met baie moderne 
gestaltes van vyande met ysterstrydwaens. Laat ons as bruid van die 
lewende Christus altyd onthou: Die mens wat voluit op die Here vertrou 
en gehoorsaam voor Hom leef, kom nooit bedroë daarvan af nie!

Sing: Psalm 91-1:1, 4, 6
Ds. JJ Cloete (Koos) (Emeritus)
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Vrydag 22 Maart

Skrifgedeelte: Josua 18:1-10
Fokusgedeelte: Josua 18:3

Maak seker dat jy in die geloof néém wat die Here vir jou gee!

Nadat ’n groot deel van die Kanaänitiese hartland aan die stamme 
van Juda en Josef toegeken is, het Israel hulle kamp van Gilgal af 

na Silo toe verskuif. Dit is ook van daar af dat die Here sy werk met 
die vestiging van sy uitverkore volk in Kanaän afgerond en voltooi het. 
Hy doen sy beloftewoord gestand as Hy die volk deur Josua ernstig 
aan spreek omdat hulle getalm het om die land “in besit te gaan neem 
wat die Here die God van hulle voorvaders aan hulle gegee het”. Sewe 
stamme moes op hierdie stadium nog hulle grondgebied in besit gaan 
neem. Let wel: God het die land reeds onderwerp. Hy het reeds gegee. 
Nou was dit die volk se verantwoordelikheid om te neem en toe te eien 
wat God gegee het. So werk dit altyd: elke goeie gawe en elke volmaakte 
geskenk kom van die Here af. Hy gee dit sonder dat ons dit verdien, 
net op grond van die waardigheid en verdienste van Jesus Christus. 
MAAR dit beteken nie dat ons nie ons hande hoef uit te steek om met 
danksegging en aanbidding te neem wat die Here daar inpak nie!

Hier is dit die stamme van Israel wat met geloof en dankbaarheid 
moet neem wat die Here gee.
Aan die voet van die kruis is dit elkeen van ons wat ons geloofshande 
moet uitsteek om met lofprysing en aanbidding te neem wat God vir 
ons op Goeie Vrydag en Paassondag berei het.
Wanneer ons in die huwelik tree of ’n kindjie laat doop, belowe ons 
om met ’n werkende geloof God se seën vir ons en ons kinders op te 
eis. Soos Jakob by die Jabbokrivier gedoen het (Gen. 32:26).
Herinner mekaar meermale aan ons fabelagtige rykdom in Christus. 

Maak seker dat jy met dankbaarheid die skatte in ontvangs neem wat 
God in Christus, teen ’n vreeslike prys, vir jou berei het!

Sing: Psalm 112-1:1, 2, 3
Ds. JJ Cloete (Koos) (Emeritus)
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Saterdag 23 Maart

Skrifgedeelte: Josua 19:1-31
Fokusgedeelte: Genesis 49:5-7, 13-15, 20

Ons lot is in die veilige hande van die HERE!

Dit is absoluut besonders om te sien hoe die Here se woord in ver-
vul ling gaan en Hy getrou bly aan die beloftes wat Hy maak. In 

Ge nesis 49, net voor Jakob te sterwe gaan, lees ons van sy seën vir elke 
seun. Hier in Josua 19 sien ons die vervulling van Jakob se seën etlike 
jare vantevore. Kom ons kyk vlugtig daarna:

Simeon word saam met Levi genoem as een wat weens geweldpleging 
“versprei word tussen die stamme van Israel”. Simeon het inderdaad 
nie grondgebied van hulle eie gekry nie, maar eiendom binne-in Juda 
aangesien Juda se grondgebied uiters groot was.
Sebulon se gebied grens aan die Middellandse See – “Sebulon woon 
by die strand”.
Issaskar se grondgebied bestaan hoofsaaklik uit die Jisreëlvlakte. Dit 
was een van die vrugbaarste dele van die beloofde land – “Hy sien 
’n goeie woonplek, ’n mooi landstreek”.
Aser ontvang ’n grondgebied wat ryk is aan koningskos: graan, wyn 
en olie – “Aser eet ryk kos, hy eet koningskos”.
In die verdeling van die grondgebied tussen die stamme word die 

wyse woorde van Spreuke 16:33 bevestig: “Mense kan loot, maar die 
Here bepaal hoe dit uitkom.” 

Ja, alhoewel die Here vir Moses in Numeri 26:55-56 die opdrag gee 
dat deur loting bepaal moet word watter eiendom elke stam moet ont-
vang, was dit geen gelukskoot nie. Lank tevore reeds het God in sy ewi-
ge raadsplan bepaal wat elke stam, elke familie sou ontvang. By monde 
van Jakob het God aan elke seun/stam sy grondgebied beloof en dit ook 
so toegeken.

Op hierdie wyse voorsien God vir elke stam en familie op grond van 
sy beloftewoord wat Hy gestand doen. In Christus het God aan ons die 
hemelse Vaderland voorsien. 

Die soldate het onder mekaar vir Jesus se klere geloot (vgl. Joh. 
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19:23-24), maar God het lankal reeds die uitkoms bepaal. Ons lot is die 
ewige lewe by God, omdat Hy in Christus sy beloftewoord waarmaak!

Sing: Psalm 105-1:8, 24
Ds. W Jobse (Wilhan) (Jeff reysbaai)

~~~~~~~~~~

Sondag 24 Maart

Skrifgedeelte: Josua 19:32-51
Fokusgedeelte: Josua 19:49-51

Ons getrouheid en gehoorsaamheid aan God is nie tevergeefs nie!

Die laaste verse van Josua 19 beskryf die afhandeling van die verde-
ling van die beloofde land onder die 12 stamme van Israel. Met 

gister se dagstukkie het ons gelees van die grondgebied wat aan die 
stam me Simeon, Sebulon, Issaskar en Aser toegeken is. Die laaste twee 
stam me wat grondgebied gekry het, is Naftali en Dan.

Naftali ontvang die bergagtige gebied Bo-Galilea, bekend vir sy 
takbokke (“Naftali is ’n takbok wat vry rondloop”, Gen. 49:21). Dan 
was ’n klein stam wat grondgebied noordwes van Jerusalem ontvang. 
Dan is op ’n stadium deur die Amoriete verdruk en ’n deel van die stam 
het hom by Lesem of Lajis gaan vestig (“Dan is een van die stamme van 
Israel, hy handhaaf die reg van sy volk”, Gen. 49:16).

Wat egter merkwaardig is, is dat Josua en sy familie se eiendom nie 
ingedeel of gevoeg word by een van die stamme se grondgebied nie. 
Net soos Kaleb (vgl. Jos. 14:6-15), ontvang Josua ’n stad van sy eie, 
Tim nat-Serag in die Efraimsberge (Josua was self die stam Efraim, vgl. 
Num. 13:8). Vanweë Josua en Kaleb se gehoorsaamheid en getrouheid 
aan die Here by die verkenning van Kanaän, het die Here ’n spesiale 
verbond met hulle gesluit. Van al die Israeliete wat destyds in die 
woestyn rondgetrek het, het slegs Josua en Kaleb oorgebly en ’n erfdeel 
in die beloofde land ontvang. Dit was inderdaad ’n hele nuwe geslag 
Israeliete wat oor die Jordaan die land Kanaän ingetrek het.
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Josua (en Kaleb) is net weereens ’n bewys dat getrouheid en gehoor-
saamheid aan die Here nie tevergeefs is nie. Al was hulle destyds onder 
die volk ver in die minderheid (vgl. Num. 13:26-33) oor die inname van 
Kanaän, het hulle trou en gehoorsaamheid aan God by verre swaarder 
geweeg.

Ons moet besef dat getrouheid en gehoorsaamheid aan God nie ’n ge-
wild heidskompetisie is nie – gewoonlik is ons ver in die minderheid en 
heeltemal ongewild as ons nie saam met die res van die wêreld gaan nie, 
maar aan ons Here getrou bly. Ons Here Jesus Christus was getrou en 
gehoorsaam tot in die dood, al het Hy Godverlate aan die kruis gehang. 
“Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef!” (Fil. 2:9).

Sing: Skrifberyming 14-1:1
Ds. W Jobse (Wilhan) (Jeff reysbaai)

~~~~~~~~~~

Maandag 25 Maart

Skrifgedeelte: Josua 20:1-9
Fokusgedeelte: Josua 20:6

God se tydelike redding word ’n ewige redding

Dit was die gebruik in die ou Nabye Ooste dat indien ’n persoon ie-
mand anders se dood veroorsaak het, die familie van die oorledene 

iemand sou aanwys om hulle verlies te vergeld. (Hierdie praktyk geld 
vandag nog in sekere lande in die Midde-Ooste.) Daar was met ander 
woorde geen genade vir die persoon wat ’n ander een se dood veroorsaak 
het nie – “’n oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand”.

Nou lees ons van dié interessante reëling wat moes geld in die on-
langs verowerde Beloofde Land: Daar moes ses stede geïdentifi seer 
word waarheen ’n persoon wat ’n ander se dood veroorsaak het, kon 
vlug om moontlik gered te word – die asielstede (sien Num. 35:22-24). 
Indien die leiers van die asielstad sou vind dat die persoon nie met op-
set gemoor het nie, moes die persoon – Israeliet of vreemdeling – in 
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daardie asielstad beskerm word totdat die hoëpriester van daardie tyd 
te sterwe kom.

Kan jy jou hierdie situasie indink? Jy moes alles los en hardloop vir 
jou lewe. As jy sou sloer, was dit dalk te laat.

So is dit ook met ons sonde: Wanneer ons dit besef en daarmee sloer, 
is dit geneig om ons in te haal en te oorrompel, maar as ons onmiddellik 
hardloop asof ons lewe daarvan afhang, dan het ons ’n kans. Anders as 
die persoon in die Ou Testament, is ons wel skuldig, maar die Een wat 
oor ons moet uitspraak lewer, het self vir ons oortredinge gesterf. Hy 
neem elkeen in wat kom en hulle sondes bely – ongeag wie jy is. By 
Hom is daar redding.

En hier is die groot verskil: Die Hoëpriester van hierdie tyd is ewig 
– daar gaan dus nie ’n tyd kom dat Hy gaan sterwe en ek weer aan my 
eie lot oorgelaat is nie. My lewe is veilig by Hom en daar sal ek bly tot 
in lengte van dae.

Sing: Psalm 46-1:1
Ds. BA van der Walt (Banie) (Paarl)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 26 Maart

Skrifgedeelte: Josua 21:1-45
Fokusgedeelte: Josua 21:41-45

Die kerk herinner aan God

Al die stamme van Israel het nou elkeen hulle eie grondgebied gekry 
– behalwe een stam, die Leviete. Tot heel laaste moet hulle wag 

voor daar aan hulle iets toegeken word. Dan, interessant genoeg, kry 
hulle nie ’n eie grondgebied nie, maar ontvang ’n aantal stede elkeen 
met weigebied tussen die res van die volk. Waarom hierdie ietwat 
vreemde gebeure rondom die Leviete? Daar voor moet ons terugblaai na 
Deuteronomium 18:1-8. Hier word die Le viete afgesonder vir spesiale 
diens aan God, eenkant gesit en deur God opgeëis.
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Let nou weer op hoe die stede versprei word onder die volk: met 
enkele verskille, vier stede uit elke stam; Aäron se afstammeling wat as 
priester gedien het, kry almal naby Jerusalem stede terwyl dié stad eers 
baie later die tempel sou huisves; en al die asielstede van hoofstuk 20 
word ook aan hulle toegeken.

So word die Leviete iets van ’n sigbare herinnering aan die HERE 
God. Jy sou nie ver kon reis voordat jy in ’n Leviet sou vasloop of deur 
’n Levitiese stad moes gaan nie. Jy sou gereeld Leviete heen en weer 
sien reis, onderweg na hulle dienswerk by die heiligdom. Selfs ook die 
regspraak in die asielstede is deurtrek met ’n herinnering aan God.

So is die kerk van Christus ook nog vandag. In Suid-Afrika is daar 
sekerlik nie een dorp of stad waar daar nie ’n gemeente van Christus 
vergader is nie. Ons as kerk is ’n sigbare herinnering aan God. Ons teen-
woor digheid herinner mense aan Hom. Ons hier-wees loop soos suur-
deeg deur gemeenskappe en ons gee smaak en ons gee lig in ’n donker 
wêreld. En dan, eers wanneer die Leviete hulle stede ontvang het, kry 
ons die mooi woorde aan die einde van hoofstuk 21 dat nie een van God 
se goeie beloftes onvervuld gebly het nie. 

Laat ons as kerk ook die sigbare herinnering onder mense wees dat 
God se goeie beloftes in vervulling gaan vir elkeen wat glo.

Sing: Lied 190:1, 3
Ds. BA van der Walt (Banie) (Paarl)

~~~~~~~~~~

Woensdag 27 Maart

Skrifgedeelte: Josua 22:1-8
Fokusgedeelte: Josua 22:3, 4

Help ook ander!

“Julle het nie julle broeders in die steek gelaat nie – julle het gedoen 
wat die Here julle God beveel het!”

Watter mooi pryswoorde is hierdie nie! Die stamme Ruben, Gad en 
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die helfte van Manasse het destyds vir Moses gevra (Num. 32:1-32) of 
hulle nie eerder grond oos van die Jordaanrivier kan kry nie. Moses staan 
hierdie versoek toe met die voorwaarde: Help eers die ander stamme 
die beloofde land inneem, dan kan julle terugkeer. Hierdie tyd het nou 
aangebreek. Die Here doen sy beloftewoord gestand – die beloofde land 
is ingeneem – en nou kan hulle terugkeer met die buit en ’n seënwens 
en hulle grond gaan bewerk.

So moet ons ook ander gaan help, al het ons reeds wat ons nodig het. 
Omdat ek reeds die ewige lewe in Christus het, daarom wil en moet ek 
uitgaan en die evangelie ook aan ander gaan bring. Ek bly nie net sit op 
my “beloofde land” en laat ander self sien en kom klaar nie.

Reik uit na ander gelowiges, gemeentes en help hulle en wees tot 
seën vir ander soos wat die Here jou reeds geseën het – dan gaan jy 
nog meer seën ontvang. Wees getrou in wat die Here van ons vra as 
sy dissipels: wees lief vir die Here, maar ook vir mekaar – hierin gaan 
ander weet dat julle aan Christus behoort (Joh. 13:55).

Kyk opnuut na die mense om jou, gelowiges en ongelowiges, en kyk 
hoe kan ons mekaar beter liefhê! En as iemand jou gehelp het, stuur 
hulle weg met ’n seënwens.

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 3
Ds. ID de V Potgieter (Danie) (Rietvallei)

~~~~~~~~~~

Donderdag 28 Maart

Skrifgedeelte: Josua 22:9-34
Fokusgedeelte: Josua 22:33-34

Praat meer met mekaar – dan kan ons God ook meer prys!

Skaars het die stamme Ruben, Gad en die helfte van Manasse terug-
getrek na die ooste van die Jordaan, en daar is amper ’n oorlog. 

Hulle het ’n gedenkteken opgerig om hulle eenheid met die res van 
Israel te betuig en om hulle trou aan die Here te bevestig. Die stamme 
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in die ooste was bang dat daar met tyd skeiding kon ontstaan omdat die 
Jor daanrivier hulle skei. Hulle rig toe ’n altaar op om as ’n gedenkteken 
te staan tussen hulle en die res van Israel.

Maar die teenoorgestelde gebeur – hulle word verdink van ontrou en 
die ander stamme wil hulle kom uitwis. Hoe los hulle hierdie plofbare 
situasie op? Hulle stuur vir Pinehas en tien volksleiers om met hulle te 
gaan praat. Hulle gaan vind eers uit wat gebeur voordat hulle oorlog 
maak. Daar vind hulle toe die teendeel uit – die altaar is net ’n getuienis 
– en hulle prys die Here.

Tree ons nie ook baie keer so op nie? Ons hoor net en sien dat iemand 
besig is met ’n saak en dan is ons gereed om oorlog te maak! Beide 
groepe wil getrou bly en die Here gehoorsaam. Kom ons praat eers met 
mekaar voor ons optrek en spanning veroorsaak. Kom ons praat meer 
met mekaar en praat saam oor die één Here wat ons dien, deur die één 
geloof en net die één Christus Jesus wat vir ons gesterf het (Ef. 4:4-5).

Kom ons duld nie sonde en afvalligheid nie, maar ons kommunikeer 
met mekaar en ons bou eerder daaraan om mekaar aan die enigste ware 
God te herinner wat van altyd af sy beloftes gestand doen.

Sing: Psalm 146-1:1, 8
Ds. ID de V Potgieter (Danie) (Rietvallei)

~~~~~~~~~~

Vrydag 29 Maart

Skrifgedeelte: Josua 23:1-16 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Josua 23:6, 11

In die koninkrykstyd: Hou uit liefde tot God vas aan die Woord 
van God!

Ongeveer 20 jaar nadat die stamme van die volk hulle erfdeel ont-
vang het, roep Josua hulle op vir ’n volksvergadering. Josua, waar-

skynlik 110 jaar oud, het aan die einde van sy lewe gekom. Intussen het 
die HERE met Josua as bevelvoerder die heidennasies in Kanaän on-
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derwerp of uitgeroei. Die HERE het rus gegee in die land. In ’n sekere 
sin het die koninkryk van God deurgebreek in Israel se beloofde land, al 
was die heidene steeds daar (vs 7).

Dit is in hierdie tyd dat die Israeliete vermaan word om streng te 
hou by al die gebooie van die HERE, hulle Verbondsgod. Veral moet 
hulle besonderlik waak teen godsdiensvermenging met die heidene. Die 
HERE eis onverdeelde trou aan Hom (Eks. 20:5). Die volk moet voort-
gaan om die HERE hulle God bó alles lief te hê, want Hy het hulle lief 
vanweë sy verbond. Liefde tot God is die vaste skans teen gods diens-
vermenging.

Die koninkrykstyd van die Nuwe Testament het aangebreek met die 
kruisdood, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus, ons Ver bonds-
middelaar, asook met die uitstorting van sy Heilige Gees. Die koninkryk 
van God is hier, maar nog nie ten volle nie.

In ons koninkrykstyd van elke dag is die saak van godsdiensvermenging 
steeds dodelik aanwesig. Die New Age-beweging bevorder dit steeds in 
baie gedaantes. Geen wonder dat die opdrag aan die kerk van alle tye 
gehoor word (Op. 2:25): “Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek 
kom.” Ja, hou tog vas aan die Woord van God – dan hou jy vas aan Jesus 
Chris tus, die Woord (Joh. 1:1). Hou vas uit liefde tot God, want Hy het 
jou eerste liefgehad (1 Joh. 4:19).

Bid dat die Heilige Gees jou ’n Woordgeleerde mag maak!

Sing: Psalm 119-1:6, 7
Ds. RL Vorster (Roelof) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 30 Maart

Skrifgedeelte: Josua 24:1-2, 14-28
Fokusgedeelte: Josua 24:15d

’n Verbondsgesin dien die Here

In die gelese Skrifgedeelte en in die vorige hoofstuk word aan ons 
ver tel hoedat Josua aan die einde van sy lewe by twee geleenthede 

die leiers van die volk bymekaar geroep het om van hulle en van die 
hele volk van Israel afskeid te neem. Maar hulle word ook andermaal 
vermaan en opgewek om die Here hulle God te dien en lief te hê, en sy 
verbond te hou.

Hy wys hulle eers op die hele pad waarlangs die Here hulle gelei 
het totdat Hy hulle in die beloofde land gevestig het. En dan stel hy 
hulle voor die allerbeslissende keuse: “Kies dan vandag wie julle wil 
dien” (vs 15). Hulle kan nie God én die afgode van die heidense nasies 
tegelyk dien nie.

Josua verklaar onomwonde in ons teksvers wat sy keuse is: “Wat my 
en my familie betref, ons sal die Here dien!” En dan antwoord die volk, 
tot tweemaal toe (vs 21, 24) dat ook húlle die Here sal dien, want Hy is 
ook húlle God.

Ons word as ook as Christengelowiges en as verbondsouers voor ’n 
keuse gestel. Die Here Jesus het by geleentheid verklaar: “Hy wat nie 
met My is nie, is teen My …” (Luk. 11:23).

Wat is u en my keuse? Mag ons in gehoorsaamheid aan die wil van ons 
hemelse Vader, in dankbaarheid teenoor ons Verlosser, Jesus Christus, 
en gedring deur die liefde en genade wat die Heilige Gees in ons harte 
werk, elkeen van harte aan die Here antwoord en belowe: “Wat my en 
my familie betref, óns sál die Here dien”, al die dae van ons lewe.

Sing: Psalm 100-1:1
Dagstukkie Almanak 1999

~~~~~~~~~~
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Sondag 31 Maart

Skrifgedeelte: Josua 24:1-28
Fokusgedeelte: Josua 24:14-15

Om gelowige te wees, vra van jou volkome vertroue en 
volhardende gehoorsaamheid

Afskeid is altyd vir ons ’n berg om uit te klim. En tog bring afskeid 
dikwels perspektief; verstaan ’n mens so ’n ietsie meer van dit wat 

agter lê. 
Josua staan op ’n sekere manier in die skaduwee van Moses. En tog 

lees ons dwarsdeur die boek Josua dat hy ’n opregte gelowige was. 
Moses die meer charismatiese leier, en Josua die veggeneraal. En tog 
maak dit nie van Josua ’n mindere fi guur nie. Nee, God gebruik Hom 
voluit met sy menswees om sy doel met sy volk te bereik. Natuurlik was 
daar foute soos met die Gibeoniete, en tog word ’n mens klein om die 
werk van God in sy lewe te sien. Voor die inname van die beloofde land 
was dit net hy en Kaleb wat onder die verspieders die inname aanbeveel 
het. Twee uit twaalf! Al wou die Israeliete hulle stenig, beveel hulle aan: 
As die HERE wil, dan sal ons. Wees getrou en vertrou op Hom. 

En hier by sy afskeidswoord is Josua met die wysheid van die jare 
aan die woord. ’n Gelowige gedra deur die HERE in sy genade. In sy 
jeug kon hy sê: Ons kan, want die HERE sal. En nou as hy van die 
open bare verhoog afskeid neem: Dink mooi oor wie julle wil dien: die 
afgode van die vaders van Abraham, die afgode van die Amoriete wat 
hulleself verslaan het of die HERE. Hy sê: Maar ek en my huis, ons sal 
die HERE dien. 

As die volk vir die HERE kies, waarsku Josua omdat hy hulle ken: 
Julle kan nie, want Hy is heilig en jaloers. As julle van Hom afvallig 
raak, sal Hy julle vernietig. Voor die aangesig van die HERE bevestig 
die volk hulle geloof in Hom. Josua hernuwe die verbond wat die HERE 
vroeër onder leiding van Moses met die volk aangegaan het. 

En tog eggo sy geloofstaal in jou gemoed: Ek en my huis, ons sal 
die HERE dien. Toegewyde erns in diens van die HERE en volkome 
vertroue die toekoms binne, omdat die Heilige Gees hom verseker dat 



 103

God sy beloftes steeds in hom en sy kinders se lewens sal waar maak. 
Al lê jou lewe stukkend vanweë jou sonde, bly Hy getrou. Die HERE 

het sy volk en so sy kerk getref met die ballingskap, maar Hy het die 
breuk herstel deur sy Seun. Die genadeverbond is God se manier om jou 
en jou huis vas te hou.

Sing: Psalm 124-1:1, 4
Ds. SD de Kock (Vasie) (Emeritus)
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APRIL – DIE LEER AANGAANDE CHRISTUS

Gedurende die tweedelaaste naweek van April vier die kerke 
wêreldwyd Goeie Vrydag (Christus se kruisiging en sterwe) en 

Paassondag (Christus se opstanding uit die dood). Dis ’n hoogte punt in 
die kerklike jaar! Daarom is dit gepas om gedurende April in besonder 
na te dink oor die leer aangaande ons Here Jesus Chris tus.

Verskillende fasette van Christus se Goddelike betrokkenheid word 
oordink. Hy is die mensgeworde Woord deur Wie God alles geskep 
het. Die moeder van alle beloftes wat God gemaak het (Gen. 3:15), 
het ons Here Jesus Christus in die middelpunt. God sal ’n Ver losser-
Priester voorsien. Christus is die Verlosser-Koning uit die stam van Juda 
wat God belowe het. En ook die Verlosser-Profeet.

Die genade dat óns as mense onder die vleuels van God mag inkom, 
terwyl Christus deur God verlaat word, is geweldig ver troostend. Jesus 
is die Gesalfde (Christus/Messias) wie se koninkryk wêreldwyd strek. 
Hierdie Koning ry egter op ’n donkie terwyl die Hosanna-gebed van 
Psalm 118:24, 25 verhoor word.

Christus is ons Borg – Hý dra die sondeskuld in óns plek. Hy is 
die Middelaar deur Wie ons tot God kom. Hy is die Paaslam wat die 
verderfengel by óns laat verbygaan. Hy het die angste van die hel in 
ons plek gelei. Christus is die opstanding – óók van my! Hy is ons Her-
der. Alleen deur Hom kan ons tot God nader. Hy is die enigste Salig-
maker. Hy is God en mens tegelyk. Hy het in ons plek gestaan en sy 
vol gelinge vry uit laat gaan. Hy kom met die wolke weer. 

Christus is die blink môrester wat ons met ’n reikhalsende ver lange 
verwag!
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Maandag 1 April

Skrifgedeelte: Johannes 1:1-14 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Johannes 1:1-4

Lewe deur Christus, die ewige, Goddelike Woord!

Oor Wie en wat Jesus Christus is, kan daar boeke vol geskryf word. 
Johannes begin sy Evangelie deur juis na Jesus Christus se aard en 

wese en taak te verwys. Uit hierdie verwysings kan ons afl ei Wie en wat 
Jesus Christus is en wat sy taak is. In Johannes 1 word Jesus Christus 
die Woord van God genoem (vs 1). Daaruit kan ons afl ei dat God met 
ons praat deur Hom. Hy openbaar die lewende God aan ons. Hy was 
van die begin af daar en Hy is self God (vs 1, 2). Ja, Jesus Christus is die 
ewige God, saam met die Vader en die Gees. Boonop het die Vader alles 
wat geskep is, deur Jesus geskep (vs 3, 10). Dit is egter nie net dinge 
wat deur Hom geskep is nie: “In Hom was daar lewe, en dié lewe was 
die lig vir die mense” (vs 4). Hy bring lig en lewe wat die duisternis van 
die sonde en die dood verdryf. Al is Jesus God en al het Hy al hierdie 
wonderlike eienskappe, wou die wêreld Hom nie as Verlosser aanvaar 
nie (vs 10, 11). Dit het Hom egter nie verhinder om sy roeping te vervul 
en sy taak te voltooi nie: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, 
dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” 
Dit is sy evangelie: Hy maak verlore sondaars kinders van God, sonder 
enige verdienste van hulle kant af (vs 12, 13)!  Hierdie Blye Boodskap 
sê: “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy 
heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die 
Vader het, vol genade en waarheid” (vs 14). Daarom kan ons met dank-
baarheid bely: Jesus Christus, en Hy alleen, is ons Verlosser. Hy is die 
Seun van God en self ewige God. Hy het mens geword om ons te verlos. 
Hy is vol heerlikheid en genade en waarheid. Daarom sien ons ook uit 
na die dag wanneer Hy in heerlikheid gaan terugkom!

Sing: Skrifberyming 3-4:1, 2
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
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Dinsdag 2 April

Skrifgedeelte: Genesis 1:26-31 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Genesis 1:26, 27

Jy is deur en vir Jesus Christus geskep!

Ons bely dat ons in ’n Drie-enige God glo: Vader, Seun en Heili ge 
Gees. Tradisioneel word God die Vader beskou as die Skep per, 

maar uit Genesis 1:26 is dit duidelik dat nie nét die Vader by die skep-
ping betrokke was nie, maar óók die Seun en die Heilige Gees. God het 
immers gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons 
beeld, sodat hy kan heers …”

Jesus Christus, wat later sou mens word om die mens te verlos, was 
dus ook betrokke by die skepping van die mens. Kolossense 1:16 beves-
tig dit: “God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die 
aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word 
nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom 
en vir Hom geskep.”

Uit hierdie twee Skrifgedeeltes is dit duidelik: Jesus Christus was 
betrokke by die skepping van die mens as beeld van God. Alles, ook 
die mens, is deur Hom en vir Hom geskep. Ons is dus geskep nie ter 
wille van onsself nie, maar ter wille van die eer van Jesus Christus! Hy 
het ook die beeld van God, wat deur die sondeval vernietig is, in ons 
kom herstel. Met sy voorbeeld het Hy vir ons gewys hoe die beeld van 
God moet lyk wat ons moet vertoon: Ons moet God bo alles liefhê en 
ons naaste soos onsself. Ons moet koninklik oor die skep ping heers. 
Boonop is ons nie net deur Hom geskep nie, maar ook vir Hom!

Hierdie wete gee vir my rigting in my menswees. Ek is deur God 
geskep en my Verlosser was daarby betrokke. Liefde vir God en my 
naaste moet al my dade rig. Ek moet altyd so leef dat dit duidelik is ek 
leef vir Christus, omdat ek vir Hom geskep is en omdat ek deur Hom 
verlos is.

Sing: Skrifberyming 12-3:1, 2
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
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Woensdag 3 April

Skrifgedeelte: Genesis 3 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Genesis 3:14, 15

Ons Verlosser vermorsel die kop van die bose

Genesis 3 vertel die tragiese geskiedenis van die mens wat as die 
beeld van God geskep is, maar hom toe self in die ellende gedompel 

het deur toe te gee aan die versoeking van die bose. Daar na sou die mens 
onbekwaam tot enige goed wees en geneig tot alle kwaad. Dit is duidelik 
dat die mens nou ’n Verlosser nodig gehad het om die beeld van God in 
Hom te herstel. Omdat die slang die mens tot boosheid verlei het, het 
die Here ’n vloek oor hom uitgespreek, maar ook ’n belofte van troos en 
hoop vir die mens gegee. Die slang sou vervloek wees onder al die diere 
en op sy maag seil en stof eet. Daar is ook ’n vloek van vernietiging oor 
die bose uitgespreek wat terselfdertyd ’n belofte van verlossing en ’n 
Verlosser vir die sonde gevalle mens ingehou het: “En Ek sal vyandskap 
stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die 
kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.” In die oorspronklike 
taal is dit duidelik dat daar meedoënlose vyandskap tussen die bose en 
die hele nageslag van Adam en Eva sal wees. Alle mense sal voortaan 
deur die bose geteister word, maar Een uit die nageslag sal, hoewel Hy 
in die hakskeen gepik sal word, die slang se kop ver  morsel. Iemand 
kan nog ’n byt aan die hakskeen oorleef, maar nie mand kan dit oorleef 
as sy kop vermorsel sou word nie! Die Verlosser is Jesus Christus wat 
gekruisig sou word (in die hakskeen gebyt sou word), maar wat ook 
uit die dood sou opstaan en die werk van die bose só sou vernietig. Die 
bose wou ewige vernietiging vir God se kinders bewerk, maar Jesus sou 
die bose vernietig en ewige verlossing deur sy dood en opstanding vir 
God se kinders bewerk!

Dank die Here elke dag vir die Verlosser, Jesus Christus, wat Hy vir 
ons gestuur het!

Sing: Skrifberyming 5-3:1, 2
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)
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Donderdag 4 April

Skrifgedeelte: Genesis 22:1-19
Fokusgedeelte: Genesis 22:8, 14

Glo jy dat die Here ’n Verlosser voorsien het?

Dit sou maklik wees om Abraham te beskryf as die held van hier die 
verhaal. Maar eintlik gaan hierdie verhaal oor Wie die Here is. Die 

Here wat altyd getrou is aan sy beloftes. Die fokus is op die Here wat 
Abraham se gehoorsame geloofsvertroue getrou beantwoord het deur 
’n plaasvervanger vir sy liefl ingseun, Isak, te voorsien. Vers 1 begin 
deur te sê: “’n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham 
op die proef gestel …” Hierdie vorige gebeurtenisse verwys na die hele 
geskiedenis van God se verhouding met Abraham – van die oomblik 
wat die Here vir Abraham geroep het, regdeur tot by die geboorte van 
Isak.

In die vorige hoofstuk lees ons dat Abraham só voorspoedig ge word 
het dat die mense wat naby aan hom geleef het, met hom ooreenkomste 
wou maak sodat hy hulle nie sou aanval of sy slawe sou maak nie. In 
Genesis 21:22 sê Abimelek – een van die mense wat in Abraham se om-
gewing geleef het – “God is by jou in alles wat jy aanpak.” Dit was dus 
nie ’n onbekende, veraf God wat na Abraham toe gekom het met hierdie 
opdrag om sy seun te off er nie. Dit was dieselfde Here wat al dekades 
lank getrou in ’n verhouding met Abraham geleef het.

In sy gehoorsaamheid aan die Here was Abraham nie besig om met 
’n blinde geloof ’n skoot in die donker te vat nie. Hy het ge weet Wie die 
Here is. Abraham se optrede is die uitvloeisel van ’n deur leefde, Gees-
vervulde geloof.

Mag jy ook in jou beproewings die genade ontvang om te lewe vanuit 
die geloof dat ons hemelse Vader reeds Jesus Christus as jou Verlosser 
voorsien het. “Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit 
genade skenk nie?” (Rom. 8:32).

Sing: Psalm 71-2:2, 3, 6
Ds. WJ Steyn (Willem) (Potchefstroom Die Bult)
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Vrydag 5 April

Skrifgedeelte: Genesis 49:1-12
Fokusgedeelte: Genesis 49:8-12

Leeu uit die stam van Juda

By die sterfbed van die gryse Jakob is die familie met die groot F 
vergader. Jakob seën sy 12 seuns, die 12 stamvaders van Israel, die 

kerk van Jesus Christus. Die 12 stamvaders verteenwoordig die hele 
kerk van die Here. Ons wat vandag kerk van Jesus Christus is, is by 
Jakob se sterfbed teenwoordig.

Die spanning om Jakob se bed neem toe. Ruben, die oudste, is van 
sy eersgeboortereg ontneem. Gaan dit oor na Simeon, die twee de? Nee. 
Na Levi, die derde? Ook nie. Die broers is wraaklustige moor denaars. 
Juda, jy is dit! Jou broers sal jou loof. Jy is ’n jong leeu. Juda word 
vader Jakob se wettige troonopvolger. Deur Juda maak God die pad na 
Christus in Betlehem oop.

Hoekom Juda? Wat uiterlike voorkoms betref, staan hy beslis nie 
voor in die ry nie. Wat sy leefwyse betref, ook nie. Josef, die on der ko-
ning, troon ver bo Juda en die ander broers uit. Tog kies God vir Juda 
om koning te wees. Hoekom? Omdat God oneindig barm hartig en reg-
verdig is. Hy roep wie Hy wil. Hy ontferm Hom oor wie Hy wil.

Vir dié wat God uitverkies, gee Hy ook die nodige gawes. Juda, die 
man wat sonde doen, is eweneens die man wat van God krag ontvang 
om met die sonde te breek. Oor en oor blyk Juda se berou oor sonde.

Juda se koningskap is genadige koningskap. Uit Juda word die Mes-
sias gebore. Soos Jakob op sy sterfbed sê: Silo kom. Silo is ’n direkte 
ver wysing na Christus. Christus bedien die koningsamp volkome. Hy 
stry en oorwin. Christus ons Here is bevoeg om die boek van God se 
raads plan oop te breek. Johannes beskryf in Open baring 5 wat gaan 
gebeur tot aan die einde van die wêreld. Die nuus van vandag is lankal 
reeds opgeteken. In lyn met Jakob se sterfbed-profesie wys Johannes die 
kerk van Christus op haar plek en taak in die geskiedenis. Jy, gelowige 
kind van God, jy is uit genade tot koning vir ons God gemaak.

Die boodskap van Juda se seën is helder: Wees wat jy is. Beleef wat 
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God jou in Christus gemaak het. God wat jou roep, is getrou. Hy maak 
jou bekwaam om in sy Naam te regeer. Doen dit dan. Re geer deur die 
genade van die Heilige Gees oor jouself. Stry teen die wêreld om jou: 
teen die duiwel, jou eie sondige natuur en die dwa ling wat van buite 
kom. Staan op vir God se eer.

Sing: Psalm 31-1:1
Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)

~~~~~~~~~~

Saterdag 6 April

Skrifgedeelte: Deuteronomium 18:1-22
Fokusgedeelte: Deuteronomium 18:15, 22

Verdiep jou in die woorde van ons ewige Profeet

Die Here is hier steeds besig om vir Israel te leer hoe hulle as sy volk 
in die nuwe land, Kanaän, behoort te leef. Spesifi ek gaan dit hier 

oor die afskuwelike dinge wat gebeur wanneer mense voor gee dat hulle 
namens die Here of namens die een of ander afgod kan praat. Daarom 
gee die Here die opdrag dat daar in Israel geen besweerders, towenaars, 
mense wat voortekens lees, goëlaars, slang besweerders of mense wat 
inligting vra by geeste of die dooies moet wees nie.

Hierdie verbod klink vreemd op ons moderne ore, en tog leen ver-
skeie mense vandag nog hulle ore uit aan mediums wat kamtig met die 
dooies kommunikeer en voorspellings maak volgens die ster retekens. 
Daarmee saam is daar vandag verskeie dwaalleraars en vals profete wat 
voorspoedsteologie en verdraaide idees oor die Heilige Gees verkoop 
asof dit die waarheid is.

In ons Skrifgedeelte leer die Here dat Hy selfs sy profete aanstel. 
Hy gee ook aan hulle die woorde in die mond. Wanneer die Here met 
sy kinders praat, laat Hy dit nie maar net oor aan die idees en die ver-
beelding van mense nie. Regdeur die Skrif sien ons hoe die Here praat 
deur Geesvervulde profete.
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Die menswording van ons Here Jesus is die hoogtepunt van hoe God 
met ons praat. Hebreërs 1:1 leer ons dat God in die verlede baie keer en 
op baie maniere met ons voorvaders gepraat het deur die profete, maar 
nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur sy Seun. Uit die 
Seun straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese 
van God.

Leen daarom nie jou ore uit aan mense wat voorgee dat hulle die een 
of ander spesiale – dalk selfs geheime – boodskap van God ontvang het 
nie. Nee, verdiep jou in die woorde van ons ewige Pro feet, ons Here 
Jesus Christus.

Sing: Psalm 119-2:18, 19
Ds. WJ Steyn (Willem) (Potchefstroom Die Bult)

~~~~~~~~~~

Sondag 7 April

Skrifgedeelte: Rut 4:11-22; Matteus 27:45-47 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Rut 4:17; Matteus 27:46

Wanneer “liefl ikheid” na jou lewe terugkeer …

Met die geboorte van elke kind kom daar weer ’n stuk nuwe hoop 
in ons ou, hoop-lose wêreld in! Soos iemand gesê het: “Daar’s ’n 

wonder in elke begin.”
Vir iemand soos die ou Naomi, aan die einde van die boek Rut, is 

hierdie wonderlike van ’n nuwe begin – in die kleinkind op haar skoot 
– oorweldigend. Hoe was dit moontlik, hoor jy haar en haar buur vroue 
– geboë oor klein Obed – mymer: dat “Naomi” (Liefl ikheid) uit haar 
“Mara” (Bitterheid) teruggekeer het …?

Wel, kan jy nie dalk iets soortgelyk ook oor jou en my lewe in 2019 
vra nie? Jy het dalk nie hierdie uiterste bitterheid van háár lewe gemaak 
nie. Tog: Wie het nog nooit iets gevoel van daardie “be swyk dan ooit in 
bittersmart / of bange nood my vlees en hart” nie (Ps. 73:11)? Naomi se 
leed was byna bomenslik. Dit laat mens dink aan Job. Sy kla: “My lewe 
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was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom … 
die Here het … teen my gedraai” (1:21).

Is dit moontlik dat dieselfde Here – langs sy onnaspeurlike weë 
(Rom. 11:33) – kon bewerk dat dié verruklike uitroep nou oor hierdie 
leeg gemaakte lewe weerklink: “’n Seun is vir Naomi gebore!” Met 
Obed is waarlik nuwe hoop vir haar gebore. Uit hom is koning Dawid 
mos gebore … én die Groot Seun van Dawid: ’n Kind is vir ons gebore 
(Jes. 8:5)!

Jou “Mara” en myne is verander in liefl ikheid – vir ewig! Dit was nie 
ons hemelse Vader wat téén Naomi gedraai het nie. Inteendeel! God wou 
juis deur alles heen sy vriendelike aangesig oor haar laat skyn – uit die 
verte deur ’n Man aan ’n kruis op Kopbeenplek. Alle Godverlatenheid 
het Hy vir óns gedra – dwarsdeur ’n Mara van hellesmart heen: Eli, Eli, 
lama sabagtani. Inderdaad: die heerlike gebeurtenis van sy bittere dood 
…!

Sing: Psalm 73-1:11
Dr. PP Kruger (Paul) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Maandag 8 April

Skrifgedeelte: Psalm 78:18-37 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 78:19

’n Tafel in die woestyn?

Dis darem die toppunt van onvergenoegdheid en ongeloof (Ps. 78:22) 
wanneer Israel en – weliswaar in ander omstandighede en ander, 

miskien meer materialistiese, tye – ook jy en ek die le wende God wat 
ons verlos het uit die slawerny van Egipte (dié beeld van doodsbande en 
van opperste wêreldsheid) verwyt dat Hy nie vir ons ’n tafel gelaai met 
Egiptiese genietinge in die woestyn berei nie. En om dan nog uittartend 
en onbeskaamd te vra of Hy, dié ryke God, wérklik ons materialistiese, 
grypsugtige begeertes na die swaar gelaaide brasserye van die wêreld 
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(Egipte) nie alleen nie wil nie, maar ook nie kán bevredig nie! “Sou 
God ’n tafel kón dek in die woestyn?” Een enkele gereg (manna) sou 
immers nie hulle (die Israeliete) luste bevredig nie, “daar moes ’n groot 
verskeidenheid opgedis word – om na hulle sin te wees” (Calvyn).

Verbeel jou! Dis mos om skromelik te misken dat jy op God se 
“arends vlerke” (Eks. 19:4) na hierdie woestyn gedra is. Na jou en my 
woestyntye toe dra God ons mos ook só, nie waar nie? Kom ons wees 
dankbaar vir die “volop padkos” (Ps. 78:25) wat Hy ons dáár gee … 
Hy wil ons juis stroop van die “volgestoptheid” met die gees telike “ge-
mors kos” van vandag se “Egipte”. Hy wil ons as Nuwe-Testa mentiese 
gelowiges, deur die Heilige Gees, hónger maak na die hemelse Brood wat 
wáre lewe gee, Chris tus – daagliks! Christus ís ons hemelse Bruidegom. 
Hy wil ons (soos Israel destyds) as sy bruidskerk weer “die hof maak” 
en … vir jou en my vandag “mooi dinge” deur die Heilige Gees en die 
Woord sê (Hos. 2:13). Besef jy? “God dors daarna om na gedors te 
word” (Augustinus).

Sing: Psalm 63-1:1
Dr. PP Kruger (Paul) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 9 April

Skrifgedeelte: Lukas 9:18-36
Fokusgedeelte: Lukas 9:18-22 (1983-vertaling)

Jesus Christus is die Verlosser

In die Ou Testament lees ons van Josua wat die volk die land Kanaän 
inlei. Die naam Josua beteken “die Here red”. Toe Jesus, die Nuwe-

Testamentiese Josua, na die aarde gekom het, word Hy ook genoem 
Jesus, die Redder.

Wanneer Jesus sy dissipels vra wat die mense oor Hom sê, kry Hy 
ver skillende antwoorde. Lukas sê nie waar Jesus hierdie vraag vra nie. 
Matteus noem wel dat dit in die omgewing van Sesarea-Filippi was 
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(Matt. 16:13). Hier het baie heidene en nie-Jode gewoon en is talle 
afgode aanbid. Te midde van die baie afgodsbeelde bely Petrus: “Die 
Gesalfde van God.” Gesalfde, Messias, Christus. So word Hy aan ons 
bekendgestel. Die gedeelte oor die verheerliking op die berg bevestig 
dit. God die Vader sê ook dat Jesus sy Seun is, wat Hy uitverkies het.

Teenoor Jesus, die Christus, kan jy nie neutraal staan nie. Of jy bely 
Hom as jou Here en Verlosser en volg Hom, of jy verwerp Hom. Daarom 
word ons Christene genoem, omdat ons Jesus as Here volg.

Wanneer Jesus hierdie vraag vra, word die kruis al sigbaar. Hy sê self 
dat Hy baie sal ly, doodgemaak sal word, en op die derde dag sal opstaan. 
Dat die Messias moes ly en sterf, was in stryd met die verwagting van die 
Jode. Hulle wou ’n aardse koning op die troon van Dawid hê. Daarom 
sou hulle Jesus verwerp en deur die Romeine laat kruisig.

Verwag die mense van vandag ’n “verlosser” of “verlossing” wat hulle 
rykdom, roem en mag sal gee? Wanneer Jesus jou roep om Hom te volg, 
roep Hy jou om te kom sterf. Sterf aan jouself en jou eie belange. Volg 
Jesus dus ter wille van die Koninkryk van God. Wie sê jy is Jesus?

Sing: Skrifberyming 3-3:1-4
Ds. JF Mouton (Koos) (Potchefstroom-Mooirivier)

~~~~~~~~~~

Woensdag 10 April

Skrifgedeelte: Amos 9:1-15
Fokusgedeelte: Amos 9:11, 12

’n Belofte van verandering wat gaan kom!

Amos preek teen die sondes van die Noordryk (Samaria) in die tyd 
van Jerobeam II (786-746 vC). In dié tyd het die rykes die armes 

en die weerloses uitgebuit (Amos 4:11). Niemand sal die oor deel van 
die Here kan ontvlug nie. Israel het gedink dat hulle beter is as die volke 
rondom hulle. God se uitverkore volk en dus onaan tasbaar. Die Here sê 
dat hulle dieselfde is as die Kussiete, Filistyne en Arameërs. Geen nasie 
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of mens kan homself verhef en dink dat hy beter is as die ander nie.
Dan kom ’n verandering. God belowe, reeds eeue voor Christus, dat 

Hy iets nuuts sal gee. Dit wat Hy aan Dawid beloof het, ’n ewige koning 
op die troon van Dawid, gaan in vervulling (2 Sam. 7:11, 12). ’n Groot 
deel van Israel gaan verlore omdat nie almal werklik volk van die Here 
is wat gebore Israeliete is nie (Rom. 9:6). Net soos van dag nie almal 
gelowiges is wie se name iewers op ’n kerk se lid ma teregister verskyn 
nie! Vir dié wat regtig glo, kom iets nuuts.

Dit het gebeur toe Christus gebore is. Hy het nie ’n aardse ko nink-
ryk gebring soos wat die Jode van sy tyd verwag het nie, maar die Ko-
ninkryk van God. Hy kom maak reg wat stukkend gegaan het tussen 
God en mens.

Jakobus haal hierdie gedeelte aan in Handelinge 15:16, 17 en sê dat 
God se nuwe toekoms nou almal insluit wat in Jesus Christus as Ver-
losser glo. Dat God uit die heidene mense sal laat kom na die kerk. Ek 
en jy het hiervan deel geword. Ons is die vrug van die sending. Met 
’n verdere toekomsbelofte van ’n nuwe hemel en aarde waarop geen 
pyn en die dood meer sal wees nie. Dan gebeur dit dat die berge van 
druiwesap sal drup.

Nou: Glo jy dat hierdie belofte ook vir jou bedoel is?

Sing: Skrifberyming 18-6:1-5
Ds. JF Mouton (Koos) (Potchefstroom-Mooirivier)

~~~~~~~~~~

Donderdag 11 April

Skrifgedeelte: Psalm 45 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 45:7, 8

Jesus Christus is tot Koning gesalf – en die kerk is sy bruid

Psalm 45, die hele Psalm, is ’n koningslied, dié Koningslied. In die 
mees liriese terme word die Koning hier geloof. Maar meer nog, dit 

is nie net ’n lied van die Koning nie, maar ook sy bruid word besing (vs 
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10 ev). Wie is hierdie koning van Psalm 45? Wie word in vers 7 en 8 
aangespreek? By al die verklarings oor wie dit in die eerste plek gaan, 
gee Hebreërs 1:8, 9 fi naal uitslag daaroor: Hierdie Psalm is uiteindelik 
net in Jesus Christus ten volle vervul. In hierdie verse hoor ons Psalm 
45:7, 8 wanneer die Here van sy Seun sê: “U troon, o God, is tot in 
alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer; U het 
geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, u 
God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle …” Vir “die Gesalfde”, 
die Christus se bruid, vir sy kerk, kan daar geen groter troos wees nie as 
dat sy troon tot in alle ewigheid is. In die Ou Testament is die sterkste 
uitdrukking van heerskappy en gesag om te sit op die goddelike troon. 
Psalm 45 word ’n kragtige profesie wat Jesus Christus vervul het, vir 
ons, sy bruid. Ons wat onder die indruk is van ons eie gebrokenheid, ons 
eie sonde – maar wat juis daarom onder die indruk moet wees van die 
Here se genade – ons is die bruid van Christus. As kerk is ons onder sy 
bruid (vgl. Op. 21:2). Sonder sy Koning skap – oor die wêreld en oor die 
kerk – sou vir ons alles tevergeefs ge wees het. Ons Koning het as Lam 
vir sy bruid (Op. 21:9), vir ons en ons sondes, sy lewe gegee … en as 
Koning het Hy Satan en die dood oorwin. Dit noop ons om dankbaar te 
wees. Ons kan nie anders nie as om net ’n dankbaarheidslewe te lei …

Sing: Psalm 45-1:1, 5, 10, 16
Dr. VE d’Assonville (Victor) (Marble Hall; Reformatorisch-

Theologisches Seminar, Duitsland)

~~~~~~~~~~

Vrydag 12 April

Skrifgedeelte: Psalm 110 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 110:1, 4

Christus – ons ewige Koning en enigste Hoëpriester

Elke Sondag word dit wêreldwyd deur die kerk van Christus 
bely, al van die vroegste eeue af – ons geloof in ons Here Jesus 
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Chrisus, wat “sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader …”
Wie van ons dink egter daaraan of besef waar hierdie belydenis sy 

eerste beslag gekry het? Dat dit die Heilige Gees was (Matt. 22:43, 44; 
Mark. 12:36; Luk. 20:42,43) wat Dawid as profeet gelei het om reeds 
in Psalm 110 onomwonde daarvan te getuig: Die Seun van God wat 
mens sou word, die Christus wat sou kom, sit ewig aan die regterhand 
van sy Vader. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie … Jesus 
Christus is die ewige Koning. Dít staan uitdruklik in Psalm 110. En dít 
bely die kerk van Christus van alle tye en oor die hele wêreld uitdruklik 
elke Sondag … tereg.

Wat meer is, in Psalm 110 word ook bekendgemaak dat ons ewige 
Koning terselfdertyd ewige Priester sal wees (Ps. 110:4). Hebreërs 7:24 
– met verwysing na onder andere Psalm 110 – bevestig dat Christus juis 
daarom ons enigste en ewige Hoëpriester is. Calvyn be klemtoon hoe 
die ewigheid van Christus se Priesterskap (Ps. 110:4) ingebed is in die 
ewigheid van sy Koningskap (Ps. 110:1-3, 5-7).

Dit wat Sondag vir Sondag deur Christene van alle tye en wêreld-
wyd oor Christus bely word, het sy Gees aan ons in Psalm 110 be-
kendgemaak. En daaraan kan en moet ons vashou – Hy is nie net ons 
ewige Koning nie (vs 1), maar ook ons ewige, enigste Hoë priester (vs 
4), wat Homself vir ons, vir mý, vir my sondes aan die kruis geoff er het. 
Daaruit kan en moet ek elke dag leef … dat Jesus Christus mý Koning 
is en Homself vir mý geoff er het!

Sing: Psalm 110-1:1, 2, 5
Dr. VE d’Assonville (Victor) (Marble Hall; Reformatorisch-

Theologisches Seminar, Duitsland)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 13 April

Skrifgedeelte: Jeremia 23:1-8
Fokusgedeelte: Jeremia 23:5-6

Die Spruit van Dawid

Die profeet Jeremia tree op gedurende die jare 627-580 vC, net voor 
en net na die ballingskap van Juda in 586 vC. Hartseerdae vir die 

stamme Juda en Benjamin. Geweldige veranderinge vind plaas. 
Hier sien ons hoe die verskriklike spiraalgang van ondergang die 

moeras van die sonde binnetree wat eers in die Tienstammeryk plaas-
gevind het en nou ook kenmerkend van Juda geword het.

Jeremia se optrede begin in die dae van koning Josia as hy op tree teen 
die onbekeerlike leefwyse van Juda. Ondanks koning Josia se pogings 
om ’n hervorming in die lewe van elkeen teweeg te bring, bly egbreuk, 
bedrog en onreg in hulle lewe hoogty vier. 

Die afdraendepad van die sonde na die afgrond van die ballingskap 
raak net steiler nadat Jojakim (in 608), Jojagin (in 597) en uiteindelik 
Sedekia (ook in 597) koning word. Hulle het God vergeet. Die bal ling-
skap lê vir hulle onafwendbaar voor en breek aan, want die wê reld-
magte storm op hulle af.

Vir baie is dit mooi en geriefl ik dat die koning die HERE dien, maar 
om dit in jou eie lewe te doen, vra van jou verootmoediging en op-
off ering. En dit kan alleen gebeur wanneer die Heilige Gees jou deur die 
Woord oortuig van jou sonde en ellende. Om onder jou sondebesef jou 
berou uit te spreek en te midde van ’n Godlose samelewing om te draai 
van jou sondepad, vra van jou opregtheid deur die Heilige Gees.

Daarom is daar in die troostelose van ballingskap die troos dat daar 
by God redding is ondanks die afval waarvan die geskiedenis getuig, 
dat die uitkoms in God se hand is. 

Maar God se plan is volmaak en dit kan net deur sy almagtige ingrype 
gebeur. God doen dit deur terugkeer aan te kondig, maar die versoening 
tussen Hom en sy sondige volk as kerk van die Ou Testament kan net 
deur die Spruit van Dawid gebeur. Hy is die Messias, die regverdige 
Koning, die Vors wat vrede tussen God en sy kind bring. 
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Hulle sal in veilige rus en volle saligheid leef. God se kind, vir ewig 
vry van die sonde en die dood, by Hom tot in ewigheid.

Sing: Psalm 23-1:1
Ds. SD de Kock (Vasie) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Sondag 14 April

Skrifgedeelte: Sagaria 9:9-17
Fokusgedeelte: Sagaria 9:9

Die Vrede van God

Die wêreldheerser Kores van Persië het die Israelitiese ballinge 
toestemming gegee om na Palestina terug te keer. Die profeet Sa-

garia tree op onder die teruggekeerde ballinge. Hy moes en het die volk 
by die herbou van die tempel met die Woord van die HERE bedien. Die 
gesproke Woord soos hy dit van die HERE ontvang het, was die be-
moediging om met die bouwerk voort te gaan. Dit gebeur ná die tydperk 
van 17 jaar wat daar geen bouwerk plaasgevind het nie.

En die heerlike is dat die bemoediging in ’n oproep om met blyd skap 
vervul te wees, geklee word. Anders as die wêreld van hulle tyd van 
lewensbedreiging, bedrog en heuling met die afgodiese, teken Sagaria 
hier die vreugde van oorwinning in die boesem van die kerk. Dogter 
van Sion wys op Jerusalem as die ontmoetingsplek van God met sy 
kin ders.

Vir daardie gelowiges in die boesem van die kerk is die blye ver-
rassing ’n Koning as die Oorwinnaar. Voor Hom moet elke mens, hoe 
magtig ook al, bes gee. Nie die oorlogsperd of oorlogstrydwa kan hulle 
red nie. En Hy? Hy kom as ’n Koning sonder prag en praal, maar ’n 
Koning as Beslisser oor die menselewe. Hy kom op ’n eselsvul sonder 
opspraak en wat Hy doen en bewerk, is vrede. ’n Vrede wat reik tot aan 
die verste einde van die aarde. ’n Vrede tussen God en sy kind omdat Hy 
op die eselsvul in jou plek kom sterf het en so die verbreekte verhouding 
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met jou Vader kom herstel het.
Deur sy daad van vrede stort Vader en Seun die volle seën van 

gemeenskap deur die Heilige Gees uit. Daarmee juig ek en jy oor die 
dogter van Sion uit wie se skoot die Koning, Jesus Christus, ge bore is.

Sing: Psalm 146-1:2
Ds. SD de Kock (Vasie) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Maandag 15 April

Skrifgedeelte: Psalm 118
Fokusgedeelte: Psalm 118:24, 25

Die dag wat die HERE gemaak het

Die dag wat die Here na sy ewige beskikking en beplanning be paal 
het as jou en my dag. Jou en my dag? Ja, die dag van heil! Die dag 

van verlossing.
Daardie dag toe God sy Seun as die Hoeksteen van ons verlossing 

en saligheid gegee het. Daardie dag toe die bouers, die leiers van die 
kerk van die Ou Testament, uitgeroep het: Hy is die dood skuldig (Matt. 
26:66). Daardie dag toe hulle die Hoeksteen as die grondslag van ons 
saligheid verwerp het, toe hulle Hom van Godslastering be skuldig het 
en bedoel het om God se Hoeksteen eenkant aan die kruis vas te nael.

Desondanks is dit God se Hoeksteen omdat Hy dit wat Hy doen, 
vol maak doen. Koning Jesus sê Self: Dit is volbring! Die ewig heids-
vooruitsig word ’n ewigheidswerklikheid! Elke uitverkore kind vas en 
vir ewig ingemessel op daardie Hoeksteen.

Die aangrypende van hierdie Psalm is juis die oorwinningsklank en 
die oorwinningswerklikheid, omdat niemand God se kind van Hom kan 
vervreem nie. Geen mens kan God se kind benou nie, om dat niemand 
teen God kan bly staan en lewe nie. Die heil, die ver lossing die dag 
waarop dit gebeur het, het reeds op Golgota fi naal en vir ewig vir God 
se kind werklikheid geword. Buite die mens om, buite jou besluit om 
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het sy heil joune geword, omdat die Heilige Gees alle weerstand in jou 
wegvee om jou in te messel op die koste, uitverkore Hoeksteen van ons 
God.

Dit is die dag deur God verkore, die dag toe die toekoms en die 
ewigheid by God joune geword het! Jou Pleitgrond, jou Heil! Ge seënd 
is Hy wat kom in die Naam van die HERE. Vir ewig en ewig!

Sing: Psalm 118-1:11
Ds. SD de Kock (Vasie) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 16 April

Skrifgedeelte: Johannes 11:45-57
Fokusgedeelte: Johannes 11:49, 50

Verstaan ons Jesus se invloed?

Ná Jesus Lasarus opgewek het, kry ons twee reaksies: dié van geloof 
en ongeloof. In hierdie gedeelte fokus ons op die onge loofs reaksie. 

Daarmee bedoel ek dat hulle nie Jesus wou erken as Verlosser en 
Saligmaker nie, maar Hom herken het as Iemand wat hulle leefwêreld 
beïnvloed het.

Jesus doen baie tekens. In Johannes 6 vra die Jode tekens sodat hulle 
kan glo. Jesus doen baie tekens. Tog glo hulle nie. As ons die Johannes-
Evangelie lees, sien ons Johannes se doel was dat die tekens die mens 
moes lei om te glo en verlos te word. Hier is die reaksie nie een van 
verlossing nie, maar ontslae raak.

Kajafas som dit op: Maak dood! In sy eie gemoed het hy geredeneer 
dat as hulle Jesus doodmaak, sy invloed op hulle leefwêreld sou ophou. 
Daar is egter iets wat Kajafas nie op daardie oomblik besef het nie: Hy 
sê wat die Here hom laat sê – Jesus moes sterf – nie om op te hou om 
lastig te wees nie, maar om die ewige lewe te gee.

So is die invloed van Jesus ook in 2019. Dit wat Hy geleer het, geld 
letter vir letter vandag aktueel. As ons vir iemand sou sê dat Jesus gesterf 
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het, is daar ten minste twee reaksies: geloof of ongeloof.
Geloof vir die begenadigdes. My enigste troos: Christus het ge sterf 

sodat ek kan leef!
Ongeloof vir diegene wat nie plek wil maak vir God nie. Hy moet uit 

hulle leefwêreld, Hy mag nie ’n invloed hê nie.
Kajafas, die Sanhedrin en elkeen wat wat Jesus verwerp, staan een 

of ander tyd voor sy troon, moet die knie buig en erken: Jesus is Here. 
Tot sy ondergang.

Ons troos: Ek leef, want Jesus het gesterf.

Sing: Skrifberyming 12-4:1-3
Dr. HF van Wyk (Hennie) (Bloemhof/Christiana)

~~~~~~~~~~

Woensdag 17 April

Skrifgedeelte: Johannes 13:1-20
Fokusgedeelte: Johannes 13:8

Genoeg-genade

Hierdie is seker een van die mees bekende gedeeltes in die Jo han -
nes-Evangelie. Ons ken die Jesus-gesindheid en die Petrus-gesind-

heid.
Die Jesus-gesindheid is duidelik: Jesus – ware God – ag dit nie as 

benede sy waarheid om die stink en stowwerige voete van sy dis sipels 
te was nie.

Die Petrus-gesindheid is tweërlei: aanvanklik te skaam dat Jesus sy 
voete moet was, en dan die vraatsige soeke na die weldaad van Jesus.

Jesus leer sy dissipels ’n gesindheid aan: nie een is beter as die ander 
nie. Wie werklik in Jesus se voetspore wil loop, moet alles doen wat Hy 
bereid was om te doen.

Hierdie is egter die inleiding tot ’n groter daad wat Jesus in die vol-
gende 24 uur sou doen: binne 24 uur sou sy stukkend-geslane liggaam 
naak aan die kruis hang. Om jou te dien. Meer as jou stink voete te was 
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– om jou volle mens-wees rein te was, sodat jy sonder vlek of rimpel 
voor die troon van die Here kan staan.

Elke keer as jy jou Bybel oopmaak en lees, is daar drie duidelike 
boodskappe:

Jy is vuil en stink van die sonde.
Jesus se bloed werk soos bleikmiddel, dit neem elke vuil en stink 
weg en maak dit skitterwit.
Jy moet reageer!
Pasop om nie soos Petrus te dink dat jy nie die genade nodig het nie. 

Pas verder op – as jy besef jy kan nie sonder sy genade nie – dat jy meer 
wil vat as wat jy nodig het nie.

Jesus se genade is genoeg. Nooit te min nie, nooit te veel nie.

Sing: Psalm 111-1:2
Dr. HF van Wyk (Hennie) (Bloemhof/Christiana)

~~~~~~~~~~

Donderdag 18 April

Skrifgedeelte: Eksodus 12:1-42
Fokusgedeelte: Eksodus 12:13, 23, 27

Bloed-genade

Dis moeilik om God se gedagtegang altyd te verstaan. In hierdie 
gedeelte word die Pasga ingestel.

Ons kan ons maklik voorstel wat fi sies gebeur: ’n Jong ram word 
keelaf gesny. Die bloed word in ’n bakkie opgevang. Roggelend bloei 
hy totdat die hart nie meer bloed het om te pomp nie. Dan voed hy 
met sy liggaam die mens. Tog geen been wat gebreek word nie. Die 
vol gende môre ’n geraamte – hy het sy doel gedien, sy lewe gegee vir 
voedsel, maar ook bewaring: bewaring van die verderwer.

Die bloed gesmeer aan die kant- en boonste kosyne. Wanneer die 
Here daardie nag die duiwel (Heb. 11:28) die opdrag gee om dood te 
maak, bewaar hierdie bloed. Hy mag nie daar ingaan nie, hy mag nie 



124 

doodmaak nie. Ons sien die doel van hierdie gedagtegang van God as 
ons He breërs 9 en 10 lees. Die off er was nodig. Bloed as teken van lewe 
moet gestort word. Dood en lewe. Dood vir die ram, lewe vir die mens. 
Die ware Lam het Homself een maal geoff er. Sy bloed vergiet. Een 
maal. Volkome off er. Dit het God in gedagte gehad met die in stel ling 
van die Pasga.

Inderdaad het ons nie meer die bloedoff er wat ons moet bring nie. 
Dis volkome afgehandel. Tog! Tog preek die bloed kliphard! Weereens 
is die prediking drievoudig:

Slegs die bloed van Christus kon ons sonde wegneem.
Christus se bloed is die ware drank van die ewige lewe.
Die duiwel mag iemand wat gered is deur die bloed, nie dood nie.
Dit is bloed-genade!

Sing: Skrifberyming 1-1:3
Dr. HF van Wyk (Hennie) (Bloemhof/Christiana)

~~~~~~~~~~

Vrydag 19 April (Goeie Vrydag)

Skrifgedeelte: Psalm 22:1-32
Fokusgedeelte: Psalm 22:2, 12, 20)

Ek glo onwrikbaar in my God, al is Hy skynbaar afwesig

Dit is bekende woorde. Woorde wat ons seker dikwels al ook ge-
sê het. Ons leef immers in ’n gebroke wêreld, vol lyding en vol 

vyandskap. ’n Wêreld waarin dit lyk of God afwesig is. En wat nou? 
Waarheen nou? Dawid bly glo onwrikbaar in God, al is Hy skynbaar 
afwesig. God bly vir hom die Bron van krag. Dawid was blykbaar do-
delik siek en daarby ernstig vervolg. Sy allergrootste smart is die onbe-
gryplike ervaring dat sy God hom verlaat het en geen antwoord gee op 
sy onophoudelike geroep nie. Dawid se lewe was nou minder werd as 
dié van ’n wurm. Sy mens waardigheid is deur die spot en woede van die 
vyande weggeneem. Hy is siek, maar hy bly vertrou op God – maar juis 
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dit lei tot die spot van die vyande, want sy toestand verander nie.
Sy gebed was egter nie tevergeefs nie. Die Here het hom ge antwoord. 

Daarom prys die digter God in die gemeente en roep hulle ook op om dit 
te doen. God het deur sy redding van die digter bewys dat Hy uitkoms 
gee aan die hulpelose wat op Hom alleen ver trou.

Die mensdom van vandag, soos Dawid destyds, worstel met die 
probleem dat dit lyk of God ver bly staan in die ontsettende nood van 
die wêreld. Waar is God in die verskriklike lyding van mense met lig-
gaamlike en persoonlike afwykings? Hoekom gryp Hy nie in in die 
chaos toestande waar haat, naywer en ’n losbandigheidsgees lewens, 
gesinne en ’n volk verwoes nie? Is God dood? Weet Hy nie wat aangaan 
nie?

Jesus Christus het die Godverlatenheid in sy volle vrag gedra, sodat 
ons nooit deur God verlaat sal word nie. Meer as Dawid wat kon terugkyk 
op God se bemoeienis met sy verbondsvolk, kan ons terugkyk op God 
se bemoeienis met ons in Jesus Christus. Hy het die volle lydensbeker 
ge drink. Deur sy lyding en Godverlatenheid het Jesus dit moontlik ge-
maak dat God altyd by my is, ondanks die skynbare verlatenheid wat 
daar soms in my lewe is.

Sing: Skrifberyming 5-1:4, 5
Dr. TC de Klerk (Theuns) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Saterdag 20 April

Skrifgedeelte: Psalm 116:1-19
Fokusgedeelte: Psalm 116:5

God se ontfermende liefde in Christus bring diepe dankbaarheid

Die Psalmdigter se terugkyk op God se genadige en regverdige 
handelinge met hom bring toegewyde reaksie.

God se ontferming is gegrond in sy genade en regverdigheid – Jesus 
Christus aan die kruis wys dit vir ons. In sy genade stuur Hy sy Seun, 
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Jesus Christus, om vir ons sondes te betaal. Hy is reg verdig, want die 
straf op ons sonde het bepaal dat betaal moes word. Hierdie ontfermende 
liefde word beleef in God se sorg vir die hul pe loses. Ten spyte van baie 
onrus kan hy rustig word, want God het goed aan hom gedoen. Hy is 
van die dood gered, hy is hartseer gespaar en hy is in staat gestel om nie 
te struikel nie.

Hierdie terugdink aan wat God vir hom gedoen het, bring diepe 
dank baarheid en ’n toewyding in diens van die Here. Om rus in die 
Here te vind, bring geloofsvertroue om in gehoorsaamheid voor Hom te 
wandel. Ons neem ’n dienskneggestalte aan. Die gesindheid van Jesus 
Christus – nederigheid, sagmoedigheid, geduld en ver draag same liefde 
– is nou deel van ons lewe.

Die digter stel dit duidelik dat ons nie in staat is om God terug te 
betaal vir wat Hy vir ons gedoen het nie. Wat wel gedoen kan word, 
is om ’n lewenswyse aan te kweek wat vir God aanneemlik is en Hom 
verheerlik. Vertel vir ander van God se barmhartigheid en reg verdigheid 
– dit is Goeie Vrydag se boodskap.

Kom saam met gelowiges in aanbidding voor God bymekaar en 
loof Hom. Drink uit die beker van verlossing – vind jou vreugde in die 
verlossing van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus.

Sing: Psalm 116-1:3, 4
Dr. TC de Klerk (Theuns) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Sondag 21 April (Opstandingsondag)

Skrifgedeelte: Psalm 16:1-11
Fokusgedeelte: Psalm 16:5, 8

’n Lewe met God bring volheid, veiligheid en geluk

Dawid beleef moeilike tye – hy is op vlug vir Saul. Om balans in die 
lewe te behou, het Dawid nie vasgekyk teen die probleme wat hom 

vasgedruk, bedreig en onseker gemaak het nie. Nee, hy het vorentoe 
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gekyk, want hy het geweet: die HERE is altyddeur voor my. Sy hantering 
van die bedreigings word bepaal deur sy ver hou ding met God.

En die wese van hierdie verhouding wat Dawid met God het, sien 
ons in die name wat hy vir God gebruik:

God – Dit wys op Hom as die Almagtige, die Sterk een. By Hom kan 
daar skuiling gesoek word. By Hom is daar veiligheid.
HERE – Dit is sy Verbondsnaam. Hy staan in ’n persoonlike ver-
houding met ons. Hy het ’n ooreenkoms met ons. Deur die 
soenverdienste van Jesus Christus is ons nou sy eiendom. Daar om 
kan ons saam met Dawid sê: Daar is vir my niks goed nie, behalwe 
by U.
Here – Meester. Hy is nie net die sterk, almagtige God nie, maar 
Hy is ook die Een wat in staat is – en dit ook doen – om my lewe te 
beplan en te rig. Ons bely dan ook Jesus Christus is ons Ver los ser en 
Saligmaker. Hy is die Meester van ons lewens.
En so ’n verhouding met die lewende God bring ryke seëninge: In 

die eerste plek in my verhoudinge met ander mense – gelowiges en 
ongelowiges. Maar ons verhouding met God bepaal ook dat ek nie deel 
het aan ’n goddelose leefwyse nie. My huwelik, my gesinslewe, in my 
werk, in my plesier vereenselwig ons ons nie met ’n goddelose leefwyse 
nie.

Dawid se intieme verhouding met God bring egter vir hom seën op 
persoonlike gebied. Daarom kan hy met oorgawe bely:

Die HERE is deel van my erfenis en van my beker – die HERE sorg.
U onderhou my lot – ons vind veiligheid en sekuriteit by Hom.
Die meetsnoere het vir my in liefl ike plekke geval, ja, my erfenis is vir 
my mooi – ons is vergenoeg, tevrede met dit wat ons het.
Die HERE gee my raad – ons het dikwels raad nodig, want ons leef 
in ’n moeilike tyd.

Sing: Psalm 16-1:4, 5
Dr. TC de Klerk (Theuns) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Maandag 22 April

Skrifgedeelte: Psalm 23:1-6
Fokusgedeelte: Psalm 23:1

Die sorg van die HERE gee onder alle omstandighede kalme 
geloofsvertroue

Die HERE is my HERDER! ’n Kort sinnetjie, maar met ’n onbe-
skryfl ike inhoud. ’n Sekere skrywer, Rinkel, het gesê: Hierdie 

Psalm het meer pyn en leed herstel as al die geneeshere van die wê reld, 
en meer vrede in die hart gewek as al die wysheid van alle eeue.

Hierdie Psalm is ’n uiting van ’n diepe en kalme geloofsvertroue in 
die HERE onder alle omstandighede. En hierdie beeld van die her der en 
sy skape wys op ’n baie intieme band. Die herder was elke oomblik in 
hulle teenwoordigheid. 

Daarom Dawid se belydenis in vers 1: Die HERE is my Herder; niks 
sal my ontbreek nie. Daar is ’n persoonlike band met God. Hy sê: my 
Herder.

Persoonlike verhouding bring versorging:
Die lewenskrag kom terug – Kos, water en rus bring die lewenskrag 

weer terug. Daar kan nou weer verder gegaan word. Die kragte is 
herstel.

Lei op ’n veilige pad – Die herder loop in die onherbergsame wê reld 
voor en soek ’n veilige pad.

Veiligheid in dal van doodskaduwee – En wanneer die pad lei deur 
nou dale met oorhangende rotse waar geen lig kan deurkom nie, is daar 
die absolute vertroue in die herder. Die Here het hom op sy lewenspad 
versorg. Te midde van so baie teenslae, was die Here altyd daar om te 
versorg en rus te bring.

Maar hierdie persoonlike verhouding word nog persoonliker. Dawid 
vind beskerming by die Here en word met eer en hartlikheid oor laai. Hy 
word ’n gas van God. ’n Gas met ’n spesiale plek. Sy hoof word met 
olie gesalf.

Jesus Christus is die Goeie Herder (Joh. 10) wat die kudde van die 
Here liefhet en versorg. Hy het vooruit geloop om die pad vir ons oop 
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te maak. Hy het geluister na die stem van sy Vader en die regte pad, die 
veilige pad vir ons oopgemaak.

Sing: Psalm 23-1:1
Dr. TC de Klerk (Theuns) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 23 April

Skrifgedeelte: Psalm 23:1 – 24:10 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Psalm 24:6, 10

Skape, gaste en inwoners by die Here

In Psalm 23 beskryf Dawid in ’n opklimmende lyn die verhouding 
wat God met die gelowige het. Die Here is soos ’n herder wat sy 

skape versorg in alle moontlike lewensomstandighede. Hy versorg na 
liggaamlike (weivelde, rusplekke, waters) én na geestelike be hoef tes 
(verkwik die siel, spore van geregtigheid, doodskaduwees en onheil).

Dan besef Dawid egter dat die gelowige by die Here meer is as net 
’n blote skaap in sy kudde. Die gelowige is soos ’n gas wat hartlik 
aan die feestafel van die Here mag aansit (23:5). Uiteindelik blyk dit 
dat die Here se goedheid en trou só oorweldigend is dat die gelowige 
selfs nóg nader aan die Here mag wees: hy mag soos ’n inwoner in die 
huis van die Here versorg word (23:6). Hy is soos ’n kind wat by sy pa 
woon. Só vol liefde versorg ons Herder ons. Be gryp jy? Van ’n skaap 
daar in die veld tot ’n gas wat vriendelik aan tafel ontvang word tot ’n 
inwoner in die huis van die Here! Van buite na binne tot in die binneste 
teenwoordigheid van God!

Psalm 24:3 vra: Wie mag ingaan in die teenwoordigheid van die 
HERE? Die antwoord is: Alleen dié wat sy lewe geheel en al (hart, 
hande en verstand) aan die HERE oorgee (vs 4). Alleen hulle wat in 
hulle sondebesef na die HERE soek (vs 6).

Maar wie is die Here wat ons Herder is, na wie ons wil gaan en wat 
by ons wil inkom? Die antwoord is: Die Een aan Wie alles behoort 
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(24:1, 2). “Die HERE van die leërskare” (24:10). Die Herder wat sy 
lewe afgelê het vir sy skape. Die Een wat my duurgekoop het met sy 
bloed. Hy wat my uitnooi na sy Nagmaalstafel. Die Een wat in die Va-
derhuis ’n woonplek vir my voorberei. Die Een wat met sy Gees in my 
hart ’n woonplek vir Hom gemaak het sodat ek die Naam van die Drie-
enige God kan bely. Hy is die Erekoning!

Soek ú na sy teenwoordigheid?

Sing: Psalm 119-1:62, 63
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad)

~~~~~~~~~~

Woensdag 24 April

Skrifgedeelte: Psalm 40
Fokusgedeelte: Psalm 40:7

Uitkoms uit die doodloopstraat

“Put van … slymerige modder”, noem ons Skrifgedeelte (vs 3) 
dié toestand: wanneer “ramp op ramp” my oorval en ek sug my 

pro bleme “is meer as die hare op my kop” (vs 13). Sulke omstandig-
hede word nog moeilik om te hanteer as ek soos Dawid met eerlikheid 
insien dat baie van my probleme my eie skuld is (vs 13). Wat doen ’n 
mens in sulke omstandighede? Die Heilige Gees gee in Psalm 40 twee 
antwoorde:

Eerstens moet jy nie ophou om na God te vlug nie. Lees weer in vers 
12, 14 en 18 hoe Dawid by God pleit en smeek. Soos Dawid het ook jy 
’n geskiedenis van redding. God het al in die verlede gered – sal Hy nou 
ophou om aan jou te dink (vs 6)? “Dit gaan goed met die mens wat sy 
vertroue in die Here stel” (vs 5). Bly dus bid dend voor God.

Tweedens is dit belangrik dat jy sal verstaan wat God van jou wil 
hê. God wil hê dat jy Hom gehoorsaam (vs 7). Gehoorsaamheid is vir 
God belangriker as allerhande soorte off ers. Al sien jy nie die lang ter-
mynoplossing vir jou probleme nie, kan jy begin deur jou af te vra: Hoe, 
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en in wat, kan ek God nou, op hierdie oomblik, ge hoor saam?
Dis baie troosvol om te weet dat die Nuwe Testament hierdie Psalm 

op Jesus Christus betrek. Christus het deur sy off er aan die kruis die wet 
vir ons vervul (Heb. 10:5-10). 

My en jou gehoorsaamheid is dus nie iets waardeur ons onsself 
red nie. Nee, ons gehoorsaamheid is ’n dankbare vasgryp aan Jesus 
se volmaakte gehoorsaamheid in ons plek. Op grond van Christus se 
verdienste wil God ons sekerlik verhoor. Deur Hom word ’n nuwe lied 
in ons mond gelê (vs 4) en kan ons met blydskap getuig (vs 10): “Die 
Here het my verlos!”

Sing: Psalm 40-1:1, 8
Dr. WC Vergeer (Wim) (Krugersdorp)

~~~~~~~~~~

Donderdag 25 April

Skrifgedeelte: Lukas 2:1-20
Fokusgedeelte: Lukas 2:11

Die klimaks in die anti-klimaks

Euangêlion! Evangelie! Hoor die Goeie Nuus!! Die Christus is gebore! 
“Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Ver los ser gebore, 

Christus die Here!” Lank verwag, maar tog gering geag. Dit is die anti-
klimaks: Hy is as ’n gewone mens gebore en in doeke toegedraai. By 
gebrek aan ’n beter plek is Hy in ’n krip, die voerbak van diere by ’n 
herberg, neergelê! As’t ware tussen die diere gebore – nederiger is byna 
nie moontlik nie. Ten einde laaste is die Messias, Christus, hier – maar 
sy eie mense het nie vir Hom plek nie (Joh. 1:11). Betlehem was tydens 
die geboorte ’n klein “herders”-dorpie van ongeveer 3 000 inwoners. 
’n Plek lank reeds van sy eer beroof. Nou hoofsaaklik ’n dorpie  vir 
skaap boere wat hulle diere aan die baie tempelgangers in Jerusalem 
– skaars nege kilometer weg – vir hulle off erandes kon verkoop. Tien 
eeue tevore het dit wel in glorie gebloei toe Dawid daar gebore is en 
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opgegroei het. Wees verseker, geen Jood sou vergeet as hy nageslag van 
Dawid was nie. Daarom, as gevolg van die sensus van keiser Augustus, 
is die dorpie – met slegs een herberg – tot oorlopens toe vol mense, met 
geen plek vir Josef, Maria en hulle pasgebore Kindjie nie. Die anti-
klimaks: geen plek vir die Seun van Dawid in die Dawidstad nie. So is 
Hy gebore, as Mensekind! Amper asof dit ek of jy of enige ander mens 
kon gewees het wat daar gebore is. 

Maar presies! Dit is juis die punt, die klimaks te midde van die anti-
klimaks. Hy is in ons plek gebore, om in ons plek te sterwe. Ek en jy 
is gebore om te lewe – Hy is gebore om te sterwe. Vir hierdie Blye 
Boodskap – Euangêlion – het God die eenvoudige skaapwagters gekies 
om sy eerste evangeliste te wees! Hulle is die eerste hoorders van die 
goeie nuus, eerste om Hom te sien, eerste om vir die mense te vertel: 
Die Messias is gebore!

Sing: Skrifberyming 4-4:3
Ds. JE Franck (Blok) (Ladysmith)

~~~~~~~~~~

Vrydag 26 April

Skrifgedeelte: Lukas 2:21-40
Fokusgedeelte: Lukas 2:35

God openbaar sy wil aangaande sy Seun se koms

As mens onder baie mense is Jesus in ons plek gebore. Daarom, soos 
al die ander Joodse kindertjies, is Hy ook aan die Wet onderworpe, 

reeds van sy geboorte af (Gal. 4:4). Ja, ten spyte daarvan dat Hy sonder 
sonde was, neem Hy voor God die plek in van alle sondaars wat opreg in 
Hom glo, sodat ons vrygespreek kan word (2 Kor. 5:21). Veertig dae ná 
sy geboorte het Josef en Maria vir Jesus gebring om die voorskrifte van 
die Wet van Moses by die tempel in Jerusalem na te kom. Een daarvan is 
die “lossing”. Dit is meer ’n simboliese handeling waar die moeder haar 
kindjie aan die priester oorhandig om hom so aan die Here te gee. Die 
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priester seën die babatjie, waarna dié aan sy ouers teruggegee word.
So ontvang die gryse priester Simeon die laaste eer in sy lewe om die 

jong Jesus te seën. ’n Heerlike vervulling van God se beloftes wat die 
Heilige Gees hom verseker het dat hy dit sal meemaak voordat hy sy 
kop vir die laaste keer neerlê. Met dié geleentheid laat sny Simeon die 
tweesnyding van die Godsopenbaring rakende die menswording van 
Christus diep. Hierdie Kindjie gaan skeiding bring – tot val en opstaan 
van baie. Dit wys na die hartsgesindheid van baie wat openbaar sal 
word – die val van die ou sondige mens en die opstanding van die nuwe 
verloste mens.

Maar vir Maria, toe nog jonk en blosend, wag daar die smartlikste 
pyn as gevolg van haar eersgebore Seun se lyde waartoe sy Vader Hom 
bestem het. Die uitdrukking spreek van ’n groot, breë slags waard wat 
haar in haar siel, geestelik en nie liggaamlik nie, diep gaan verwond. 
Geseëndes vir God se werke uitgesonder, maar wat on ge kende smarte 
sal dra sodat God se verlossende genade ’n werklikheid kan word.

Sing: Skrifberyming 4-7:2
Ds. JE Franck (Blok) (Ladysmith)

~~~~~~~~~~

Saterdag 27 April 

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 5:11-21
Fokusgedeelte: Johannes 18:8

Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!

Wat ’n diepe geheimenis! God se werke in en deur Jesus Christus. 
So word daar in ons fokusgedeelte vir ons baie meer oorgedra as 

wat ons met die lees daarvan besef. In hierdie woorde van Jesus word 
aan ons die diepste geheim van sy plaasvervangende, sy borg tog telike 
lyde tydens die kruisiging ge open baar. Want daar mee gee Hy te kenne 
dat die dissipels verskoon moet word, maar geensins Hyself nie. 

En aangesien God self gerig gaan oefen, hoor ons hierin die bede 
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wat ’n mens laat huiwer: “O God, spaar hulle, maar nie vir My nie. 
Laat hulle dan vry uitgaan, o God, maar slaan My met die roede van u 
grimmigheid. Kom dan met u gerig, o Regter, en laat niks en niemand 
My in die pad staan om die gerig op te vang nie. Ek wil agter geen 
omstandigheid skuilgaan nie; hier is Ek, Ek kom om u wil te doen, o 
God.” 

Op die vraag waarom die wagte nie ook die dissipels van Jesus 
gevange geneem het nie, vind ons hierdie antwoord. Die versko nende 
woord van Jesus was ’n bevel, hulle moes gespaar bly om bouers te 
word van die Nuwe-Testamentiese kerk. 

Maar die woord verleen ook vryspraak aan alle gelowiges. Dit was 
ons Borg wat ten opsigte van óns gesê het: Laat hulle weggaan. Wat ’n 
aanbiddelike wonder! Die beker wat ék moes drink, die kelk van God se 
grimmigheid wat ék moes ledig, bring Hy eiehandig na sy lippe. Hy laat 
Hóm gésel, bespot en bespuug – vir my. Hy laat Hom kruisig in my plek. 
Die dissipels en almal wat glo, leef by dié roerende waarheid: Hy het 
vir óns gely en gesterf en daarom kan ons vry uitgaan. Nooit hoef ons te 
dra wat Hy gedra het nie, naamlik die las van die ewige toorn van God. 
Ons kan nou wandel in die vryheid waarmee Hy ons vrygemaak het – 
Hy, wat waarlik mens en waarlik God is, Hý het in ons plek gestaan! 
Aanvaar hierdie ver soening met God wat Hy bewerk het!

Sing: Psalm 98-1:1, 2 
Ds. JE Franck (Blok) (Ladysmith)

~~~~~~~~~~

Sondag 28 April

Skrifgedeelte: Daniël 7
Fokusgedeelte: Daniël 7:13, 14 (1933/53-vertaling)

Vat moed vanweë die Een uit die hemel!

Die droom van Nebukadnesar van Daniël 2 is aan die algemene 
By bel leser bekend. Hier word “koninkryke van hierdie wêreld” 
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simbolies as ’n beeld voorgestel, ’n beeld opgebou uit verskillende ge-
deeltes (kop, bors, ens.) en stowwe (goud, silwer, ens.). Hierdie beeld 
sou dan verskillende “koninkryke” (regeringstydperke) voorstel, waar 
die een die ander na ’n verloop van tyd vervang.

Daniël 7 sluit in sy naggesigte hierby aan – ook hier gaan dit oor “ko-
ninkryke van hierdie wêreld”. Hierdie koninkryke word egter as diere 
beskryf wat vanuit die see opkom waardeur hulle as gewelddadig en 
on  heilspellend” in hulle regering geëtiketteer word. Die geskiedenis is 
dan ook vol van hierdie “koninkryke van die wêreld” wat deur geweld 
en dreiging die leisels van mag opeis en in die hand hou.

Daniël 7 bevat egter ook ’n vyfde naggesig (vs 13, 14). Hierdie gesig 
verskil van die eerste vier in die sin dat hier nie sprake is van diere wat 
uit die see opkom nie, maar wel ’n mens wat uit die hemel kom. Hier 
tree dus ’n hoër wese (mens) na vore en nie uit die donkerte van die see 
nie, maar uit die heerlikheid van die hemel. Die openbaring: Hierdie is 
’n regeringstyd wat verskil van die vorige.

Ter verduideliking: In Daniël 2 word verwys na ’n klip wat losraak en 
die beeld fyn stamp om dan ’n rots te word wat die hele aarde vul – geen 
plek meer vir die “koninkryke van die wêreld” nie. Die vyfde naggesig 
openbaar juis dit – die aanbreek van die Messiasryk met die Seun van ’n 
(die) mens, die Christus, wat sy koninkryk in stand hou nie deur geweld 
en dreiging nie, maar deur sy Woord en Gees. ’n Heilskoninkryk waarin 
ons nou reeds deel en die volheid daarvan sal beleef met die tweede 
koms van die Een uit die hemel.

Sing: Psalm 146-1:1, 3
Ds. HJP de Beer (Hendrik) (Magol/Koedoesrand)

~~~~~~~~~~
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Maandag 29 April

Skrifgedeelte: Openbaring 22:1-21
Fokusgedeelte: Openbaring 22:16 (1933/53-vertaling)

Die Een uit die hemel is die beloofde Een!

Daniël 7:13, 14 verkondig die aanbreek van die Messiasryk waarin 
ons nou reeds deel, waarvan ons die volheid met die tweede koms 

van die “Een uit die hemel” (sien 28 April) sal beleef.
Hierdie “Een uit die hemel” is die een wat tydens sy omwandeling 

op aarde beloof het dat Hy weer sal kom (Joh. 14:18, 28), maar dat Hy 
eers na sy Vader moes gaan, wat dan ook gebeur het met sy hemelvaart. 
Die boek Openbaring het dit dan juis oor hierdie “Een uit die hemel” se 
“weer kom” na hierdie wêreld en dit wat hierdie koms voorafgaan.

Openbaring 22:16 bind egter die rede vir hierdie “weer kom” verder 
terug as bloot tot die belofte van Johannes 14:18, 28, maar verkondig in 
Jesus se eie woorde dat Hy ook die “beloofde Een” van die Ou Testament 
is, die vervulling van God se Messiaanse beloftes. Die volgende aan-
sprake deur Christus in die spesifi eke vers maak dit duidelik:

“Ek is die wortel, die geslag van Dawid” dui op die Ou-Testamentiese 
profesie waar die Messias aangedui word as die een uit die nageslag 
van Isai (Jes. 11:1) wat dan ’n banier vir die volke sal wees (Jes. 
11:10). Jesus proklameer nou (Op. 22:16) dat dit Hy is, die beloofde 
Krygsman-Messias, die ware nakomeling van Dawid waarvan in die 
Ou Testament geprofeteer is.
“Ek is die blink môrester” dui weer op die Ou-Testamentiese profesie 
van die Messias as die een wat die waarborg is van God se nuwe môre 
(Num. 24:17), waarmee Jesus nou aankondig dat Hy in sy persoon ’n 
aan dui ding is van God se volmaakte bedeling wat sal aanbreek, die 
be deling waarin ons in volle saligheid sal lewe.
Wonderlik, die Een uit die hemel is die beloofde Een, en dit tot ons 

heil en redding!

Sing: Psalm 146-1:4
Ds. HJP de Beer (Hendrik) (Magol/Koedoesrand)
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Dinsdag 30 April

Skrifgedeelte: Openbaring 22:1-21
Fokusgedeelte: Openbaring 22:17, 20 (1933/53-vertaling)

Een uit die hemel, kom gou!

Met die verkondiging van die Messiasryk en die volheid daarvan wat 
sal deurbreek met die “tweede koms” van die Een uit die hemel, 

is dit asof die dringendheid om daaraan deel te hê, by die hoorders net 
groter en groter word. Hierdie toedrag van sake word duidelik uit die 
her haalde gebruik van die woord “kom” in vers 17, waar die Gees en 
die bruid (kerk) dit dan saam uitroep.

Hierdie “kom” van die Gees en die bruid (kerk) is ’n oproep vir elk-
een wat dit hoor om gereed te maak vir die monumentale moment van 
die “tweede koms” van die Een uit die hemel (Christus). Die proses van 
gereedmaak behels dan “en laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat 
wil, die water van die lewe neem, verniet” (vs 17). Hierdie deelkry aan 
die “water van die lewe” bring mee by hulle ’n “nuwe lewe” daarin dat 
hulle nou “wederkoms-gerig” lewe. Hulle verwag dus “die Een uit die 
hemel”, hulle verlang na “die Een uit die hemel” – geen vrees of paniek 
vir hulle nie, maar die heerlike vervulling van dit wat verkondig is.

Vers 20 verdiep hierdie “verwag” en “verlang” verder deur die uit-
roep “Amen, ja kom, Here Jesus”. So dringend is die volle deurbreek 
van die Messiasryk dat die hoorders van hierdie blye boodskap hulle 
direk tot die Een uit die hemel rig en dit as’t ware met die versoek “kom 
gou”. Die wonderlike vanuit hierdie selfde vers is die woorde van die 
Here aan hulle wat gereedmaak vir die monumentale moment van die 
“tweede koms”, naamlik: “Ek kom gou.” Die bevestiging deur Christus 
self dat Hy spoedig sal kom!

Laat ons daarom met nuwe ywer gewerk deur die Heilige Gees op-
nuut “wederkoms-gerig” lewe, terwyl ons saam met die Gees en die 
bruid (kerk) van alle tye roep: Een uit die hemel, kom gou!

Sing: Psalm 146-1:6, 8
Ds. HJP de Beer (Hendrik) (Magol/Koedoesrand)
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MEI – GÓD IS DIE EÉN WAT DIE (KERK-)GESKIEDENIS MAAK

Meimaand is belangrik vir ons kerke! Op 29 Mei 1619 het die 
Dordtse Sinode afgesluit. Dis 400 jaar gelede! Vir ongeveer 

nege maande lank het die afgevaardigdes die dwaalleer van die Re-
mon strante bespreek en die ware leer aangaande die Goddelike ver-
kie sing vanuit die Skrif noukeurig neergeskryf. Hierdie Sinode is be-
lang rik ten opsigte van:

’n Nuwe Bybelvertaling in die moedertaal (Statevertaling) word 
goedgekeur.
Die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en 
Dordtse Leerreëls is as die Besondere Belydenisskrifte van die 
Gereformeerde Kerke erken.
Die Dordtse Kerkorde is as die orde waarvolgens die kerke regeer 
word, vasgestel.
Die Gereformeerde Kerke word ’n psalmsingende kerk – ons sing 
slegs berymings uit God se Woord!
30 Mei 2019 is Hemelvaartsdag. Die troonsbestyging van ons 

Here Jesus Christus word oordenk.
Op 31 Mei 1567 sterf Guido de Bres as martelaar vir die gerefor-

meerde leer. Dis 452 jaar gelede. Die NGB is aan hom te danke.
In ongeveer Mei 1573 word prins Willem van Oranje (van die Neder-

lande) Gereformeerd en neem leiding in die godsdiensoorlog teen 
Spanje. Vanaf 1568 tot 1648 – vir 80 jaar! – voer die Gereformeerde 
Neder landers oorlog teen hulle Rooms-Katolieke Spaanse heersers. 
Prins Willem het ’n groot aandeel aan die uiteindelike oorwinning 
ge had. Eintlik het ’n wonderwerk gebeur: “Onder krygsgedruis groei 
die Gereformeerde Kerke en vat die Belydenisskrifte pos” (p. 128:- 
D’Assonville VE, 1992. Gids vir Kerkgeskiedenis).

In 1648 eindig die oorlog. In April 1652 kom Jan van Riebeeck in 
die Kaap aan (vier jaar ná die oorlog) en maak ’n geloftegebed dat die 
gereformeerde leer vanaf die suidpunt van Afrika verkondig sal word. 
In 1859 word die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika ongeveer ’n 
1000 km van Kaapstad af (in Rustenburg, ZAR) herstig! Daar is tans 
ge re formeerdes nóg verder noord – in Zimbabwe, Zambië, Soedan 
...! Die Hére hou sý kerk in stand deur al die eeue heen! Die poorte 
van die hel sal die kerk nie oorweldig nie!
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Woensdag 1 Mei

Skrifgedeelte: Jesaja 43:1-21
Fokusgedeelte: Jesaja 43:1 (HK Sondag 9)

Die Hére is die Formeerder van die kerk!

Kerkgeskiedenis is daardie gebeure wat met God se kinders gebeur. 
Die afgelope tyd was ’n rowwe tyd! Ek het by twee grafte gestaan. 

’n Paartjie getrou. By ’n wieg vra die oupa: “Wat gaan tog van hierdie 
kindjie in hierdie land word?!” By twee siekbeddens: ’n klein babatjie 
draai by die dood om én ’n lydende tannie smeek om te sterf … Sondag 
9 praat van die “jammerdal” wat die Here oor my beskik het en wat Hy 
tot my beswil sal verander. Wat is jóú jammerdal?

Die kerk is in die tyd van Jesaja 43 in ballingskap. Húlle jammerdal 
is: Hulle eiendomsreg is weggevat, weggedryf van hulle geboorteland. 
Die HERE sê vir hulle: As julle weer kan onthou WIE die oorsprong 
van die kerk is, sal julle getroos kan wees in julle jammerdal.

Die Verbondsgod spreek hulle aan as “Jakob” (= “bedrieër” of 
“sondaar”) en ook as “Israel” (= “stryder/man van God”). Vroeër – by 
die Jabbokrivier – het God Jakob tot bekering gebring en gesê dat hy 
nou Israel is. God, as Vader, sal vir hom sorg en sy jammerdal tot sy 
beswil verander. Jesaja 43 sê: die HERE is die Skepper, in sy almag kán 
Hy dit doen! En Hy wíl dit doen, Hy is die Formeerder! Dít is God ook 
vir jóú, kerkmens!

God se Skepper- en Formeerder-wees lê in die ewigheid. God het 
jóú, die kerkmens, reeds in die ewigheid uitverkies. Jou naam is 
reeds dáár in God se handpalms ingegraveer. Tóé het God alreeds 
ge sê: “Ek het jou by die naam geroep; jy is Myne!”
Maar ook toe die ewigheid tyd geword het, het God sy kerk gefor-
meer. Die heidense Abraham word geroep. Of Isak, wat uit ’n afge-
stor we moederskoot gebore is. Of jyself, toe jy in die geheim in die 
moederskoot gevorm is (Ps. 139). Tóé het God jou bestem as ’n man, 
’n vrou, ’n genie, of as ’n gestremde … God wou spesifi ek iemand 
soos jý in hierdie tyd in sý Koninkryk gebruik!
Sonder menslike toedoen word die Seun van God uit ’n vrou gebore 
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op God se tyd. Sý dood en opstanding betaal vir al ons sondes. Ons 
jam merdal verander na die ewige rus saam met Hom.
In Calvyn se tyd reformeer God die Christelike kerk. In 1652 word 
ge reformeerde lidmate gestuur om vanaf die Kaap tot ver in die noor-
de die evangelie te verkondig.
Die prostituut Ragab en die moordenaar langs Jesus kom tot bekering. 
Haar, sy én jou naam is op God se handpalm geskryf! God kom in 
ons jammerdal in op sý tyd en sê: Jy is Myne! Ek het jou geformeer 
tot my kind. Ek sal vir jou sorg.
As “jammerdalle” (water, vuur, grondonteiening, siekte … wat ook 

al) op jou pad kom, sal dit jou nie verswelg nie. God sal dit tot jou bes-
wil verander.

Sing: Psalm 33-1:6, 7, 11
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad)

~~~~~~~~~~

Donderdag 2 Mei

Skrifgedeelte: Psalm 100
Fokusgedeelte: Psalm 100:3

Ons is syne

Psalm 100 is ’n lied by die lofoff er. Die lofoff er is ’n soort dankoff er 
(Lev. 7:11). Met dié off er sê Israel dankie vir alles wat die HERE in 

hulle lewens doen en gee. Israel dank God vir verlossing en beskerming. 
Saam met hierdie off er word daar van harte gesing.

In ons geestesoog sien ons hoe die volk Israel van oraloor opgetrek 
het om in Jerusalem saam te kom. Party van hulle het ’n ver pad gekom, 
dae aaneen gereis om vir God te kom off er. Nou staan ’n groot menigte 
mense voor die tempel. Binne-in die tempel brand die vure op die altaar. 
Die priesters staan gereed om te off er. Maar voordat die off erdiere geslag 
word, praat die priesters met die volk. Hulle sê: “Juig voor die HERE, 
o ganse aarde! Erken dat die HERE God is!”
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In antwoord op die priestersang breek die volk in ’n massakoor van 
dui sende stemme los: “Ja, ons erken en bely dat die HERE God is. 
Want Hy het ons gemaak.” Hy is die Almagtige, Skepper van hemel en 
aarde. Hy is die Pottebakker, en ons is die klei in sy sorgsame, bekwame 
Pottebakkershande. Hy is die Erekoning, en ons is die onderdane wat 
geniet van sy beskermende almag.

Wat meer is: Ons is sy eiendom, sy volk, ons is die skape van sy 
weide. God is ons Herder. Omdat Hy ons Herder is, sal niks ons ont-
breek nie. Ondanks ons sonde, ons swakheid, ons opstand teen God, ons 
klein geloof, is ons en bly ons skape van sy weide. Te midde van alle 
swaar kry is ons geborge in sy almag. Die Herder sorg. Hy lei sy volk 
van oomblik tot oomblik.

Vandag is die stem van die Ou-Testamentiese Israel stil. Die tempel 
is afgebreek. Die Ou-Testamentiese priesterdiens is vervul. Ons het 
van dag ’n groot Priester oor die huis van God: Jesus Christus, ons Here 
(Heb. 10:21). Hy is ons Hoëpriester wat op hierdie oomblik vir ons 
instaan by die Vader. Hy bid vir ons en saam met ons.

En ons? Saam met al ons medegelowiges is ons bly en vol vreugde. 
Met die feite van Hebreërs 10 in gedagte, sing ons Psalm 100 met 
oorgawe. Ja waarlik, die HERE is God. Hy het ons gemaak: Hy is ons 
Skepper. Ons is Syne: deur Jesus Christus wettig gekoop. Skape van sy 
weide: sy hemelse weivelde waar daar ewige rus is. Die hemel is om 
Christus wil nie toe nie, maar oop! In Christus is ons skatryk.

Sing: Psalm 100-1:1, 2
Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)

~~~~~~~~~~
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Vrydag 3 Mei

Skrifgedeelte: Efesiërs 1:3-23
Fokusgedeelte: Efesiërs 1:4, 5 (1953-vertaling)

In Christus ewig bestem om God se kinders te wees

God is liefde. Op sommige plekke langs die snelweë staan dit op 
borde geskryf. ’n Vasstaande feit. Op meerdere plekke in die Bybel 

word dit bevestig dat dit so is. God is liefde. ’n Kragtige belydenis.
So gereeld word hierdie belydenis misbruik. Die ongelowiges kom 

met hulle aanvalle. As God liefde is, hoekom is daar dan soveel siekte 
en swaarkry op die aarde? Hoekom is daar aardbewings en verskriklike 
vloede? ’n God van liefde sal dit tog nie toelaat nie. Hulle gevolgtrekking? 
God bestaan nie.

Dan word daar egter onreg gedoen aan wat die liefde van God waar-
lik is. Hierdie liefde word klinkklaar in Efesiërs 1 beskryf. Paulus be-
skryf hier die diepte van die Here se liefde vir ons. Dit is dat ons in 
Chris tus vir ewig bestem is om God se kinders te wees. Dit het God 
reeds lank tevore so beskik. In Christus het God ons uitverkies nog voor 
die grondlegging van die wêreld. Nog voordat ons bestaan het, het die 
Here dit al so beplan dat ons sy kinders sal wees.

God hoef dit nie te gedoen het nie. Ná die sondeval verdien al ons 
mense die dood. God is ook nie onregverdig omdat Hy almal op die 
aarde nie die ewige lewe gee nie. Nee, ons almal verdien die ewige 
dood deur die sonde. Deur die genade van God laat Hy ons nie aan ons 
lot oor nie, maar red Hy ons daarvan. Sy liefde is duidelik sigbaar in sy 
genade.

Deur Jesus Christus het God hierdie verlossing vir ons gebring. Uit 
liefde vir ons het Hy sy Seun na die aarde gestuur. Vrywillig het Hy 
Homself aan die kruis opgeoff er om ons vry te koop van die dood. Ons 
Here Jesus Christus was Godverlate, sodat ons nooit Godverlate hoef te 
wees nie. Hy het die dood oorwin, Hy het vir ons sondes betaal. Deur 
Hom is die pad na die Here toe vir ons oop. Dit is die liefde van God 
vir ons.

In dié lig leef ons vandag. As uitverkore kinders van die Here. 
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Aangeneem deur Jesus Christus. Met hierdie sekerheid in ons harte gaan 
ons elke dag tegemoet. Dit is in ons harte verseël deur die werk van die 
Heilige Gees. Die wêreld verstaan nie die liefde van God nie. Deur 
ongeloof is hulle blind daarvoor. Deur die geloof staan ons verwonderd 
daaroor. Besef ons hoe groot die liefde van God werklik is? Te groot vir 
ons beperkte menslike verstand om heeltemal te verstaan, maar in die 
volheid daarvan mag ons elke dag leef. Ons deel in die erfdeel van die 
Here, vir nou en tot in ewigheid.

Sing: Skrifberyming 10:1, 2
Ds. GP Meijer (Gerben) (Vryburg/Schweizer-Reneke)

~~~~~~~~~~

Saterdag 4 Mei

Skrifgedeelte: Efesiërs 4:1-16 (vgl. NGB 27; HK 21)
Fokusgedeelte: Efesiërs 4:4-6

Die kerk: uitgeroeptes, gelowiges uit alle eeue!

By die rugbyraad besluit ménse oor die reëls en wie die spanafrigter 
gaan wees. Is dit by die kerk ook so dat ’n groep mense byeenkom 

om ampsdraers te kies, ’n predikant te beroep en te besluit wat die reëls 
is en wie die afrigter is?

Nee!! Gód besluit Wie die Hoof en wat die reëls van die kerk is! 
Jesus Christus is die Hoof van die kerk. Hoekom?

Hý het die kerkmense se sondes betaal; hulle is losgekoop; Satan en 
die dood is oorwin (vgl. HK 1). Hý is ons volkome Verlosser en ons 
enigste Saligmaker (vgl. HK 11).
Hý is die Eersteling van mense wat uit die dood opgestaan het; Hý sit 
aan die regterhand van God vanwaar Hy vir die uitverkorenes intree 
(Ef. 4:10) en vanwaar die Vader die wêreldgeskiedenis ten goede vir 
sy kerk beheer (NGB 27). Van daar af stuur Hy sy Heilige Gees om 
in die uitverkorenes te woon.
Dominees is nie diensknegte van die kerkraad nie, maar van God. 
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Want dis Jesus as Hoof van die kerk wat diensknegte soos apostels, pro-
fete, evangeliste, herders en leraars roep:

om gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk;
om die liggaam van Christus, die kerk, op te bou tot geloofseen-
heid;
sodat gelowiges nie soos kindertjies is wat heen en weer geslinger 
word tussen ’n klomp dwaalleerstellings nie (Ef. 4:11-16).
Die kerk is ’n vergadering van gelowiges. Die Ou Testament lê klem 

op ’n eenheid rondom die verbond wat God met besnedenes gesluit het. 
Hulle glo vas dat God by sy beloftes rondom die komende Messias-
Ver losser sál hou. Hulle dien Hom uit dankbaarheid vir verlossing en 
versorging. In die Nuwe Testament word die woord “ekklesia” gebruik. 
Dit dui op die groep mense wat deur die Here uitgeroep en saamgeroep 
is om uit te gaan vanuit die sondige mensdom deur “waardig die roeping 
waarmee julle geroep is” te lewe (Ef. 4:1).

Die Here het vóór die skepping mense uitgekies en hulle deur die 
eeue heen uit genade tot geloof gebring (vgl. Ef. 1; HK 21). “Dit is een 
liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop … een Here, 
een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor, deur en in 
julle almal is” (Ef. 4:4-6).

Sing: Psalm 45-1:1, 9, 10
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad)

~~~~~~~~~~

Sondag 5 Mei

Skrifgedeelte: Jakobus 1:1, 12-18
Fokusgedeelte: Jakobus 1:1, 17-18 (vgl. DL 3/4:14; HK 20)

Waar kom geloof vandaan?

Ons praat dikwels van onsself as “gelowiges”. Maar waar kom ge-
loof dan vandaan? Die skrywer Jakobus word allerweë gereken as 

Jesus se “halfbroer” (Mark. 6:3). Maar volgens Johannes 7:5 het hy nie 
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in Jesus geglo nie! En tog, hier in Jakobus 1:1 stel hy homself bekend 
as ’n “dienskneg van die Here Jesus Christus”. Hy het van ongelowige 
na gelowige verander (vgl. 1 Kor. 15:7)!

Die bekeerde Jakobus laat geen twyfel wáár geloof vandaan kom nie 
– nie van die mens af nie, maar van “bo af, van die Vader ...” (Jak. 1:17, 
18). Die grootste gawe is sy Seun: “Want so lief het God die wêreld 
gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom 
glo ... die ewige lewe kan hê” (Joh. 3:16).

Die Dordtse Leerreëls hoofstuk 3/4:14 sluit hierby aan: “So is die 
geloof dan ’n gawe van God – nie omdat dit aan die vrye wil van die 
mens deur God aangebied word nie, maar omdat dit inderdaad aan die 
mens meegedeel, ingegee en ingestort word.” Sondag 18-20 bely: Die 
Heilige Gees as derde Persoon van die Goddelike Drie-eenheid word 
deur Christus vanaf die regterhand van God gestuur sodat ons aan die 
weldade van Christus kan glo. Troostend (HK 1) bly Hy ewig by ons.

Jakobus (1:17b) sê dat God wat die geloof gee, die “Vader van die 
ligte” is. God is as Skepper almagtig genoeg om die wonder van die 
geloof in ’n ongelowige te laat plaasvind! God kán ’n klipharde onge-
lowige hart verander in “’n hart van vlees” (Sb. 8-1:1).

Jakobus (1:17c) sê dat by God “geen verandering of skaduwee van 
omkering is nie”. Die hemelligte (son/maan) maak skaduwees wat voort-
durend verander soos wat die dag/nag vorder. God is nie só nie! God 
gee nie sy gawes eers van hierdie kant, keer dan om en gee weer van ’n 
ander kant nie. God is onveranderlik. Sy beloftes is vas en seker; sy “ja” 
is “ja”! Sy goedertierenheid is ewig! God gee van Bo deur sy Gees die 
gawe van die geloof. Eenmaal God se kind, áltyd God se kind!

Ons is volgens God se wil verwek (of weergebore) deur die woord 
van die waarheid om eerstelinge (of eerste vrugte) van sy skepsels (of 
sy oes) te wees (Jak. 1:18).

Sing: Skrifberyming 8-1:1 ,2
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad)

~~~~~~~~~~
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Maandag 6 Mei

Skrifgedeelte: Genesis 6
Fokusgedeelte: Hebreërs 11:7 (1953-vertaling)

God maak ’n nuwe begin met Noag

Noag het geleef in ’n tyd toe die verdorwenheid van die wêreld groot 
was. Dit was ryp vir die oordeel van die eindtyd: “… die boosheid 

van die mens op die aarde was groot en al die versinsels wat hy in 
sy hart bedink, was altyddeur net sleg” (Gen. 6:5). In hierdie tyd is 
daar net een man en sy gesin wat in die Here glo. In Genesis 6 word 
Noag se geskiedenis opgeskryf: “Dit is die geskiedenis van Noag. Noag 
was ’n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God 
gewandel” (Gen. 6:7).

Die Here het hierdie man beveel om ’n ark te bou. Hy het besluit om 
die aarde skoon te was. Hy het berou gehad omdat Hy die mense ge-
maak het. Hy wil hulle van die aarde wegvee en met Noag en sy gesin 
nuut begin. Deur die geloof gee Noag antwoord op die opdragte van die 
Here. 

In Hebreërs 11:7 word dié geloof beskryf. Deur die geloof het hy na 
die Goddelike waarskuwing geluister. Sy geloof was aktief. Op bevel 
van die Here het hy deur die geloof die ark gebou. Deur die geloof het 
God hom en sy gesin gered. Terwyl die hele wêreld deur God veroordeel 
is, het Noag erfgenaam van die Here geword.

Die nuwe begin van God met Noag wys heen na Jesus Christus. Dit 
wys na sy wederkoms. In die profetiese rede sê Jesus dit self: “En net 
soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die 
mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe 
hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op 
die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat 
die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms 
van die Seun van die mens wees” (Matt. 24:37-39).

In dieselfde wêreld leef ons vandag. Daar het nie veel verander nie. 
Die mens is nog steeds verkleef aan sy sondige natuur. Massas leef tot 
eer van hulleself en nie tot eer van God nie. Soos wat dit was in die 
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dae van Noag, so sal dit wees in die dae voor die wederkoms van Jesus 
Christus. In dié tyd is ons nou. Hier word ons vandag bemoedig deur die 
geloof van Noag. Regverdig sal ons leef in ’n onregverdige wêreld. As 
erfgename van die Here volhard ons altyddeur in die geloof.

Sing: Psalm 36-1:1, 3
Ds. GP Meijer (Gerben) (Vryburg/Schweizer-Reneke)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 7 Mei

Skrifgedeelte: Genesis 12:1-12
Fokusgedeelte: Genesis 12:1, 2

Wees ’n seën waar God jou plaas

Die Here bly getrou. Hy hou sy beloftes. God se groot belofte is die 
geboorte van die Verlosser vir die mensdom. Elke keer as die mens 

afdwaal, bring God nuwe hoop. God roep Abram uit ’n land vol afgods-
beelde (Jos. 24). God roep en gee deur Abram ’n groot belofte aan die 
mensdom. Hy pas nou binne God se groter plan met baie mense. Hy 
word ’n gestuurde wat God se seën moet dra na die heidendom.

Om geloof te ontvang en God se wil te aanvaar, getuig van absolute 
ge nade. Op 75 jaar antwoord Abram deur die Gees op die roepstem 
en verlaat al sy ou sekuriteite. Hy reis na die onbekende in afhanklike 
gehoorsaamheid. Onthou dat jou familie destyds jou verdedigingsplan 
was, asook jou aftree- en mediese plan. Abram word losgemaak van sy 
aardse planne  – Hy hou net God en sy heerlike beloftes oor. Dit is die 
gelowige se enigste sekuriteit op hierdie aarde – Ons behoort in lewe en 
in sterwe aan God.

Vandag lewe ons in ’n wêreld wat geloof nie verstaan nie. Mense is so 
besig om aardse dinge bymekaar te maak dat hulle fokus weg van God 
is. Die mensdom het nuwe afgode en nuwe sekuriteite uitgedink. Deur 
die roeping van Abram moet ons hoor: Waar en wat is jou sekerheid? 
Jy is as Nuwe-Testamentiese gelowige God se gestuurde. Ons het ’n 
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boodskap vir mekaar: Blom waar jy geplant is. Jesus Christus is die 
enigste vaste sekerheid, sodat ons ’n seën vir almal kan wees. God het 
sy eie tydtafel. Abram was 89 voordat God sy verbond met hom bevestig 
en hom Abraham noem (Gen. 17:5-7). Die vader van die gelowiges.

In Galasiërs 3:9 hoor ons dat ons deur die geloof in Jesus Christus 
erfgename kragtens God se belofte aan Abraham is. Ons is ’n nuwe 
geloofs gemeenskap wat elke dag geroep word om as ’n seën in hierdie 
wêreld te leef. Soms roep die Here ons om vandag ’n onbekende of 
’n ongemaklike pad buite ons verwysingsraamwerk of gemaksone of 
selfs voorkeure te stap. God die Heilige Gees roep ons: Moenie net in 
jou bekende tent bly sit nie. Jy is ’n geseënde om weer ’n seën vir alle 
mense om jou te wees.

Sing: Psalm 146-1:3, 8
Ds. SP Venter (Sarel) (Pietersburg)

~~~~~~~~~~

Woensdag 8 Mei

Skrifgedeelte: Genesis 15:1-6
Fokusgedeelte: Genesis 15:5

Tel die sterre!

Op ’n dag het koning Dawid ’n ingewing gekry om die volk te tel (2 
Sam. 24:1). Hy wou weet hoe groot en magtig en sterk en talryk die 

volk is waarvan hy koning is. Dawid se begeerte was ’n bose begeerte. 
Dit het gou geblyk. Die HERE tref Israel met ’n enorme plaag. Dawid 
se tellery is die oorsaak daarvan dat 70 000 manne sterf. Dis so goed 
asof bykans die hele GKSA in ’n oogwink uitgewis word.

Hoe anders staan sake in Genesis 15. Dis nie Abram wat ’n bevlieging 
kry om te gaan sterre tel nie. Die HERE lei hom uit sy tente na buite 
met die opdrag: “Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle 
kan tel.” Op daardie oomblik was Abram kinderloos. ’n Man in ’n 
vreem de land. ’n Man sonder toekoms, menslik gesproke. ’n Man wat 
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worstel. Hy ken die HERE se beloftes (Gen. 12:1, 2). Maar die HERE 
se paaie is duister. Hoe gaan al die beloftes van ’n land vol nakomelinge 
werklikheid word?

Die HERE kom Abram in sy worsteling tegemoet. Gaan tel sterre, 
Abram! Want “so sal jou nageslag wees”. Die HERE gee vir Abram ’n 
duidelike teken om sy beloftes te bevestig. Die HERE doen dit nie as ons 
in ongeloof na tekens soek nie. Hy doen dit ook nie as ons in ongeloof 
begin tel en somme maak nie. Dink aan Dawid en wees permanent ge-
waarsku. Maar die HERE gee wel sekerheid as ons opreg vra: “Ek glo, 
Here, kom my ongeloof te hulp” (Mark. 9:24)!

Abram tel. Elke aand kon hy weer gaan tel om sy geloof te versterk. 
Maar ontvang hy alles wat hy getel het? Nie onmiddellik nie, inteendeel. 
Abram word nie oornag Abraham, ’n vader van menigte, nie. Wat sou 
hy dink en sê? Here, u beloftes kan nie uitkom nie? Nee, dis nie wat hy 
doen nie. Die Skrif leer ons: “En hy het in die HERE geglo”, on voor-
waardelik. Hy vind volkome rus in die HERE se beloftes.

Hy vind nie net rus in die HERE se belofte van ’n nageslag en ’n land 
om in te woon nie. Want luister: die HERE “het hom dit tot geregtigheid 
gereken”. Hoe kan die HERE vir Abram in liefde aansien en sy sondes 
vergewe? Alleen omdat die Here Jesus in die volheid van die tyd uit sy 
saad gebore sal word. Christus sal ook vir Abram instaan. 

Glo ons onvoorwaardelik in die Here en al sy beloftes? Dan sal Hy 
ook aan ons sy vergewende genade om Christus wil skenk. Daarvan is 
die doop en nagmaal duidelike tekens en seëls.

Sing: Psalm 105-1:5
Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)

~~~~~~~~~~
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Donderdag 9 Mei

Skrifgedeelte: Josua 1:1-18 (vgl. Deut. 31:1-8)
Fokusgedeelte: Josua 1:5

Geroep om mét God jou geskiedenis in te gaan!

Mens sê dikwels vir iemand in nood en in onseker tye (bv. by ’n be-
grafnis, eksamen skryf, nuwe werksomstandighede of vir ’n ma 

wat geboorte skenk): “Sterkte!” Dis ’n moed-inpraat-woord. Die vraag 
is: Wat moet ’n kerkmens doen om moed te hou?

Dwarsdeur die kerkgeskiedenis was daar nood en onseker tye. “Kerk” 
beteken: “Daardie mense wat aan die Here behoort.” Dis natuurlik daardie 
in-ewigheid-uitgeroeptes. Daardie in-Christus-skoongewastes. Daardie 
deur die Heilige Gees-tot-geloof-gebringdes. “Kerkgeskiedenis” is dit 
wat God met die kerk deur alle eeue en plekke laat gebeur het. 

Gód skryf natuurlik die kerkgeskiedenis ... Ook jóú geskiedenis. “Hy 
roep net en dit het geskied” (Ps. 33:5 – Totius).

Die boek Josua beskryf die kerkgeskiedenis in Josua se tyd. “Josua” 
beteken dieselfde as “Jesus”, naamlik: “Die Here red/verlos.” Josua is 
’n heenwysing na Jesus toe – soos wat Josua die kerk uit die woestyn 
die land wat oorloop van melk en heuning moes inlei, só het Jesus die 
kerk uit die sondewoestyn uitgelei na hulle hemelse woning (vgl. Op. 
21, 22) toe.

Josua 1:1-4 beskryf die opdrag wat Josua kry te midde van swaar 
tye. Moses, die staatmaker van die afgelope 40 jaar, is dood. Josua die 
jonger man, en nie Kaleb die ouer man nie, kry hierdie moeilike opdrag 
in diens van die Here se kerk. Die Here motiveer Josua op verskillende 
maniere:

Een keer met ’n herinnering: Onthou met ’n eed is die nuwe land 
belowe – Jý sál die land laat beërwe (vs 6)!
Twee keer belowe die Here (vs 5, 9)- Ek ís by jou!
Twee keer moedig die Here aan – Daar sál goeie gevolge wees (vs 
7, 8)!
Drie keer sê die HERE – Wees sterk en volmoed (vs 6 ,7, 9)!
Pak jou lewensgeskiedenis  en roeping aan:
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- Doen dit met jou HAND – voer net jou opdrag uit (vs 6)!
- Doen dit met jou VERSTAND – dink ná oor God se Woord/Wet; 

moenie links of regs afwyk nie (vs 7, 8)!
- Doen dit met jou HART – vertrou op die HERE. Hy ís naby jou 

(vs 9)!
Broer, suster – en jou geskiedenis? Pak jóú lewensgeskiedenis ook 

só aan! Sterkte!

Sing: Psalm 81-1: 11, 12
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad)

~~~~~~~~~~

Vrydag 10 Mei

Skrifgedeelte: Josua 2
Fokusgedeelte: Josua 2:11

’n Hoer word moeder van Christus

’n Gerug het in Jerigo die rondte gedoen. Die inwoners het gehoor 
van die volk Israel wat slawe in Egipte was en deur die HERE 

bevry is. Hulle is op pad na Kanaän toe. Jerigo sidder. Die skrik van die 
HERE het op die stad geval.

In hierdie gespanne atmosfeer stuur Josua in die geheim twee manne 
uit. Hulle moet die land Kanaän gaan verken, veral die stad Jerigo. By 
hulle aankoms in Jerigo kom hulle in die huis van ’n hoer tereg. Dit is 
geen toeval nie. Toeval bestaan nie.

En wat doen Ragab, die hoer? Sy ontvang hulle in vrede (Heb. 11:31). 
Sy bied aan hulle ’n veilige tuiste. Sy help hulle in die uitvoering van 
hulle Goddelike opdrag. Die feit dat Ragab die verkenners so ontvang, 
getuig van haar geloof in God. Sy bely haar geloof openlik: “Ek weet 
dat die HERE die land aan julle gegee het. Want die HERE julle God, 
Hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder.”

Hoe kom ’n vrou van haar kaliber op die punt om só haar geloof te 
bely? Daar is net een antwoord op hierdie vraag. So werk die HERE 
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onse God. Vir Ragab self was die val van Jerigo gelykstaande aan die val 
van heidendom in haar lewe. God trek haar uit die moeras van hoerery 
en afgodery uit. Sy kry vaste grond onder haar voete: die grond van die 
verbond met God. Op daardie grond sal sy leer om nooit weer haar lig-
gaam te onteer en misbruik nie.  Sy sal leer om waaragtig lief te hê, te 
bemin, te koester, te respekteer, te vertrou, te eer, God te verheerlik.

Vanaf ’n straatvrou met losse sedes word sy verhef tot ’n hoogstaande 
ereposisie. Dit doen Jesus Christus aan aar, Christus wat nog moet kom, 
aan Wie se koms sy menslikerwys mag saamwerk. Christus gaan uit 
haar gebore word, en vir haar sterf. Hy gaan haar verlos van alle sondes 
en ellende, selfs van die ewige dood waarin sy tot nou toe onteenseglik 
geleef het. Tog sal sy bekend bly staan as Ragab, die hoer (Heb. 11; Jak. 
2). Daardie naam word by ons ingegraveer sodat ons almal blywend aan 
ons sonde van ontrou herinner word. Maar ons word in die evangelie 
van Christus se geboorte ook daaraan herinner dat Christus haar en ons 
van alle vorms van hoerery verlos.

Laat ons kragdadig met alle ontrou breek! Deur altyd onverdeeld 
op God te vertrou. Deur in ons lewens voortdurend te onderskei wat 
belangrik is en wat onbelangrik is, en ons vir die belangrike dinge te 
beywer. Deur te ywer vir die HERE en nie met louheid en fl ouheid 
tevrede te wees nie.

Sing: Psalm 71-1:9
Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)

~~~~~~~~~~

Saterdag 11 Mei

Skrifgedeelte: Handelinge 2:37-47 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Handelinge 2:39

Ook die kinders hoort by die kerk

In die kerk is ons as grootmense soms geneig om van die kinders te 
ver geet. Ons vergeet byvoorbeeld om ook met hulle in die kerk te 
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praat of hulle deel van die gesprek met huisbesoek te maak.
Die troos van ons fokusgedeelte is dat as ons, as grootmense, soms 

van hulle vergeet, die Here hulle nie vergeet nie. Inteendeel, hulle word 
by sy beloftes ingesluit. Daarvan getuig die woorde: “Wat God belowe 
het, is vir julle en vir julle kinders …”

In dié opsig is dit nie vreemd dat die kinders van gelowiges by God 
se beloftes ingesluit word nie. As God met Abraham ’n verbond sluit, 
word gesê: “Ek bring ’n verbond tot stand tussen My en jou en jou 
nageslag en hulle geslagte ...” (Gen. 17:7). In Jesaja 44 ontvang die 
kinders van gelowiges ’n volle deel van die verbondseën as ons lees: 
“Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek 
sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge.” En 
met Pinkster was dit nie anders nie. As Petrus in sy pinkstertoespraak 
die hart van die evangelie uitlig, naamlik die belofte van redding en 
verlossing in Christus, die vergewing van sondes en die gawe van die 
Heilige Gees (eintlik al die beloftes wat deur die doop afgebeeld word), 
dan is dit nie net die grootmense wat glo wat daarin deel het nie. Wat 
God belowe het, is ook vir hulle kinders. En dan wys hierdie “kinders” 
ook op “nageslag”.

Hoe wonderlik om as gelowige ouer te kan weet dat dieselfde goed 
wat die Here aan my beloof het, Hy ook aan my kind/ers beloof. Maar 
dis ook gedeeltes soos dié wat ons herinner dat ons kinders nie net die 
toekoms van die kerk is nie. Hulle is nou reeds deel van die kerk. Hulle 
hoort by die kerk. Ons moenie van hulle vergeet nie, want hulle het, net 
soos die grootmense, aan God se beloftes deel.

Sing: Psalm 105-1:5
Ds. PC van Rooy (Nelius) (Elandskraal)

~~~~~~~~~~
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Sondag 12 Mei

Skrifgedeelte: Spreuke 31:10-31 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Spreuke 31:30b

’n Vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word!

In Spreuke 31 gaan dit eintlik om twee tipes vroue: die “vrouens” van 
vers 3 teenoor die “deugsame vrou” van verse 10-31.
Die “vrouens” van vers 3 is dieselfde soort vrou waarteen die Spreuke-

skrywer sy seun by herhaling gewaarsku het. Dan kry ons die deugsame 
vrou waarvoor Spreuke 31 so bekend is. ’n Lied waarin die deugsame 
vrou besing word. Hiervolgens is sy bekwaam, ambisieus, hardwerkend, 
barmhartig, betroubaar, toegewyd, verstandig en opgeruimd. Sy is ’n 
goeie hulp vir haar man, ’n besonderse ma vir haar kinders en ’n aanwins 
vir die gemeenskap. ’n Vrou wie se hande vir niks verkeerd staan nie, 
’n regte raakvatter. Al hierdie deugde trek in een deug saam: die feit dat 
sy die Here gevrees het.

Interessant om raak te sien dat daar eintlik niks van haar uiterlike 
skoon heid gesê word nie. Lemuel se ma het immers geweet: uiterlike 
skoon heid hou nie. Vandaar die woorde “skoonheid is nietigheid”. 
Maar as sy die Here vrees, dan verdien sy om geprys te word. Die rede 
hiervoor is omdat Lemuel se ma besef het dat geen gesin, geen familie 
en geen samelewing behoorlik kan funksioneer sonder ’n deugsame 
vrou nie. 

Daarom is ’n deugsame vrou so ’n kosbare skat (vs 10). En daarom 
ver dien sy om geprys te word en te kry wat haar toekom (vs 30, 31): 
die bewondering van haar man, die respek van haar kinders en die be-
skerming van haar gemeenskap.

Daar is baie godvresende vroue wat, as verlostes in Christus, werklik 
daarna streef om hierdie deugde deel van hulle lewe te maak. Maar so 
dikwels bestaan daar ’n skuldgevoel of ’n gevoel van ontoereikendheid. 
In tye soos dié, onthou dat die Here die hart sien (Ps. 139) en Hy gee 
sy genade en sy Gees aan hulle wat Hom sonder ophou daarom bid en 
daarvoor dank (HK So. 45). 

Ons moet ook besef: Uit onsself is ons tot niks goeds in staat nie. 
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Daarom dat Paulus in Filippense 4:13 die teenmiddel vir ontoereikendheid 
gee: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.” Dis egter 
ook hier waar die godvresende man inkom: hy prys sy vrou, want sy het 
die erkenning en aanmoediging nodig.

Sing: Psalm 128-1:1, 2
Ds. PC van Rooy (Nelius) (Elandskraal)

~~~~~~~~~~

Maandag 13 Mei

Skrifgedeelte: 1 Timoteus 6:3-21
Fokusgedeelte: 1 Timoteus 6:12

Dié wat God roep, bely hulle geloof

God het dié wat Hy uitverkies het, geroep tot die ewige lewe. God 
roep, uit genade, deur sy Woord en Gees. Hy roep deur sy Woord 

wat gepredik word (Rom. 10:14) dat Jesus Christus vir ons sondeskuld 
volkome betaal en deur sy opstanding uit die dood die ewige lewe 
verwerf het. Hy roep deur sy Gees in die harte van die uitverkorenes om 
sy Woord te glo en te aanvaar.

Baie verstaan die ewige lewe as iets wat jy gaan ontvang as jy gesterf 
het, maar in die Woord is die ewige lewe ’n lewe wat nou reeds begin. 
Timoteus kry opdrag om die ewige lewe te gryp, vas te gryp! Hy moet 
dit nou gryp en dit nooit los nie. Hy moet nou al lewe soos een wat 
verlos is. Hy moet nou lewe soos een wat weet dat Jesus Christus sy 
Koning is. 

Die gelowige is binne ’n gebroke lewe, dis ’n stryd om aan die geloof 
vas te hou. Dit is ’n stryd omdat daar soveel versoekinge, dwalinge en 
gierigheid bestaan wat op die tydelike lewe gefokus is. Maar die gelowige 
het Jesus Christus as Leidsman en die Heilige Gees as Trooster.

Timoteus het vroeër voor baie getuies die ewige lewe bely, dit wil sê 
hy het by ’n spesifi eke geleentheid voor God en baie getuies bely dat hy 
die ewige lewe gegryp het. Hy het bely deur die versoeningswerk van 
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Jesus Christus en deur die inwerking van die Heilige Gees dat hy die 
ewige lewe ontvang het. Hierdie belydenis in die verlede moet Timoteus 
najaag en vasgryp elke oomblik in die hede. 

Die Gereformeerde Kerke bied aan gelowiges by ’n spesiale erediens 
die geleentheid om voor God en baie getuies te bely dat God hom/haar 
geroep het tot die ewige lewe. Dié wat God geroep het tot die ewige 
lewe, bely hulle geloof egter ook in die hede.

U wat deur God geroep is, bely u nog die ewige lewe? Is u lewe ook 
’n belydenis dat Jesus Christus u Koning is, of word u regeer deur vrees 
vir die wêreldmagte, die skitterglans van verganklike goud en die nie-
tigheid van liggaamskrag? God roep en u moet bely!

Sing: Psalm 145-1:1, 2, 4
Ds. HL Stavast (Henk) (Totiusdal)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 14 Mei

Skrifgedeelte: Efesiërs 5:22-33 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Efesiërs 5:25-27, 32

Christus se opoff erende liefde vir sy kerk

In hierdie brief word gewys op God se bedoeling met sy kerk op aarde. 
Ons lees: ... met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as 

wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig … (Ef. 1:10). 
Christus is die Hoof van sy kerk en alle gelowiges word as ’n eenheid 
daarin saamgebring.

Paulus wys op die verhouding tussen Christus en sy kerk as ’n groot 
ver borgenheid, geheimenis (vs. 32). Wanneer Paulus op die nuwe lewe 
van gelowiges wys, wys hy in hierdie gedeelte wat die riglyne van ’n 
nuwe lewe in die huwelik moet wees. Die verhouding tussen man en 
vrou in die huwelik verduidelik hy met die tema van Christus se self-
opoff erende liefde vir sy kerk.

Waarin word Christus se liefde vir sy kerk gesien? Hy het Homself 
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oorgegee ter wille van sy kerk. Hierdie opoff ering, oorgawe word met 
die volgende woorde beskrywe: liefhê, oorgee, heilig, reinig en by Hom 
neem. Dit het plaasgevind deurdat Hy ons sondeskuld weggeneem het.

Hierdie reiniging vind plaas met die water en die Woord. Die pre-
diking van die Woord het ’n uitwerking op hulle wat die Woord toe-
eien: hulle word deur die Inhoud daarvan (Christus) gereinig. Die doop 
is die teken van die reiniging deur die Woord.

Dit wat Christus vir sy kerk gedoen het, kom na vore in hoedat die 
man sy vrou in die huwelik moet hanteer: liefhê, voed en versorg. Dit is 
immers wat Christus vir sy kerk doen!

Christus se liefde het ’n uitwerking op die kerk. Soos die vrou aan 
haar man onderdanig is, is die kerk aan Christus onderdanig. Christus se 
liefde laat die kerk soos ’n bruid in heerlikheid skitter.

Die kerk vind besondere troos in Christus se opoff erende liefde. Ons 
word opgeroep om in liefde gehoorsaam te wees aan sy wil. Die proses 
van heiligmaking deur die Heilige Gees laat die kerk meer toeneem in 
heerlikheid en skoonheid tot met die wederkoms wanneer Christus sy 
Bruid tot in ewigheid by Hom sal neem.

Sing: Skrifberyming 15-1:1, 3
Ds. P van Wyk (Pieter) (Bronkhorstspruit)

~~~~~~~~~~

Woensdag 15 Mei

Skrifgedeelte: Openbaring 1:9-20
Fokusgedeelte: Openbaring 1:9, 13

Christus is die middelpunt van kerkwees

Is jy onrustig oor die toekoms van die kerk op aarde? Keiser Domitianus 
wou die kerk vernietig aan die einde van die eerste eeu nC. Hy verban 

Johannes, die apostel, na Patmos. Op Patmos ontvang hy versekering om 
die kerke tot by die wederkoms te bemoedig en te versterk. Die toekoms 
behoort aan die Here en die koms van die Koninkryk is onstuitbaar.
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Die groot liefde van die Here vir sy kerk kom tot openbaring in die 
feit dat die Here Self aan Johannes verskyn. In die visioen sien hy Jesus 
Christus as die Menseseun in sy volle Goddelike majesteit. Hy lewe 
en is die ewige Koning. Hy dra ’n koningsmantel. Dit beteken: Jesus 
Christus is die enigste Regeerder oor alle tye. Hy hou die kerk vas en 
ons kan weet: Alle vyande van die kerk is reeds aan Hom onderwerp.

Jesus Christus is die middelpunt van sy kerk. Met beelde verduidelik 
die Here aan ons dat Jesus as die Gesalfde die handelende instrument in 
die lewe van die gemeentes sowel as die leraars is. Sy verlossingswerk 
op aarde is afgehandel en Hy is met sy Woord en Gees in die kerk aan 
die werk. Gemeentes – alhoewel selfstandig – is geroep om gesamentlik 
by die waarheid te bly.

Die Here is Almagtig. Hy weet alles. Niks is aan Hom onbekend 
nie. Ook die sonde is daglig vir Hom. Daarom kom die Woord soos ’n 
swaard na die mens. Die swaard is die teken van die kragtigheid en die 
deurpriemende karakter van die Woord van God. Die Woord gee aan 
ons troos en leiding in keuses wat ons moet maak. Die Woord korrigeer, 
motiveer, waarsku en praat ons moed in.

Daarom noem die Here Homself die Alfa en die Omega. Alles begin 
en eindig in Hom. Hy is in beheer van die verlede, hede en toekoms. 
Ons troos is dat ons uit Christus se nalatenskap met vrede vorentoe kan 
leef. Die vuur van die Gees dring ons om met blydskap die wederkoms 
te verkondig, omdat daar ’n kruis en ’n oop graf is. Jesus Christus is 
besig om sy fi nale verlossingsplan vir die wêreld te laat gebeur. Die 
gelowiges moet dit onbevange uitbasuin.

Sing: Psalm 2-1:6
Ds. SP Venter (Sarel) (Pietersburg)

~~~~~~~~~~
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Donderdag 16 Mei

Skrifgedeelte: Josua 22
Fokusgedeelte: Josua 22:34

Een van siel, een van sin

Die tyd het aangebreek dat daar rus en vrede in Kanaän kom. Onder 
leiding van Josua het die dapper soldate van Israel die land van 

belofte in besit geneem. Nou is die stryd gestry. Die manne van Ruben, 
Gad en die halwe stam van Manasse kan na die erfdeel toe trek wat die 
Here vir hulle aan die oostekant van die Jordaan uitgemeet het. Hulle 
het hulle broers getrou gehelp om Kanaän van die heidene te bevry. Nou 
mag hulle hul Godgegewe erfdeel gaan opbou en uitbou.

By die Jordaanrivier besluit hulle om ’n altaar te bou (vs 10), ’n 
groot altaar. Toe die ander stamme dit hoor, het hulle gereed gemaak vir 
oorlog. Want hulle het gereken dat die bou van ’n altaar ’n teken van 
kerk skeuring is. God het beveel dat daar een altaar moet wees waar die 
hele volk, een van siel en een van sin (Fil. 2:2), die HERE aanbid. Wat 
gebeur nou? ’n Tweede altaar is vir die stamme wes van die Jordaan ’n 
bewys van growwe en ontroue verbondsbreuk.

Genadiglik besluit die nege en ’n half stamme om eers te praat voordat 
tot die daad van oorlog oorgegaan word. Die broederlike gesprek lewer 
geseënde resultate op. Die stamme oos van die Jordaan wil nie wegbreek 
nie. Inteendeel, hulle wil saam met die ander stamme “een in leer, diens 
en tug” wees. Daarvan is die altaar ’n teken. Vir daardie doel kry die 
altaar ook ’n gepaste naam: “Hy is getuie tussen ons dat die HERE God 
is” (vs 34).

Diepgaande, oop en eerlike gesprekke tussen gelowiges en kerke is 
on misbaar in die kerklike lewe. Al te gou kan mense mekaar verdink 
en slegsê. Die uiteinde kan ’n vreeslike breekspul wees. Om mekaar 
in Christus vas te hou, is om mekaar oop en eerlik te vermaan waar 
nodig. Huisbesoeke, kerkvisitasie, kerklike vergaderinge waar van hart 
tot hart op die basis van die Skrif gepraat word – dit is alles middele in 
die hand van die Opperherder om die band tussen gelowiges en kerke 
onwrikbaar vas te maak.
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Die les van Josua 22 is een wat ons helder voor oë moet hou. Wees 
mekaar se wagters. Bind mekaar aan die Here. Doen dit opreg, nederig, 
met ’n oop gemoed en ’n soekende hart. Bid vir die vrede van Jerusalem, 
die kerk. Laat daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise (Ps. 
122:7).

Sing: Psalm 122-1:2
Dr. GJ Meijer (Gerard) (Oos-Moot)

~~~~~~~~~~

Vrydag 17 Mei

Skrifgedeelte: Romeine 1:1-17
Fokusgedeelte: Romeine 1:17 (1933/53-vertaling; 2016-Direkte 
Vertaling)

Kerkhervorming – Luther: Die regverdige sal uit die geloof lewe

Paulus se brief aan die Romeine is waarskynlik in die winter van 55-
56 nC geskryf. Paulus moes in die tyd op een plek bly. Beskut teen 

die koue, gelei deur die Heilige Gees, het hy met volle aandag hierdie 
mees uitgebreide skrywe oor die Christelike leer sorgvuldig uiteengesit. 
Vanuit ’n hawedorp naby Korinte is hierdie “winterbrief” nie gevul met 
die “winterkoue” van die omgewing nie, maar met die “somerwarmte” 
van God se genade. Hy skryf aan kinders van die Here wat hy nog 
nooit ontmoet het nie; hyself was nog nooit in Rome nie. Hy weet wel 
dat hierdie gelowiges in ’n komplekse kosmopolitiese omgewing moes 
lewe.

Vir hierdie mense uit verskillende agtergronde, die meeste van hulle 
nie-Jode, mense wat oor die stad versprei is wat in verskillende huis-
gemeentes bymekaarkom, vir almal geld net die een boodskap. Ongeag 
jou afkoms of jou bymekaarkomplek, as kerk van die Here is daar hierdie 
grootse boodskap van bevryding dat jy uit genade alleen vrygespreek 
kan word. 

Daar is niks wat jy as mens kan doen om geregverdig te word nie. 
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Geen goeie werke soos betaling van die afl aat of wat ook al kan jou red 
nie.

Martin Luther (1483-1546) het met hierdie vers in Romeine die 
Refor masie-vuur tot sy volle hoogte kon aansteek. Die geregtigheid 
van God word nie op enige ander manier geopenbaar as net deur die 
geloof alleen nie. Dit is uit die geloof tot die geloof wat ons as kerk van 
die Here opnuut kan opstaan en besef dat God se geregtigheid geheel 
en al op die geloof berus. Hierdie enkele gedeelte het Luther se hele 
beskouing oor die Skrif verander. Van die oomblik wat Luther hierdie 
gedeelte kon verstaan, was die hele Skrif vir hom ’n boodskap van 
genade en bevryding. Dit was asof hy vanuit die donkerste, koudste nag 
kon kom by die volle lig van God se son wat die som van God se genade 
vir hom ontsluit het. 

Die regverdige sal uit die geloof lewe is waarmee elke gelowige elke 
sonnige dag, maar ook elke koudste nag, kan lewe.

Sing: Psalm 40-1:5
Ds. PJ Venter (Petrus) (Pretoria)

~~~~~~~~~~

Saterdag 18 Mei

Skrifgedeelte: Hebreërs 10:1-18
Fokusgedeelte: Hebreërs 10:10-12 (1933/53-vertaling; 2016-Direkte 
Vertaling)

Kerkhervorming – Zwingli: Christus is net eenmaal geoff er

Waar ons gister saam met Martin Luther kon oordink dat enkel 
en alleen die geloof vryspreek, dat die regverdige alleen vanuit 

die geloof kan lewe, staan ons vandag by die hervormer in Switserland 
wat daarvoor verantwoordelik was dat die Roomse Mis in Switserland 
afgeskaf is. Huldrych Zwingli (1484-1531), net ’n jaar jonger as Luther, 
het in Zürich maar ook verskeie ander gebiede in Switserland sy invloed 
kon laat geld. Dit wat ons saam met Zwingli uit Hebreërs kan lees, is 
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die feit dat Christus se eenmalige off er van sy liggaam die enigste maar 
ook voldoende off er was.

In ons gelese gedeelte staan dit so duidelik dat dit wat Christus 
eenmaal vir ons gedoen het, genoeg is. Vanaf hoofstuk 7 van Hebreërs 
tot aan die einde van hoofstuk 10 gaan dit daaroor dat Jesus vir ons ’n 
Hoëpriester is. Hoofstuk 7 sien Hom as ’n Hoëpriester soos Melgisedek. 
En dan begin hoofstuk 8 tot 10 Jesus se hoëpriesterskap op besondere 
wyses uiteen te sit. 

Jesus het met sy off er al die off ers van die Ou Testament tot ’n einde 
gebring. Al die skaduwees wat in die Ou Testament na Christus heen-
gewys het (vgl. Art 25 NGB), het Christus nou eenkant toe geskuif om 
die volmaakte off er vir ons te bring. Hy het die enigste off er wat daar 
vir ons gebring kon word, ’n werklikheid gemaak. Ons besef daar was 
net een so ’n off er nodig en Hy het Homself net een maal geoff er. Ons 
teksverse onderstreep hierdie eenmaligheid. Vers 10 wys daarop hoe 
ons deur sy wil geheilig is in sy liggaam wat een maal geoff er is en dit 
geld eens en vir altyd. Vers 12 onderstreep dit nog weer dat Hy, na dat 
Hy een slagoff er vir die sondes gebring het, Hy vir altyd aan die regter-
hand van God gaan sit.

Christus se Hoëpriesterskap moet vir ons in Sondag 30 van die Kate-
gismus die toon aangee. Waar die Roomse Mis voorgee dat Christus 
nog daagliks deur die priesters geoff er moet word, stel die Heidelbergse 
Kategismus (v/a 80) dit so duidelik dat ons ter wille van die enige off er 
van Jesus Christus, wat Hy eens en vir altyd aan die kruis volbring het, 
volkome vergewing van ons sondes ontvang het. 

Laat ons saam met Huldrych Zwingli die Mis wat die Kategismus 
as vervloekte afgodery beskryf, verag en waarlik die Nagmaal reg en 
troosryk vier.

Sing: Psalm 103-1:1, 3
Ds. PJ Venter (Petrus) (Pretoria)

~~~~~~~~~~
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Sondag 19 Mei

Skrifgedeelte: Johannes 6:41-59
Fokusgedeelte: Johannes 6:56 (1933/53-vertaling; 2016-Direkte 
Vertaling)

Kerkhervorming – Calvyn: Nagmaal gee uitdrukking aan ons 
eenheid met Christus

Johannes Calvyn (1509-1564) is in 1538 uit Genève verban omdat 
hy en Farel as kollegas daarop aangedring het dat geloofsbelydenis 

’n voorwaarde vir Nagmaal is. Wie Nagmaal vier, sien Calvyn as ’n 
ge loofs daad wat ons een-wees met Christus tot uitdrukking bring. Nag-
maal moet verantwoordelik met ’n besondere belydenis gevier word. 
Waar Zwingli se Nagmaal-leer nog tekortgeskiet het, omdat hy Nagmaal 
slegs simbolies beskou as ’n gedagtenismaaltyd, het Calvyn die groter 
waarheid besef.

Johannes 6 wys op Jesus wat 5 000 mense met vyf brode en twee 
vissies gevoed het. Met hierdie wonder het Jesus tegelyk die andersheid 
van sy Koningskap aangedui. Ons wat Hom gister vanuit Hebreërs as 
Hoëpriester kon bely, sien in Johannes 6 Hom as Koning wat op die 
see kon loop. Die skare wil Hom ’n koning maak, wat Hy nie vir hulle 
wil wees nie. Christus dui sy hemelse Koningskap aan deur Hom op 
uitgebreide wyse as die Brood van die lewe aan ons te openbaar (vgl. 
vs 26-40). Die Jode het gemurmureer omdat Jesus gesê het dat Hy die 
brood is wat uit die hemel neergedaal het (vs 41). Die volk wil nie 
geestelike voedsel hê nie, hulle soek brood wat die maag vul.

Jesus wys al hoe duideliker in hierdie hoofstuk dat Hy die lewende 
brood is; as iemand van hierdie brood eet, dan eet so een die brood 
van die ewige lewe. Jesus gee treff end uitdrukking aan hierdie eenheid 
wat daar deur die Nagmaal met Hom is, want soos wat die brood wat 
ons met Nagmaal eet, een word met ons liggame, so is Christus wat 
Homself direk met die brood identifi seer, die Een wat dit bekendmaak 
dat die brood dui op sy liggaam.

Nagmaal verkondig die eenheid wat daar met Christus na vore kan 
kom, maar wil tegelyk ’n baie duidelike skeidslyn trek tussen gelowiges 
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en ongelowiges. Om die Nagmaal te eet, wat Jesus noem dat ons sy 
liggaam eet en sy bloed drink, dui gewoon om in Jesus te glo. Dit 
waarmee al die Kerkhervormers die Reformasie gevul het, dui ook op 
die sentrale tema van Johannes dat die ewige lewe alleen vanuit die 
geloof ontvang kan word.

Sing: Psalm 78-1:1, 9
Ds. PJ Venter (Petrus) (Pretoria)

~~~~~~~~~~

Maandag 20 Mei

Skrifgedeelte: Matteus 16:13-23 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Matteus 16:18

Die poorte van die hel sal nie die kerk oorweldig nie!

Jesus se bediening bring toenemende konfrontasie. Nie net van sy 
aanvallers nie, maar ook van die dissipels. Hulle is in Sesarea-Filippi, 

waar baie afgode gedien is. Jesus se naderende dood en sy posisie bring 
talle vrae. Hy vra die dissipels wie Hy is en kry uiteenlopende antwoorde. 
Sy vraag is belangrik vir die verloop van die kerk se geskiedenis.

Dit het nou tyd geword dat Jesus seker maak dat almal beleef hoe 
God in beheer is van sy kerk se geskiedenis. Hy is die Christus – die Een 
wat verlossing bring. Teenoor Hom is Satan wat ons Here se kerk wil 
vernietig. Te midde van hierdie stryd verseker Hy ons dat die magte van 
die hel die kerk nie sal oorweldig nie. Tog bly dit moeilik om hierdie 
trooswoorde te verstaan.

Dit is die eerste keer dat die woord “kerk” in die Nuwe Testament ge-
bruik word vir gelowiges. Die beeld van ’n rots is reeds uit Psalm 18:2 
bekend en dui op die fondament Christus, waarop die kerk gebou word. 
’n Rots het die betekenis van skuilplek en veilige vesting. Hierby volg 
die verdere vertroosting dat die magte van die doderyk die kerk nie sal 
oorweldig nie. 

In vers 18 word na Hades verwys as die eindbestemming van hulle 
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wat nie in Christus glo nie, soos dit in Openbaring 20:11-15 beskryf 
word.

Hier na beskryf Jesus hoe geweldig groot die stryd tussen lig en don-
ker sal wees as Hy selfs vir Petrus vermaan. Die beeld van die sleutels, 
as simbool van gesag en om mee te beheer, maak dit duidelik dat ons 
eind bestemming ’n saak van lewe en dood is.

Vir 160 jaar ervaar die GKSA al wat dit beteken dat die magte van 
die doderyk nie die kerk sal oorweldig nie. Vandaar ons leuse. Leef 
dankbaar. Leef met oorgawe!

Sing: Psalm 18-1:1
 Ds. PJ van Blerk (Petrus) (Rietvallei)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 21 Mei

Skrifgedeelte: Matteus 16:24-28 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Matteus 16:24

Selfverloëning, opneem van jou kruis, volg

Navorsing toon aan dat die sosiale media (Whatsapp, Twitter en 
Face book) se gebruikers daagliks groei. Soms is daar wedywering 

onder mekaar oor wie die meeste volgelinge het.
In Matteus 16:24 gee Christus ook opdrag dat ons Hom moet volg. 

Om agter Christus te wil aankom, vra dat jy jouself verloën, jou kruis 
daagliks opneem en Christus volg.

Dit is veel meer as ’n moralistiese oproep om navolgers van Christus 
te wees. Dit word ’n saak van lewe en dood. Dit stel hoë eise. Dit gaan 
oor God se eer.

Om Christus te volg, vra ’n radikale besluit wat jou lewe verander. 
Vergelyk dit met ’n swaar las wat jy op jou skouers dra. Dit is sinoniem 
met geweldige INSPANNING. Ons eerste reaksie is om hierdie swaarkry 
uit ons pad te kry.

In die gedeelte wat ons gelees het, is Jesus elke oomblik nader aan 
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sy dood. Teen hierdie agtergrond kom Jesus se opdrag in vers 24. Maar 
eers nadat Jesus dit in perspektief stel: DIE SEUN VAN DIE MENS 
KOM MET DIESELFDE HEERLIKHEID AS SY VADER.

Die opdrag staan nie los van die Here se groter plan nie. Kruis dra 
het nie met my te make nie, maar met God se eer. Kruis dra gaan oor 
jou verhouding met die Here. Die betekenis van sy kruis verdwerg my 
kruis. Ek word minder en Hy meer.

Om kruis te dra, het ’n prys: Dit raak jou dade, woorde, gedagtes, 
optrede – dit is ’n LEEFWYSE. Dink daaraan – Jesus sterf in my plek. 
Sy kruis maak my ’n koning! Ter wille van God se eer het Christus my 
kom red. Hy het my kruis kom dra – ja, die straf en die vernedering en 
die dood – in my plek. My kruis eindig by die KONING – Jesus Chris-
tus.

Sing: Skrifberyming 36:4
Ds. PJ van Blerk (Petrus) (Rietvallei)

~~~~~~~~~~

Woensdag 22 Mei

Skrifgedeelte: Romeine 5:1-11
Fokusgedeelte: Romeine 5:1a

Vrygespreek deurdat ons glo!

In ons Skrifgedeelte sit iets geweldigs … en dit is die ongeloofl ike 
im  pak van God se genade! Dit is daardie genade dat Hy ons eerste 

liefgehad het. Daardie genade dat Hy ons só liefgehad het dat Hy Jesus 
Christus gegee het tot ’n versoening en verlossing van sy kinders. Daar-
die genade dat Hy sy Heilige Gees gegee het om ons van sy groot liefde 
te oortuig.

God het die sondaarmens “geregverdig”, sê Romeine 5:1 … dus vry-
gespreek! En dít deurdat ons glo. Hierdie sekerheid van vryspraak word 
geskenk deur Jesus Christus in sy versoeningsliefde wat Hy aan die 
kruis gedoen het. Só word hierdie Skrifgedeelte gelaai met Goddelike 
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deernis en liefde.
Ons is vrygespreek deurdat ons glo. En daarmee belig die Here in sy 

Woord aan ons die ware betekenis van geloof. Vrygespreek … ongeag 
ons skuld. Vrygespreek … enkel en alleen deurdat ons glo.

En weet u … die feit dat ons vrygespreek is en só die ware betekenis 
van geloof onderstreep, moet ons elke dag dryf tot aksie. Jy moet iets 
doen … jy moet verkondig en getuig.

Jy, vrygespreekte … jy kan nie anders as om te getuig en te verkondig 
nie.

Jy, vrygespreekte … jy kan nie anders as om voluit te lewe vir God 
en sy kerk nie.

Jy, vrygespreekte … jy kan nie anders as om dankbaar te wees vir 
God se groot genade nie.

Jy, vrygespreekte … jy kan nie anders as om kerk toe te gaan en 
Bybel te lees en te bid nie.

Gaan leef daarom ook vandag in die vaste wete: Ons is vrygespreek 
(geregverdig) deurdat ons glo. Mag hierdie betekenis van u geloof u 
elke dag dra.

Sing: Skrifberyming 8-2:3, 5
Ds. NW Ligthelm (Nico) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Donderdag 23 Mei

Skrifgedeelte: Hebreërs 11:1-8
Fokusgedeelte: Hebreërs 11:1

Wat geloof is …

Geloof is een van die grootste gawes van God aan die mens. Want 
om te glo, is om seker te wees van die dinge waarop ons hoop … 

dit is om oortuig te wees van die dinge wat ons nié sien nie. Geloof is 
daar om ’n doelbewuste vertroue in God Almagtig.

En so baie mense in ons tyd staan skepties teenoor geloof. Hulle 
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meen: Hóé kan jy glo in Iemand wat jy nog nooit gesien het nie? Hóé 
kan jy vertrou op dinge wat nie bewysbaar is nie? Hoe kan jou lewe 
draai om sekerheid van dinge waarop jy slegs kan hoop?

Ons leef in ’n tyd van hoogs ontwikkelde tegnologie … van logika. 
’n Tyd van harde feite en wetenskaplike bewyse. Is geloof in onsienlike 
dinge nie ’n waagstuk nie?

Maar juis hierin lê die geheimenis en die misterie van geloof. Dat 
God deur sy Heilige Gees aan sy kinders die sekerheid gee dat daar 
dinge is wat veilig in sý hande is. En God gee daardie gawe ook aan jóú. 
Geloof is ’n doelbewuste en vaste vertroue op die Here.

Geloof is daarom nóóit pessimisties nie … dit laat geen twyfel nie. 
Geloof is nie huiwerig nie, maar ’n seker-wees en ’n oortuig-wees. Dit 
is ’n saak van vertroue. ’n Hele hoofstuk (Heb. 11) word gewy aan 
voorbeelde uit die Ou Testament van hoe God se mense deur die geloof 
oorwin het, júís omdat hulle God op sy Woord geneem het en Hóm 
vertrou het.

Só laat geloof jou lewe onder ’n geopende hemel. Dit laat jou leef 
met oortuiging en vertroue en berusting in die Onsienlike God deur 
Jesus Christus. Sy soendood het dit ook vir elkeen van ons moontlik 
gemaak.

Sing: Skrifberyming 14-3:3
Ds. NW Ligthelm (Nico) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Vrydag 24 Mei

Skrifgedeelte: Josua 23:1 – 24:13
Fokusgedeelte: Josua 23:14

Die Here loop voor – volg jy Hom?

Josua is deur die HERE geroep om Israel in Kanaän in te lei. Op sy 
oudag roep hy die volk bymekaar by Sigem en herinner hulle aan 

al die genade en goedheid van die HERE om hulle te lei uit Egipte, 
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deur die Rooi See en die woestyn, tot binne die beloofde land. God 
maak sy beloftes waar, maar dan op sy tyd en wyse. Die belofte aan 
Abraham om Kanaän as besitting te verkry, het meer as 400 jaar geneem 
om werklikheid te word. God is getrou en nie een van die beloftes het 
onvervuld gebly nie.

Let op hoe Josua dit stel. Die HERE het vooruit getrek, deur die Rooi 
See, deur die woestyn tot binne Kanaän. Ons keer die orde te maklik 
om. Ons stel dat die Here saam met ons moet trek. Nee, ons trek saam 
met die HERE! Hy loop voor en ons volg! 

Die kerkgeskiedenis is vol voorbeelde hoe Christus sy kerk lei. Dit 
is deur die werking van die Heilige Gees dat verskeie kerkreformasies 
plaasgevind het. Die Sinode van Nicea (325 nC) tot die Reformasie 
van die 16de eeu is baie bekend. In die GKSA se kerkgeskiedenis was 
die reformasie van 1859 nie ’n kerkistiese “stigting” van ’n kerk nie. 
Kerkisme is uiters gevaarlik, want dan word dit “my – die mens se” 
kerk en ek nooi Christus om saam te trek. Bronne uit 1859 dui duidelik 
op die innige wens om terug te keer na die suiwer Woord van God deur 
in leer, diens en tug (soos bely deur die Sinode van Dordrecht 1618-
1619) die HERE in gehoorsaamheid te volg.

Christus lei sy kerk, Hy is die Herder, Hy stap voor soos die herder van 
ouds, ons volg Hom. Nie een van die beloftes wat Hy gee, sal onvervuld 
bly nie, Hy voer alles uit – daarom verlang ons na die vervulling van die 
belofte van die wederkoms.

Sing: Psalm 95-1:1, 4
Ds. PA Coetzee (Peet) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 25 Mei

Skrifgedeelte: Josua 14:1-15; 19:49-51; Openbaring 14:13
Fokusgedeelte: Openbaring 14:13

God beloon die mens

Ons goeie werke kan nie deel van ons geregtigheid voor God wees 
nie, maar tog lees ons op vele plekke in die Skrif dat God die mens 

beloon. Aan Kaleb en Josua is ’n besitting deur die HERE beloof wat 
hulle ontvang het. Christus verklaar dat ons bly moet wees as mense ons 
beledig en vals beskuldig, want ons loon is groot in die hemel (Matt. 
5:12). In Jakobus 2:26 lees ons dat geloof sonder werke ’n dooie geloof 
is.

In die kerkgeskiedenis is talle voorbeelde van volharding in die ge-
loof. Daar is baie martelare, die kruistogte, die Tagtigjarige Oorlog 
(1568-1648) waarin mense hulle lewe verloor het weens hulle geloof 
in Jesus Christus. In laasgenoemde oorlog het, ondanks verdrukking, 
die Gereformeerde kerke gegroei en die belydenisskrifte (NGB, HK en 
DL) ontstaan. Dit is die Heilige Gees wat die kerk, die bruidskerk, in 
die waarheid lei.

In Openbaring 14:12 word die loon aan die gelowiges aan volharding 
gekoppel. In vers 14 word die orde gestel: Ons arbeid volg ons, let wel 
– ons volhardende arbeid gaan ons nie vooruit nie. Indien ons arbeid 
ons vooruit sou gaan, beteken dit dat ons goeie werke grond vir ons 
geregtigheid voor God sou wees. Nêrens leer die Skrif dit nie. Ons lees 
in Romeine 3:20 dat geen mens op grond van wetsonderhouding deur 
God vrygespreek word nie.

Die beloning wat gelowiges gaan ontvang, is uit genade (HK So. 
24). Dit is nie ons werke nie, maar Christus werk dit in ons en deur ons. 
Die loon kom dus ten volle aan Christus toe. Hy het dit ten volle ver-
dien. Hierdie loon wat Christus verdien het, word nou aan ons gegee. 
Genade, alles genade.

Sing: Psalm 19-1:6
Ds. PA Coetzee (Peet) (Emeritus)
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Sondag 26 Mei

Skrifgedeelte: Romeine 8:31-39
Fokusgedeelte: Romeine 8:32

Niks kan my van God se liefde skei nie

Paulus verwys in hierdie gedeelte na al hierdie dinge. Dit is die feite 
aangaande God se genade soos dit in die evangelie verkondig en in 

die nagmaal afgebeeld word. Daarom kan ons vrede belewe. Elke gelo-
wige is saam met Christus ’n oorwinnaar.

Die wonderlike geloofsfeite oor God se vryspraak dring Paulus om 
dit in ’n geloofslied te verwoord. Hy verklaar kragtig:

God is vír jou (8:31).
Dit maak van gelowiges meer as oorwinnaars (8:37).
Hoe weet ek God is vír my? Al hierdie dinge wys daarop. Daarmee 

ver wys Paulus na my skuld voor God, daarom het die Vader sy Seun 
oorgegee, Christus het betaal vir my skuld en ek het God se vryspraak 
deur my geloof in Christus. As ek hierdie geloofsfeite vir my lewe toe-
eien, is daar twee wonderlike implikasies:

Niks en niemand kan keer dat God sy genadewerk in my lewe kan 
voltooi nie (8:31, 33).
God sál op my nood let. Hy het immers alreeds sy Seun gegee. Niks 
van wat vir my goed is, sal Hy van my terughou nie.
Dit beteken nie dat ek nooit sal swaarkry nie. In my swaarkry kan 

ek egter weet dat die Heilige Gees (8:26) en Jesus Christus vir my by 
God pleit (8:34). Die gevolg van die Heilige Gees en Christus se intrede 
is dat ek nooit deur enige omstandighede (8:35-39) van God (8:35) of 
Christus (8:39) se liefde geskei sal wees nie.

Nagmaal laat my duidelik die volle gloed van God se liefde sien en 
beleef. Sy toorn is van my afgewend. Deur sy liefde kan ek werklik en 
altyd vrede met Hom ervaar.

Sing: Skrifberyming 5-4:1-6
Ds. P van Wyk (Pieter) (Bronkhorstspruit)
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Maandag 27 Mei

Skrifgedeelte: Eksodus 12
Fokusgedeelte: Eksodus 12:14

Doen dit, so dikwels as julle daarvan eet en daaruit drink, tot my 
gedagtenis

Die Israeliete moes die tiende plaag, die dood van die eersgeborenes, 
jaarliks gedenk deur ’n lam se gebraaide vleis saam met ongesuurde 

brode en bitter kruie te eet (vs 14, 15). Dit moes eerstens ’n vreugdevolle 
gedenkfees wees, want God het gedurende die nag van die tiende plaag 
sy volk uit hulle Egiptiese slawerny verlos!

Net so moet ons die Nagmaal vier as ’n gedenkfees van die kruisoff er 
van ons Here Jesus. Op dié dag het God elkeen wat in Hom glo, uit 
sy eie besondere nag van sondeverlorenheid uitgelei! Daarom moet 
ons die Nagmaal met groot blydskap en innige dankbaarheid vier.
Die Pasga moes tweedens ’n vaste, jaarlikse instelling wees (vs 2, 

3). Geen Israeliet mag hom hieraan onttrek het nie. Deur die bloed van 
die Pasga-lam, gelowig gestryk aan die deurposte van hulle huise, is die 
dodelike besoek van die doodsengel afgeweer. Maar by elke ongelowige 
Egiptenaar, insluitende die farao, het daar ’n eersgeborene gesterf!

Net so moet ons, as ’n vaste instelling, die “dood van die Here ver-
kondig totdat Hy kom” (1 Kor. 11:26). Wee hom wat ligtelik van die 
Nagmaal af wegbly!
Derdens moes die Pasga vir Israel ’n ewige gedenkfees wees. Dit het 

oor hulle ewige verlossing uit die mag van hulle sonde gegaan.
Net so moet ons met die Nagmaal ons ewige verlossing vier en ge-
denk.
Maak van die Nagmaal (a) ’n gedenkfees waar jy aan die kruisoff er 

van Christus dink! Maak daarvan (b) ’n lewensnoodsaaklike, verpligte 
geleentheid waarsonder jy nie kan klaarkom nie! En maak daarvan (c) 
die begin van jou komende, ewige bruilofsmaal saam met die Lam!

Sing: Psalm 116-1:1, 7, 10
Ds. CJ Malan (Neels) (Bethulie)
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Dinsdag 28 Mei

Skrifgedeelte: Josua 10 en 11
Fokusgedeelte: Josua 11:15 (1933/53-vertaling)

Bou die geloofsoorwinnings van jou voorouers verder uit!

Josua moes 31 Kanaänitiese konings verdelg: man, vrou en kind (Jos. 
12:24)! Dit was die Kanaäniete se welverdiende loon (Jos. 11:20).
(a) Om dit te kon doen, moes die gelowige Israeliete eerstens die 

waarheid oor hulle eie sonde ken: Hulle was net so skuldig soos die on-
ge lowige Kanaäniete. Die enigste verskil tussen hulle en die Kanaä niete 
was God se genade!

Ook ons gelowige voorouers se geloofsoorwinnings moes begin by 
die kennis van hulle eie verlorenheid. En as ons hulle oorwinnings 
verder wil voer, moet ons ons sonde ken!
(b) Tweedens moes die gelowige Israeliete op God vertrou vir hulle 

verlossing uit die mag van die Kanaänitiese nasies (Jos. 1:5, 6).
Ook ons neem vandag die stryd met die ongelowige wêreld op ter-
wyl ons vertrou dat ons sonde ons vergewe is deur Christus se kruis-
off er.
Net soos vir die volk Israel, sê God vandag vir ons: “Niemand sal 
voor jou standhou al die dae van jou lewe nie. Wees sterk en vol 
moed!”
(c) Derdens moes die Israeliete, uit dankbaarheid vir die beloofde 

land, God daarin gaan dien (Deut. 1:8).
So het ons gelowige voorouers die helder waarheid van God se 

Woord teenoor die leuens van Satan bely.
Sedert die 200’s het hulle die Twaalf Artikels teenoor die leuenmag 
uitgespreek.
Sedert die 300’s die belydenis van Nicea.
Sedert die 400’s die belydenis van Atanasius.
Vandag bely alle gelowiges op aarde hierdie drie belydenisse! Saam 

met ons Gereformeerde voorouers bely ons die Nederlandse Geloofs-
belydenis (1561), die Heidelbergse Kategismus (1563) en die Dordtse 
Leerreëls (1618-1619).
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Hierdie ses belydenisse verteenwoordig geweldige geloofsoor-
winnings. Bestudeer hulle daarom versigtig en bou verder daarop voort! 
Gebruik hierdie waarhede as jou oorwinningswapen (Ef. 6:17)!

Sing: Psalm 46-1:1
Ds. CJ Malan (Neels) (Bethulie)

~~~~~~~~~~

Woensdag 29 Mei

Skrifgedeelte: Josua 14:6-15; 15:16-17; Rigters 3:9-10; 1 Kronieke 
2:49 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Josua 14:14; 15:16-17; Rigters 3:9-10; 1 Kronieke 
2:49 (1933/53-vertaling)

Agsa – aartjie na haar vaartjie: Vertrou op God!

Vandag, 400 jaar gelede, het die Sinode van Dordrecht die Gerefor-
meerde Kerke se ses Belydenisskrifte amptelik aanvaar. Die waarde 

van belydenisskrifte is dat die ware Bybelse leer van geslag tot geslag 
oorgedra kan word.

Op drie plekke in die Bybel word van ’n vrou met die naam Agsa 
(1983-vertaling = Aksa) gepraat. Sy en haar mense het volkome op die 
Here vertrou! Agsa is ’n aartjie na haar vaartjie. Sy volg in die belyde-
nisse van haar voorvaders. 1 Kronieke 2:49 vat saam wie haar pa en 
man was.

Haar pa Kaleb het sy dogtertjie Agsa (letterlik voetkettinkie) genoem. 
Tien van die 12 verkenners het gesê dat dit onmoontlik sal wees om die 
Beloofde Land in te neem. Net Kaleb en Josua het gesê dat die Israeliete 
maar net op die HERE moet vertrou en dan is hulle tot alles in staat. In 
Josua 14 word daar drie keer gesê dat Kaleb volgehou het om die HERE 
te volg. Omdat Kaleb op die HERE vertrou het, het hy die Enakiete ver-
slaan.

Agsa se man was Otniël. Toe Kaleb besig was met sy verowerings, 
het hy Agsa aan Otniël as vrou gegee as beloning omdat Otniël die stad 
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Debir verslaan het. Ná die dood van Kaleb en Josua het die volk die 
HERE vergeet en agter afgode aangegaan. God gee Israel dan oor aan 
rowers en vyande. Otniël word ná Israel se bekering geroep om as die 
eerste rigter op te tree om die volk van hulle vyande te red. Sý naam 
beteken “my sterkte is my God”. Rigters 3:10 sê dat die Gees van die 
HERE op hom gekom het. En dáárom kon hy die vyand verslaan en 
daar het 40 jaar lank rus in die land gekom.

Agsa se naam staan uit tussen ’n klomp seunsname in die Kroniekeboek 
... dié en dié was die seun van so en so. Die Kroniekeboeke is geskryf ná 
die ballingskapstyd. Die HERE het die oorblyfsel, die verlostes en dié 
wat op die HERE vertrou het, laat terugkeer na Jerusalem. 1 Kronieke 
1-9 wil benadruk dat God vir Hom deur die eeue ’n volk (die kerk) 
bymekaarmaak van mense wat ’n persoonlike verhouding met Hom 
het; mense wat op Hom vertrou, aanroep en na Hom gevra het. Net dié 
mense se name word genoem. Die een pa het die dinge van die geloof 
aan sy kinders vertel, en die kinders aan hulle kinders. Kaleb aan Agsa, 
Agsa trou met Otniël, en Otniël hoor dit van sy pa en lei die volk weer 
terug na die HERE. Aartjie na sy/haar vaartjie!

Kan dit ook van jóú gesê word? Vertrou jóú kinders ook op die HERE 
soos jý? Voed jou kinders só op dat hulle nes jy op die HERE vertrou!

Sing: Psalm 71-1:1, 2
Ds. AH Stavast (Arie) (Kroonstad)

~~~~~~~~~~

Donderdag 30 Mei (Hemelvaart)

Skrifgedeelte: Markus 16:9-16
Fokusgedeelte: Dordtse Leerreëls 1:4

Net dié wat glo, word gered!

As ek ’n sondaar is (en ons almal is!), hoe kan ek van God se oordeel 
bevry word? Die antwoord hierop is klokhelder: Glo in Jesus 

Chris tus! Die toorn van God bly op mense wat die evangelie nie glo 
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nie. Maar as jy die evangelie aanneem en in Jesus Christus glo, verlos 
Hý jou van die toorn van God en van die verderf en skenk Hý aan jou 
die ewige lewe!

Sonder die ware en lewende geloof kan niemand gered word nie, 
want hierdie geloof bind jou aan Jesus Christus. Sonder Jesus Christus 
kan niemand gered word nie, want Hy is die enigste ware Verlosser. 
Markus 16:16 sê baie duidelik: “Wie tot geloof gekom het en gedoop is, 
sal gered word; wie nie glo nie, sal veroordeel word.”

Hierdie is ’n harde saak vir die wêreld om te aanvaar: “… wie nie glo 
nie, sal veroordeel word.” Hoe die wêreld ook al hierteen skop, dit is 
wat God in sy Woord sê. Die wêreld protesteer so verwoed daarteen dat 
mense wat nie in Jesus Christus glo nie, vir ewig verlore gaan dat hulle 
die oplossing nie raaksien nie: “Wie tot geloof gekom het en gedoop is, 
sal gered word …”

Daar is dus ’n uitweg, maar daar is net één uitweg. Daar is geen 
ander pad na verlossing en vergewing nie. Daar is geen ander pad na 
die ewige lewe nie. Daar is maar net die een pad, die pad van geloof in 
Jesus Christus.

As u in Jesus Christus glo en gedoop is, dan het u klaar die enigste 
regte pad gekies. Loop dan hierdie pad met volharding en dank God dat 
Hy u gelei het om die regte keuse te maak!

Sing: Psalm 119-1:1
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)

~~~~~~~~~~

Vrydag 31 Mei

Skrifgedeelte: Josua 24
Fokusgedeelte: Josua 24:15 (1933/53-vertaling)

Kies vandag opnuut om God te dien!

Israel moes vir of teen God kies! Die Woord van God vereis dat hulle 
drie dinge in ag neem:
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a) Wie is God? God het hulle voorouers sedert die dae van Abraham 
uit die nag van afgodsdiens uitgelei (vs 2). Ook uit die trauma van Egip-
tiese slawerny (vs 6), en deur die woestyn met sy gevare (vs 7-10). En Hy 
het hulle in die land van belofte ingelei deur die sewe sterk Kanaänitiese 
nasies te vernietig (vs 11-14).

b) Wie is die afgode? Hulle het goed geweet wat die gruwels van 
afgodsdiens behels, want God se Woord het nie daaroor geswyg nie, 
byvoorbeeld oor kinderverbranding (Lev. 18:21) en gesnede beelde 
(Eks. 20:3, 4). Hulle voorouers het dikwels afgode gedien. Dit was in 
hulle bloed! 

c) Wat is Josua se keuse? Hulle moes in ag neem dat Josua, wat God 
oor hulle aangestel het, saam met sy huishouding reeds gekies het om 
die HERE te dien (vs 15)!

Elke mens wat tot sy verstand gekom het, moet elke dag keuse uit-
oefen. Gelowiges in wie se harte die Heilige Gees werk deur die Woord, 
oefen daagliks geloofskeuse uit. Hierdie keuses bepaal ’n mens se lewe. 
Hulle wie se harte vermurwe is, kies om God lief te hê omdat God hulle 
eerste liefgehad het, op grond van die kruisverdienste van Christus (Ef. 
1:3-6; 1 Joh. 4:19).

Kies vandag, gedryf deur die Heilige Gees, opnuut vir God en sy 
Woord! Of kies jy, omdat die Heilige Gees jou verlaat het, teen God 
en teen sy Woord?
Bou jou lewe op jou vaste geloofsbesluit: Omdat God my eerste lief-
gehad het – daarom: Ek en my huis, ons sal die HERE dien!

Sing: Psalm 40-1:4
Ds. CJ Malan (Neels) (Bethulie)
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JUNIE – GENADEMIDDELE

Die middele waarmee God genade aan sy kerk bedien, is die 
Woord en die sakramente. Die bediening van hierdie genade is 

die openbaring van die feit van die verlossing in Jesus Christus aan die 
kerk, asook die wyse waarop God opgetree het om hierdie verlossing 
te bewerk, en ook hoe die verlossing aan die kinders van God uitgedeel 
is.

Die eerste genademiddel waarna ons kyk, is die Heilige Skrif, die 
Bybel. Dit is die volle geskrewe openbaring van God wat sy gesag 
van God kry. Die kerk van God is gehoorsaam aan dit wat die Woord 
openbaar, omdat dit die wil van God is. Geeneen in die kerk van God 
het die reg om aan hulleself ’n hoër gesag toe te eien as die Woord 
nie. God het dit so beskik dat die Woord deursigtig genoeg is vir elke 
gelowige om tot hulle saligheid te verstaan, en dat elke gelowige deur 
die Heilige Gees gedring sal word om te glo wat daarin geopenbaar 
word. Daar is geen ander openbaring van die genade van God die 
Vader deur Jesus Christus nodig as die Woord nie.

Nog ’n genademiddel is die sakrament van die heilige doop. Die 
doop is ’n sigbaarmaking van die waarheid wat in die Woord ver-
kondig word dat al God se kinders se sonde ewig van hulle afgewas 
is deur die bloed van Jesus Christus, net soos water die vuilheid van 
die liggaam afwas. Die doop kondig ook God se eienaarskap aan oor 
die kindjie wat gedoop word, net soos die besnydenis gemaak het 
wat deur die doop vervang is. God se wil is dat sy eienaarskap oor 
elke verbondskind so gou moontlik uitgeroep word, daarom word kin-
dertjies (en ook mense wat later in hulle lewe tot geloof kom) so gou 
moontlik gedoop.

Die heilige nagmaal is nog ’n genademiddel. Daardeur word God 
se kinders se versoening met Hom deur die liggaam en bloed van 
Jesus Christus versinnebeeld. Die tekens van brood en wyn is tas bare 
voor werpe wat dui op die liggaam (brood) en bloed (wyn) wat onder-
skeidelik gebreek en gestort is tot volkome versoening van al God se 
kinders se sondes. En die kerk van God is nie net toeskouers nie. Net 
soos wat ons simbolies deel het aan die liggaam en bloed van Christus 
deur die brood en wyn, het ons in werklikheid deel aan die versoening 
wat deur die liggaam en bloed van Christus gekom het.
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Saterdag 1 Junie

Skrifgedeelte: Psalm 119:1-8
Fokusgedeelte: Psalm 119:1

Geseënd is dié wat lewe volgens die Here se woord!

Psalm 119 is die langste Psalm en die langste hoofstuk in die Bybel. 
Hierdie Psalm het ’n baie treff ende struktuur: dit bestaan uit 22 

strofes wat elkeen agt verse het (22 x 8 = 176 verse), en elke strofe be-
gin met ’n opeenvolgende letter van die Hebreeuse alfabet. Dit staan 
daar om bekend as ’n akrostiese of alfabetiese psalm. Van begin tot einde 
fokus hierdie Psalm op één tema: die woord van die Here.

Die eerste strofe van Psalm 119 (vs 1-8) begin met die dringende en 
baie praktiese saak van hoe ons lewe (letterlik “die weë” waarop ons 
“wandel”). Dit bring my en jou voor die vraag: Hoe lewe jy?

Psalm 119 noem elkeen wat lewe volgens die Here se woord ge-
seënd. Dit sluit mooi aan by wat ons hoor in Psalm 1: Geseënd is hulle 
wat die Here se woord gehoorsaam.

Maar ons almal sit met die probleem: Alhoewel ek dit weet, leef ek 
nie volkome volgens die Here se woord nie. Ek het die begeerte om 
sy woord te gehoorsaam, maar as ek myself weer kan kry, het ek dit 
oortree. Dit maak my skaam en moedeloos. Daarom roep ek saam met 
die digter van Psalm 119 uit: “Ag, was my weë maar vas om u insettinge 
te onderhou” (1933/53-vertaling).

Is daar enige hoop vir my wat volgens die Here se wet wil lewe, maar 
dit nie regkry nie? Die antwoord van die evangelie is ’n weergal mende 
“Ja!” Christus. Hy het my van hierdie doodsbestaan verlos sodat ek 
nou die wet van die Here kan gehoorsaam (Rom. 7:21-25). Hy het sy 
Gees gestuur om ons te lei om te lewe. As nuwe mense kan ons daar-
om hoopvol bely: “Ek sal U loof in opregtheid van hart … ek sal u 
insettinge onderhou” (1933/53-vertaling).

Sing: Psalm 119-1:1, 2
Prof. AJ Coetsee (Albert) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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Sondag 2 Junie

Skrifgedeelte: Psalm 119:9-16
Fokusgedeelte: Psalm 119:9

Hou jou lewe skoon deur te lewe volgens die Here se woord!

Net soos die eerste strofe van Psalm 119 (vs 1-8), handel die tweede 
strofe van Psalm 119 (vs 9-16) oor die wyse waarop ons moet 

lewe. Dit word beskryf as ’n “pad” of ’n “weg” waarop ons loop (vs 9, 
14, 15). Die strofe begin met die vraag: “Hoe kan ’n jongmens sy lewe 
(pad) skoon (suiwer) hou?” Dit is ’n vraag wat ge vra word namens ie-
mand wat nog jonk is in jare óf iemand wat nog jonk is in die geloof. 
Maar ten diepste is dit ’n vraag wat elkeen van ons vra, maak nie saak 
van ons ouderdom nie. Die antwoord op die belangrike vraag is: Jy hou 
jou lewe skoon deur jou te hou aan die Here se woord. Maar wat bete-
ken dit prak ties? Psalm 119:9-16 gee vir ons verskeie riglyne:

Soek die Here met jou hele hart (vs 10).
Smag daarna dat Hy jou moet leer (vs 12).
Oordink sy bevele sonder ophou (vs 15).
Bêre sy woord in jou hart (vs 11).
Vertel van al sy woorde (vs 13).
Verbly jou in die Here se woord (vs 14, 16).
Die woord van die Here moet ons hele lewe deurdrenk. Ons moet dit 

gretig soek en indrink en oordink en verkondig en ons daarin ver heug. 
Só hou ons ons lewens skoon.

Ons Here Jesus Christus onderstreep dit as Hy herhaal wat die boek 
Deuteronomium leer: “’n Mens leef nie net van brood nie, maar van 
elke woord wat uit die mond van God kom” (Deut. 8:3; Matt. 4:4). Dit 
is hoe Hy gelewe het: volkome gehoorsaam aan die Here se woord om 
uiteindelik vir ons ongehoorsaamheid daaraan te ster we. Laat ons daar-
om uit dankbaarheid sy voorbeeld navolg en ons lewens skoonhou deur 
te lewe volgens die Here se woord.

Sing: Psalm 119-1:4, 5
Prof. AJ Coetsee (Albert) (Teologiese Skool Potchefstroom)



 181

Maandag 3 Junie

Skrifgedeelte: Psalm 119:17-24
Fokusgedeelte: Psalm 119:17-18

Leer my om u woord nog beter te verstaan …

In die derde strofe van Psalm 119 (vs 17-24) lees ons vir die eerste 
keer van die digter se moeilike omstandighede. Tot dusver was die 

Psalm positief en vol vertroue. Nou lees ons van beledigings (vs 22) en 
moont like vervolging (vs 23). Daarom bid hy. Hy bid dat die Here hom 
tog moet bevry uit hierdie gevaar (vs 22).

Dit is egter nie al waarvoor hy bid nie. Te midde van hierdie om stan-
dighede bid hy vir nog iets: dat die Here hom sal help om sy woord nog 
beter te verstaan (vs 17-18).

Is dit nie aangrypend nie? Onder soortgelyke omstandighede bid ons 
maklik vir uitkoms. Maar hoe gereeld bid ons onder hierdie om stan-
dighede dat die Here ons sal help om sy woord nog beter te verstaan? Dít 
moet ons bid, want in sy woord gee die Here ons die regte perspektief op 
ons lewe en omstandighede – insluitend ons beproewing en swaarkry. 
Deur sy woord laat die Here ons koers hou in die lewe. Deur sy woord 
leer Hy ons wat dit is om werklik te lewe.

Wat ’n wonderlike perspektief het ons nie as Nuwe-Testamentiese 
gelo wiges vanuit die Here se woord nie! Ons wéét dat Christus reeds 
gekom het; ons wéét dat ons in lewe en in sterwe aan Hom behoort; ons 
wéét dat niks ons uit sy hand kan ruk nie; ons wéét dat Hy weer kom; 
ons wéét dat die Gees ons leer en lei. Wat ’n troos is dit nie te midde van 
beproewing en swaarkry nie!

Mag ons daarom opnuut besef hoe die Here deur sy woord ons 
perspektief gee en perspektief laat hou in hierdie lewe. Mag sy woord 
daarom ons vreugde wees, en mag ons te midde van moei like omstandig-
hede bid: “Leer my tog om u woord nog beter te verstaan …”

Sing: Psalm 119-1:7, 8
Prof. AJ Coetsee (Albert) (Teologiese Skool Potchefstroom)
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Dinsdag 4 Junie

Skrifgedeelte: Romeine 8:26-30
Fokusgedeelte: Romeine 8:29, 30

Deur die Here geroep … onmisbare skakel in God se 
genadeketting

Ons teks word dikwels God se genadeketting genoem. ’n Ketting 
waarin elke skakel onmisbaar inmekaar skakel. ’n Ketting van God 

se genade wat alles te doen het met jou en my, met sy kinders, met ons 
verlossing. Hierdie ketting is aan albei kante in die ewigheid geanker:

Die ewigheid … wat daar was, voor die skepping, voor alles wat ons 
ken … verkies.
Die ewigheid … wat daar sal wees wanneer alles, ja alles, nuutge-
maak is … verheerlik.
Hierdie ewigheidswonder van God kom in die tydelike wêreld in, in 

die lewe van mensekinders deur dit wat hier in die tyd gebeur: die mid-
delste skakel in God se genadeketting, as Hy sy kinders roep.

Kom ons stel dit anders: Die ewige verkiesing van God en sy heer-
like bestemming vir ons (die eerste skakels: verkies en bestem) loop uit 
op die laaste twee: geregverdig en verheerlik, maar SLEGS deur die 
mid delste skakel: geroep.

In die middel van die groot, half onbeskryfbare sake van verkies en 
bestem, geregverdig en verheerlik, in die middel van dit alles: iets wat 
in hierdie lewe gebeur – God wat sy kind roep. Hier dring Paulus in die 
grense van tyd, van ons lewe in.

God wat roep. Sy kinders wat Hy in die ewigheid verkies en be stem 
het … in die tyd roep.

Roeping – dit beteken in sy eenvoudigste: Kom. Kom hierheen. 
Kom na My toe. Dis die roepstem van die evangelie. Dis die Woord wat 
uitgaan … kom!

Geroep: God se kragtige roepstem: Kom, kus die Seun in onder-
wor pen heid. Dis wat met mense gebeur het, Jode en heidene, toe die 
evangelie van Jesus Christus verkondig word. Dis God se ewige ver-
kiesing en bestemming wat werklikheid word in die tyd. God se ewige 
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besluit in sy hemelse raadsale wat hier op aarde kom land as sy Woord 
gepreek en verkondig word.

GEROEP … onmisbare skakel tussen geken en bestem, en gereg ver-
dig en verheerlik. Onmisbare skakel in God se genadeketting. Genade-
middel. Hy wat roep. Is jy ernstig in jou antwoord?

Sing: Psalm 45-1:9, 10, 16
Ds. C Aucamp (Cassie) (Bergsig)

~~~~~~~~~~

Woensdag 5 Junie

Skrifgedeelte: Romeine 10:5-21
Fokusgedeelte: Romeine 10:13-15

Die Woord – genademiddel tot geloof en redding

Hoe wonderlik klink die voetstappe van hulle wat die goeie bood-
skap bring ... Vir Jesaja was dit die goeie boodskap van terug keer 

van Israel uit die ballingskap in Babel. Hierdie woorde moes die volk 
bygebly het, want vyf eeue later haal Paulus dit aan as hy vertel van die 
goeie boodskap van verlossing uit die sondedood. Die boodskap van 
redding vir elkeen wat die Naam van die Here bely. Die “roeping” van 
Romeine 8 waarby ons gister stilgestaan het.

Weereens ’n ketting van onlosmaaklike gebeure. Dit eindig by die 
red ding van elkeen wat die Naam van die Here Jesus aanroep. Maar 
dit begin by God wat mense roep om hierdie goeie boodskap te bring. 
Die ketting van gebeure is hier: om sy Naam aan te roep, moes jy in 
Hom glo. Om in Hom te glo, moes jy van Hom hoor; om te hoor, moes 
iemand preek; om te preek, moes die Here die bood skapper stuur. Glo, 
sy Naam aanroep, gered word, dit begin in jou lewe as jy die goeie 
boodskap hoor.

Hoekom? Omdat hierdie boodskap nie verlossing uit die balling skap 
aankondig nie, maar Jesus Christus verkondig. Omdat ek nie anders in 
sy verlossing kan deel as dat Hy aan my gepreek en deur my geglo is nie. 
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Ja, Hy het aan die kruis en uit die oop graf die ewige verlossing uit die 
ballingskap van sondedood bewerk. Maar Hy maak dit jou deel alleen 
deur die genademiddel van preek en hoor en glo, die genademiddel van 
die Woord.

Sy Heilige Gees wat alleen die geloof in jou hart kan werk, doen 
dit nie anders nie as deur die Woord, sy Woord wat Hy deur die eerste 
boodskappers laat opteken het. Sy Woord wat werk in elkeen wat glo.

Staan daarom ’n oomblik stil, jy wat tot redding in Jesus Christus 
glo. Dank Hom dat Hy hierdie redding bewerk het. Dank Hom dat Hy 
dit in jou lewe ingedra het deur die goeie boodskap van die evangelie.

Sing: Psalm 89-1:6
Ds. C Aucamp (Cassie) (Bergsig)

~~~~~~~~~~

Donderdag 6 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 20:17-38
Fokusgedeelte: Handelinge 20:32 (1983-vertaling)

Toevertrou aan God en die Woord van genade in oorgangstye

By oorgangstye in ’n mens se lewe het afskeidswoorde altyd groot 
waarde. Dink maar aan die laaste woorde van ’n geliefde wat 

sterwende is.
Paulus neem hartroerend afskeid van die ouderlinge van Efese. Hy 

het ná drie jaar se intensiewe werk by hulle innige verhoudinge opge-
bou. Paulus is seker dat hy nooit weer hierdie gelowiges sal sien nie. 
Hulle moet nou hulleself en die kudde oppas. Daar moet nou ’n oor-
gang kom: van die buitengewone deurbraakwerk van die apos tels, veral 
Paulus in baie lande, na die gewone opbouwerk van ouderlinge in elke 
gemeente.

Die hoogtepunt van sy afskeidswoorde was: “Ek vertrou julle aan 
God en die Woord van genade toe.” Ek plaas julle in God se hande en 
niks sal julle daaruit losruk nie. Die ouderlinge word toevertrou aan 
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God en die Woord van genade. God laat sy genade deurvloei van uit sy 
Woord.

Die Woord is God se geskenk aan ons, want dit is louter genade 
dat God met ons praat. Die Woord is ook ’n Persoon, Christus, God se 
grootste genadegeskenk aan gelowiges. Dit is genade dat God ons so 
troos en aanmoedig, genade dat ons sy beloftes kan toeëien en ge hoor-
saam kan wees aan sy wil.

Ons wat toevertrou is aan God en sy Woord van genade, sal be leef 
hoe kragtig God ons opbou en aan ons sy erfdeel gee. God sal ons veral 
deur sy Genadewoord opbou om meer en meer Christus se beeld te 
ver toon. God sal deur sy Woord ons opbou totdat ons deur toename in 
genade die erfenis sal besit wat reeds in die hemel vir ons weggelê is. 

Ons lewe in oorgangstye, onseker tye, verwarrende tye, maar om dat 
ons oorgegee is in die hande van God en sy Genadewoord, kan ons juis 
die tye gebruik om getuies vir God te wees.

Sing: Psalm 33-1:5
Prof. BJ de Klerk (Ben) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Vrydag 7 Junie

Skrifgedeelte:  1 Petrus 1:13-25
Fokusgedeelte: 1 Petrus 1:23-25 (1983-vertaling)

Die lewende Woord skep nuwe lewe wat in moeilike 
omstandighede uitgeleef moet word

Petrus se lesers kry elke dag bitter swaar: hulle word deur almal in 
hulle samelewing verontreg en omdat hulle gelowiges is, word daar 

teen hulle gediskrimineer. Nou kry hulle weer die versekering: hulle is 
nuwe mense, wedergebore, en daarom het hulle ’n lewende hoop (1:3). 
Hoe verganklik die menslike natuur ook al is, aan gelo wi ges word on-
verganklike, ewige lewe gegee deur die Gees se krag tige werking deur 
die Woord.
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Ons is wedergebore deur die opstanding van Christus uit die dood 
(1:3). Christus se opstanding is die bron van die wedergeboorte waaruit 
die Heilige Gees deur middel van die Woord die nuwe lewe in ons harte 
instort. Die Woord is lewend en bly vir ewig en niks kan sy uitwerking 
verhinder nie.

Die Woord van God is ’n saad wat lewe en werk, wat skep en her skep 
(1:23). Die saad van die Woord is onverganklik, want dit kom uit God 
se hart en mond. Die Woord laat mense wat dit hoor, nooit dieselfde bly 
nie. Die Woord is altyd werksaam: óf tot die lewe óf tot die dood. Wie 
deur die Woord aangegryp word, se lewe word voortdurend daardeur 
gevorm en vernuwe.

Die Woord is deel van die gelowige se lewe: hulle ken dit en kan 
daaruit lewe, wat die omstandighede ook al mag wees, of dit erge 
verontregting of diskriminasie mag wees. Ons is so begenadig omdat 
ons die nuwe lewe en die lewende Woord ontvang het. Daarom eis die 
Heilige Gees in hierdie gedeelte dat ons hele manier van lewe heilig 
moet wees en Christus in sy gesindheid, woorde en optrede moet navolg 
(1:15).

Ons word deur die Woord beweeg om in eerbid vir God te lewe ter-
wyl ons hier lewe (1:17). Die Woord oortuig ons om mekaar van harte 
en vurig lief te hê (1:22).

Sing: Psalm 119-2:22
Prof. BJ de Klerk (Ben) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Saterdag 8 Junie

Skrifgedeelte: Galasiërs 1:6-10
Fokusgedeelte: Galasiërs 1:6-10

Christus alleen!

Paulus se verhouding met die gemeentetjie in Galasië begin volgens 
Handelinge 14 toe hy in Ikonium, Listra en Derbe ge preek het 
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dat Jesus die Here en Verlosser is … daar is Paulus ge stenig en vir 
dood agtergelaat, en later het Paulus hulle vermaan om in die geloof 
te volhard. Daarom verstaan ons sy ontnugtering wat hy in hierdie 
brief uitspreek dat hulle wel van die geloof afvallig begin raak het. 
Midde-in ’n oorheersend ongeloofswêreld met die Ro meinse keiser as 
wêreldoorheerser het Christus vir Hom in die provinsie Galasië enke-
linge uitgeroep as gemeente om aan Hom te behoort en te bid: “Laat 
u koninkryk kom.” Watter invloed kon daardie paar gelowiges tog hê? 
Watter implikasies sou hulle gebede tog vir ’n hele samelewing kon 
hê?

As ’n kerkie klein is, kan mens maklik moed verloor, maklik gemak-
liker uitkomste oorweeg, maklik verstrengel raak tussen waarheid en 
leuen, veral as die leuen as waarheid aangedien word, as jy dog dis ’n 
engel van die lig, maar dit is nie. Daarom Paulus se teleurstelling wat 
hy in hoofstuk 1 verwoord. 

Die rede vir sy teleurstelling is dat hy tog Christus onder hulle afge-
skil der het as die Gekruisigde. Hy sê dis asof hy met sy woorde ’n 
skil dery in die hoorders se gedagtes ge verf het – ná sy preek kon hulle 
in hulle gedagtes Hom aan die kruis sien hang, die Onskuldige vir die 
skuldiges, vir ons, vir u en my – sy naakte fi guur, die nat en droë bloed 
oor sy gesig van die doringkroon en oor sy lyf vanweë die hale met die 
gésel. 

Daarom wil ek ook Chris tus aan u verkondig as die Gekruisigde, 
as enigste Verlosser, enigste Naam op die ganse aarde waardeur eni-
ge mens gered kan word. Geen kompromieë, geen afwatering, geen 
onderhandelinge, geen en’s of of’s nie, net – Christus alleen!

Sing: Psalm 45-1:1, 3, 5
Dr. PK Lourens (Pieter) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Sondag 9 Junie

Skrifgedeelte: Galasiërs 1:11-24
Fokusgedeelte: Galasiërs 1:11-24

Die kernwaarheid van die Bybel

Paulus gebruik sy eie besondere roepingsverhaal om te vertel dat 
niemand van die evangelie mag afwyk nie. Paulus werk met die 

ge dag te dat sy prediking en geskrifte ’n beeld in die gedagtes van sy 
hoor ders opwek, want dis nie deur ’n mens uitgedink nie. In hulle ver-
beelding sien hulle presies wat hy preek. Dis asof hy met sy woorde 
op hulle gedagtes skilder. Hulle sien Jesus as Gekruisigde onder hulle 
hang. Dis Jesus aan die kruis, maar met my gesig! Dis Jesus, maar met 
my sonde! Dis Jesus, maar dis my hel!

Sien u Jesus aan die kruis in u gedagtes?! Die Heilige Gees het dit 
in ons harte ingeprent, onuitwisbaar afgeëets – Christus is in ons! So 
kommunikeer God met ons.

Die Heilige Gees maak ons by wyse van spreke deelnemers aan 
hier die verhaal … soos Paulus sy verhaal vertel – dit is nie ’n stokou 
ver haal nie, maar een wat vandag hier “onder ons” afspeel omdat ons 
tot geloof gekom het; omdat ons waarlik deel het aan Hom, reinig sy 
bloed ons van elke sonde! Glo dit van harte! Paulus het Jesus só werk-
likheidsgetrou aan sy hoorders en lesers verkondig dat die Heilige Gees 
hulle geloofsverbeelding so beïnvloed het dat hulle Hom as’t ware ty-
dens elke preek tussen hulle kon sien hang.

Die kruisiging van Jesus is die kernwaarheid van die Bybel: wie dit 
weglaat, het niks! Dit alleenlik is God se vrymagtige verlossingsdaad, 
niks anders nie! Ons het daaraan deel deur ons geloof.

Paulus het meer gemaak van die betekenis van die kruisiging as die 
blote uiterlike feite daarvan vir elkeen persoonlik. Dis hierdie betekenis 
wat ons deur die werk van die Heilige Gees in ons harte aangryp en nie 
die sensasionele voorstellings nie.

Sing: Skrifberyming 12-2 (Lied 265)
Dr. PK Lourens (Pieter) (Emeritus)
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Maandag 10 Junie

Skrifgedeelte: Openbaring 22:6-21
Fokusgedeelte: Openbaring 22:6-21

Hou die hand voor die oog

Ná die verstommende eindtafereel waarin die heerlikheid van die 
nuwe hemel en aarde, die nuwe Jerusalem en die troon ontvou 

is, bly die laaste aankondiging en fi nale uitnodiging oor. Tot drie maal 
toe klink dit in hierdie gedeelte: “Kyk, Ek kom gou!” Alle mense moet 
onder die indruk van sy naderende koms wees. En juis dáárna moet die 
bruid van die Lam met groot verwagting uitsien.

Nou kom die fi nale waarskuwing: “Wie kwaad doen, moet voort gaan 
om kwaad te doen. Wie vuil is, moet vuil bly.” Die tyd van ge na de het 
uitgeloop. Die fi nale ontknoping van die wêrelddram is op hande. Al die 
sluiers van God se grootheid val af. Die oujaarsnag van die wêreld het 
aangebreek, maar tegelyk is dit die volle dag van die Here wat kom!

Hoe sien ’n gelowige nie uit na daardie dag van afrekening en 
vol  maaktheid nie! Dit eindig in die intieme tweegesprek tussen die 
Bruidegom wat roep: Ek kom gou! En die bruid wat roep: Kom! Dit is 
die Heilige Gees wat hierdie versugting in ’n mens werk (Rom. 8:26).

Bid tog maar saam! Hou ook vas aan sy woorde, want dan geld sy 
seënspreuk vir jou: “Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie 
profetiese boek ter harte neem.” Die boodskap is: “Kyk, Ek maak alles 
nuut.” 

Hou die hand biddend voor jou oog en sien uit na sy koms!

Sing: Skrifberyming 35:3
Dagstukkie in Almanak 2003

~~~~~~~~~~



190 

Dinsdag 11 Junie

Skrifgedeelte: Genesis 17:1 – 18:16 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Genesis 18:9-15

Van twyfel tot geloofsvertroue

Sara moes elke keer van Abraham hoor wat God belowe het. Nou 
maak die Here seker dat sy die belofte self hoor. Maar Sara lag vir 

God se belofte! Sy het dit al so baie gehoor dat sy nie meer opgewonde 
daaroor kan raak nie. Daarby sê die harde werklikheid iets anders. Sy is 
al te oud om kinders te hê. Sy weeg die belofte teen die feite op. Haar 
gevolgtrekking? Onmoontlik!

Maar geloof wil jou lei om dieper en verder as die harde feite te kyk. 
Geloof eis dat jy die God wat die belofte gee, moet raaksien en Hom ten 
volle vertrou.

Die harde werklikheid laat Sara lag vir God se belofte. Wat ’n ver-
skrik like gedagte! Wat gaan die Here doen? Hy lei Sara na vertroue deur 
kennis van Homself en van haar eie sonde. Sara verstaan dat sy met die 
almagtige, alwetende God te doen het. En sy is bang. Daarom ontken sy 
dat sy gelag het. Dan word die menslik onver staanbare grootheid van 
God se geduld sigbaar. Hy herhaal dat Hy weet dat sy gelag het. Hierdie 
herhaling laat Sara swyg. Nou weet sy dat die belofte waar is. Twyfel 
het tot geloof gegroei.

God se Woord is genoeg om jou twyfel te verdryf. Die Heilige Gees 
werk sekerheid in jou hart, want Hy lei jou weer terug na God se belof-
tewoord. Hy wys vir jou die Woord wat mens geword het om jou twyfel 
tot sekerheid te laat groei.

Sing: Psalm 119-1:12, 26
Ds. AP Krüger (Abraham) (Wolmaransstad)

~~~~~~~~~~
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Woensdag 12 Junie

Skrifgedeelte: Eksodus 4:18-31
Fokusgedeelte: Eksodus 4:24-26

Die Here vereis dat die doop bedien word

Moses en sy gesin was op pad na Egipte. Hy was deur die Here 
geroep om Israel uit Egipte uit te lei.

Die Here het Moses op ’n besondere manier toegerus vir hierdie 
geweldige taak. Eerstens is hy tot op 40-jarige ouderdom in die farao se 
paleis geskool in leierskap. Daarna was hy vir 40 jaar ’n skaap wagter 
en so het hy die woestynlewe leer ken. Ook toe die Here hom geroep 
het en hy beweer het dat hy nie goed kan praat nie, is sy broer Aäron 
aangewys om hom te help. Moses is ook deur die Here in staat gestel 
om wonderwerke te doen, sodat die Israeliete en die farao sou weet dat 
dit die Here is wat hom gestuur het om Israel te verlos.

Een nag, op pad na die farao, wou die Here vir Moses doodmaak. 
Moses kon toegelaat word om met sy taak voort te gaan, want hy het die 
verbond van die Here verbreek, toe hy die besnydenis van een van sy 
seuns nagelaat het (Gen. 17:14). Deur hierdie geweldige, onverwagse 
ingrype is Moses tot stilstand geruk. Hy moes leer en ons moet leer dat 
watter posisie ons ook al beklee, hoe belangrik ons taak vir ons mag lyk 
en hoe toegerus ons ook al daarvoor is, die Here nog steeds eis dat ons 
aan Hom gehoorsaam moet wees.

Die wyse waarop daar redding vir Moses gekom het deur die be sny-
denisbloed van sy seun, is ook ’n heenwysing na die bloed van Jesus 
Christus waardeur daar redding en nuwe lewe vir sy kinders gekom 
het.

In die Nuwe Testament het God die doop in die plek van die be sny-
denis ingestel (Kol. 2:11, 12) om aan ons en ons kinders sy ver bond te 
verseël (Hand. 2:38, 39). Laat ons dan om geen rede die bediening daar-
van agterweë laat of dit onnodig uitstel nie.

Sing: Skrifberyming 16-1:1, 2
Ds. JB du Plessis (Jan) (Emeritus)
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Donderdag 13 Junie

Skrifgedeelte: Eksodus 12:43-51
Fokusgedeelte: Eksodus 12:48, 49

Slegs as jy gedoop is …

Israel was op die punt om uit Egipte weg te trek toe die Here die 
paas fees ingestel het. Die paasfees moes elke jaar op dieselfde dag 

gevier word as die dag waarop die Here sy volk uit Egipte bevry het 
(vs 51). Hy het die voorskrifte daarvoor gegee en ook duidelik gemaak 
wat die verband tussen die besnydenis en die paasfees is (vs 48). Slegs 
besnedenes was toegelaat om die paasfees te vier.

Met die besnydenis is die verbond tussen die Here en sy volk be-
vestig. Dat Hy hulle God sal wees, en hulle sy gehoorsame volk moet 
wees (Gen. 17:7-11). Met die besnydenis as verbondsteken is hulle in-
ge lyf in die volk van God.

Die paasfees is ingestel om hulle te herinner dat die Here hulle uit 
Egipte verlos het. Die bloed van die paaslam was ook elke keer vir 
hulle ’n versekering dat die Messias sal kom om sy volk deur sy bloed 
te verlos.

Wat hierdie besondere gebeure vandag van toepassing maak, is dat 
die doop as verbondsteken deur die soenverdienste van Chris tus in die 
plek van die besnydenis gekom het (Kol. 2:11, 12). Met jou doop is jy 
ingelyf in die kerk van die Here. Soos met die besnydenis is die beloftes 
van die Here by die paas fees ook vervul deur die soenverdienste van 
Jesus Christus. Die Messias het gekom en die nagmaal is ingestel om 
aan ons, aan wie die verbond van God deur die doop verseël is, elke 
keer weer te verseker van ons verlossing deur Hom. Op grond hiervan 
moet die kerk van die Here ook vandag nog toesien dat, benewens ander 
vereistes wat nagekom moet word, geen ongedoopte die nagmaal van 
die Here gebruik nie. Die verbondstekens van die Here is heilig en 
bedoel vir hulle wat deel het aan sy verbond.

Sing: Psalm 105-1:5
Ds. JB du Plessis (Jan) (Emeritus)
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Vrydag 14 Junie

Skrifgedeelte: Eksodus 14:19-31
Fokusgedeelte: Eksodus 14:31

Die doop simboliseer ook God se mag – vertrou dan op Hom

Wat ’n geweldige gebeurtenis het hier plaasgevind. Die Here het 
die Israeliete veilig deur die Rooisee laat trek en die farao en sy 

magtige leër daarin verdrink. Daar het nie een van hulle oorgebly nie 
(vs 25). Die gevolg daarvan was dat die Israeliete die Here se krag kon 
leer ken. Hulle is met ontsag vir Hom vervul en het in die Here geglo en 
ook in Moses, sy dienaar (vs 31). Dit het hulle geleer om op hulle pad 
na Kanaän hulle vertroue op die Here te stel, wat hulle grootste vyand 
daar voor hulle oë verslaan het.

In die lig van die Nuwe Testament kry hierdie gebeurtenis vir ons ’n 
besondere betekenis. Ons lees in 1 Korintiërs 10:2: “Omdat hulle almal 
vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop.”

Deur hierdie gebeurtenis aan die doop te verbind, soos dit ook in die 
gebed in die doopformulier gedoen is, simboliseer die doop dan ook 
Jesus Christus se oorwinning oor ons grootste vyand, Satan. Ons word 
deur die doop verseker dat ons net so seker met die bloed en Gees van 
Christus van al ons sondes gewas is as wat ons uit wendig met water 
gewas is.

Deur die bloed van Christus is Satan se mag verbreek, en die ge volg 
daarvan is dat ons vergewing van sonde uit genade ontvang. Ons word 
ook deur die Heilige Gees nuutgemaak om nou nie meer deur Satan 
oorheers te word en soos die wêreld te lewe, omdat ons ons hoop op 
mense of op wêreldse dinge vestig nie. Met vertroue op die Here kan 
ons en moet ons as gedooptes, op pad na die hemelse Kanaän, vir die 
Here lewe. Doen dit deur Satan te weerstaan, die son de af te sterf en 
daarvan weg te vlug.

Sing: Skrifberyming 5-3:2, 4, 5
Ds. JB du Plessis (Jan) (Emeritus)
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Saterdag 15 Junie

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 10:1-12
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 10:2

In die wolk en in die see gedoop – lesse uit die geskiedenis

Elke keer wanneer jy ’n getuie is van die doop, bevestig dit dat God 
met jou ’n verbond gesluit het. Dit verseker jou van God se daaglikse 

betrokkenheid in jou lewe. Die vraag is hoe jy God se be trokkenheid in 
die praktyk raaksien.

Paulus verduidelik dit hier deur die geskiedenis van Israel te ge-
bruik om jou te help om dit reg te verstaan. Hy skets gebeure hoe God 
sy kinders in die swaarste tye gered, bewaar en versorg het. Selfs die 
woestyn, die see en die magtigste volke kon hulle nie stuit nie. Hulle 
was almal in die wolk gedoop. Niemand wat onder die wolk van die 
verbond gebly het, is deur die son gebrand nie. In die doop plaas God 
jou as’t ware onder die volk van die verbond. Hier die wolk het ook 
rigting gebied vir die trekpad. Jy volg net die koelte.

Verder is Israel ook in die see gedoop. Hier word verwys na die 
geskiedenis van Israel se tog deur die Rooisee. God het hulle gered deur 
hulle die menslik onmoontlike te laat doen. Al wat hulle self moes doen, 
was om te loop waar God oopgemaak het. Hy het hulle simbolies deur 
die dood, die water gelei om droogvoets anderkant uit te kom. Die doop 
dra daardie selfde simboliek.

Wolk en see – Gees en water. Dis wat die doop ons leer. Dit wys 
die geskiedenis van Israel ook. Dit is wat Jesus in Johannes 3:5 aan 
Nikodemus verduidelik wanneer Hy hom oor die wedergeboorte leer. 

So loop die pad na die ewige lewe deur die Rooisee met ’n wolk bo 
jou. God se Gees wat jou bewaar, jou na die ewige lewe lei deur die pad 
vir jou oop te maak. Dit is wat jou doop vir jou wys.

Sing: Psalm 74-1:15
Ds. CB Swanepoel (Christo) (Lyttelton)

~~~~~~~~~~
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Sondag 16 Junie

Skrifgedeelte: Matteus 28
Fokusgedeelte: Matteus 28:19

Die doop wys hoedat sondaars weer kinders van hulle hemelse 
Vader word

Elke Sondag beleef ons die wonder dat God met ons deur sy Woord 
praat. Soms is daar egter nog meer om te bewonder, want God praat 

nie net met ons nie. Hy wys ons ook.
Hy doen dit deur die doop. Dit is ’n heilige, sigbare teken van die 

waarheid. Daarmee wys God hoe Hy sy handtekening, sy seël onderaan 
die verbond plaas. Só bevestig Hy dit vir elkeen persoonlik. Tydens die 
doop word ’n mens se naam persoonlik gekoppel met God Drie-enig 
se Naam – God se Naam en jóú naam word in een formule genoem en 
saam gebind.

Die doop is nie iets wat deur mense uitgedink is nie. Dit is deur 
Jesus Christus self ingestel, en die opdrag daarvoor het uit sy eie mond 
gekom. Sy kind moet in God se Naam gedoop word. Dit sal getuig van 
’n besondere verhouding tussen God en sy kind. En dit sal sy kinders 
onderskei van die wêreld waarin hulle lewe. Hulle is sondaars wat weer 
kinders geword het van ’n hemelse Vader.

Die doop in die Naam van die Vader wys hoedat die Vader sy kind 
op eis. Die Vader is ’n versorger en ’n bewaarder wat omgee. Hy eis sy 
kind op. Hy maak aanspraak op jou. Jy behoort aan Hom. Hy het ’n oor-
eenkoms met jou en Hy staan daarby.

Die doopformulier gaan verder deur die Naam van die Seun te noem. 
Jesus het aarde toe gekom om die mens weer kind van God te maak, 
maar Hy het ook gekom om te wys hoe dit lyk om waarlik kind, Seun 
van God te wees. Die doop leer die mens wat kindskap beteken en wat 
dit beteken om ’n erfgenaam te wees.

Ook die Naam van die Heilige Gees word deur Jesus in die doops-
formulier genoem. Die Heilige Gees is die een wat in die doop wys hoe 
Hy jou in die hart gryp. So vertoon jy al meer die beeld van ’n ware 
kind van God. Deur sy Woord gryp Hy jou in die hart. En deur die doop 
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open Hy jou oë en wys Hy jou hoe God jou gryp, jou opeis en ruk uit 
die kloue van die dood. Hy laat jou nuut kyk na dinge.

Daarom is jy gedoop in die Naam van die Drie-enige God.

Sing: Psalm 146-1:8
Ds. CB Swanepoel (Christo) (Lyttelton)

~~~~~~~~~~

Maandag 17 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 16:25-40 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Handelinge 16:32, 33

Die Heilige Gees werk geloof in ons deur die prediking en versterk 
dit deur die sakramente

Wat moet ek doen om te kan glo? In Sondag 25 van die Heidelbergse 
Kategismus bely ons: “Dit is die Heilige Gees wat die geloof in 

ons harte wek deur die prediking van die Woord en die Heilige Gees 
versterk ons geloof deur die gebruik van die heilige sakramente.”

In ons Skrifgedeelte sien ons dat dit die wyse is waarop God ook aan 
die tronkbewaarder en sy huisgesin die geloof skenk. Ons fo kus vers sê: 
“Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in 
sy huis verkondig.” God het Paulus en Silas gebruik om die heidene tot 
geloof te bring. Soos God hulle gebruik het, so gebruik Hy ook vandag 
sy kerk en die prediking om ongelowiges tot geloof te bring.

Maar geloof is ook iets wat moet groei. Behalwe sy Woord, gebruik 
God nog die sakramente as ’n middel om ons geloof te versterk. Die 
Woord en sakramente bring ons by die off er van Jesus Christus aan die 
kruis. Ons sien dit ook by die tronkbewaarder en sy huisgesin. Nadat 
hulle die Woord aangehoor het en deur die Heilige Gees tot geloof 
gekom het, lees ons in vers 33: “Hy en al sy mense is daar en dan 
gedoop.” Omdat God die geloof in Jesus Christus in hulle harte gewerk 
het, kon dit versterk word deur die sakrament van die doop. So kon 
God se beloftes aan hulle sigbaar voorgestel word om hulle geloof te 
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versterk, en kon hulle deur die doop die blydskap beleef om in God se 
verbondsvolk ingelyf te word.

Gebruik die middele wat God daargestel het om jou geloof te voed 
en te versterk. As jy net af en toe die Woord van die Here hoor, dan 
belemmer jy die werking van die Heilige Gees in jou lewe. As jy 
onverskillig is in die gebruik van God se sakramente, dan sal jou geloof 
nie groei nie. 

Mag jou doop juis vir jou ’n aansporing wees om daagliks te wil 
groei in die geloof.

Sing: Skrifberyming 8-1:1
Ds. MAF Kruger (Andries) (Alberton)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 18 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 19:1-10 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Handelinge 19:4, 5

Die verskil tussen die doop van Johannes en die doop wat Jesus 
ingestel het

Toe Paulus in Efese aankom, tref hy ’n groepie gelowiges aan wie se 
kennis van die Christendom nog baie beperk was. Hulle kan eintlik 

nie ware Christene genoem word nie omdat hulle nog nie die Gees van 
Christus ontvang het nie. Want volgens 1 Korintiërs 12:3 kan niemand 
sê “Jesus is Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees. Hierdie mense 
het net die doop van Johannes die Doper ontvang. Johannes het mense 
deur sy prediking opgeroep om hulle tot God te bekeer. As hulle tot be-
kering gekom het, is hulle dan deur hom gedoop as ’n bewys van hulle 
bekering.

So was Johannes die wegbereider vir Jesus wat die mense met die 
Heilige Gees sou kom doop. Geloof in Jesus is noodsaaklik om gered 
te word. Daarom lees ons in ons teksvers: “Toe hulle dit hoor, het hulle 
hulle in die Naam van die Here Jesus laat doop.”
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Ons sien Paulus lê in hierdie gedeelte sterk klem daarop dat die doop 
in die Naam van Jesus nie sonder die werking van die Heilige Gees 
kan plaasvind nie. Nadat hy hulle die hande opgelê het, het die Heilige 
Gees oor hulle gekom en is hulle deur die sakrament van die doop wat 
Jesus ingestel het, in die kerk van Christus ingelyf (vgl. Matt. 28:19). As 
bewys dat die Gees nou ook in hulle werk, kon hulle in ongewone tale 
praat en God se boodskap verkondig.

Dit is die Heilige Gees wat die geloof in jou hart wek, en dit is Hy 
wat deur die sakrament van die doop jou in die kerk van Jesus Christus 
ingelyf het. Jou doop bly vir jou ’n werklikheid as jy ’n lewe met die 
Gees leef. Dit verseker jou dat God deur Jesus jou Vader is, wat vir jou 
lief is en omgee en versorg. Moet dus nie die Heilige Gees teëstaan of 
uitblus nie.

Sing: Skrifberyming 8-1:2
Ds. MAF Kruger (Andries) (Alberton)

~~~~~~~~~~

Woensdag 19 Junie

Skrifgedeelte: Markus 16:14-20
Fokusgedeelte: Markus 16:16

My doop bevestig God se belofte in die evangelie

Wat beteken my doop? Sommige mense, veral diegene buite die 
gereformeerde milieu wat die kinderdoop verwerp, handhaaf die 

siening dat jy eers tot geloof moet kom en jou daarna moet laat doop – 
juis in hierdie volgorde. So bewys jy, volgens hulle, dat jy jou bekeer 
het. Hulle gebruik graag Markus 16:16 om hulle siening te probeer 
bevestig.

Indien ’n mens nie die konteks in Markus 16 in gedagte hou nie, kan 
jy moontlik tot so ’n gevolgtrekking kom. Die konteks wat mens hier in 
die oog moet hou, is die Here Jesus se groot opdrag aan sy apostels. In 
vers 15 sê Hy: “Gaan uit, die hele wêreld in, en ver kon dig die evangelie 
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aan die hele mensdom.” Die mense aan wie die evan gelie verkondig is, 
was in die eerste plek volwassenes wat dit juis vir die eerste keer gehoor 
het.

Ons doop, in lyn met ons gereformeerde belydenis, ook volwas senes 
wat vir die eerste keer die evangelie hoor en tot geloof kom. Die verskil 
ontstaan by die siening oor die betekenis van die doop. Die doop is 
duidelik ’n opdrag van die Here self. Daarom gaan dit be paald oor wat 
Hy met die doop wil sê. In Handelinge 2 sê die apostel Petrus aan die 
mense wat na sy preek geluister het: “Bekeer julle en laat elkeen van 
julle in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes 
gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want DIE 
BELOFTE geld vir julle en julle kinders …” (Hand. 2:38, 39 – Direkte 
Vertaling). Die doop gaan oor God se belofte en nie oor iets wat die 
mens doen nie!

Wat beteken my doop? God belowe aan ons elkeen wat gedoop word 
(ook babas van gelowige ouers binne die verbond) die gawe van geloof 
en ’n nuwe lewe in Christus onder leiding van die Heilige Gees.

Sing: Psalm 89-1:2
Dr. DJ de Kock (Danie) (Krokodilrivier)

~~~~~~~~~~

Donderdag 20 Junie

Skrifgedeelte: Kolossense 2:6-15
Fokusgedeelte: Kolossense 2:11, 12

Die doop is ’n teken en waarborg dat Christus jou hart besny

Paulus skryf aan ’n gemeente uit die heidene en sê: “Deur julle ver-
bon denheid met Hom is julle ook besny …” (2:11). Dit val nogal 

vreemd op die oor, want net ’n paar jaar tevore het hy aan die Galasiërs 
geskryf: “As julle julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis 
hê nie” (Gal. 5:2).

Toe Paulus aan die Galasiërs geskryf het, het hy hulle gewaarsku om 
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nie wetsonderhouding, in dié geval besnydenis, naas Christus te stel nie. 
Christus alleen is die Verlosser. Wat Paulus egter aan die Kolossense 
leer, is dat die besnydenis en die doop oor presies die selfde saak gaan, 
naamlik ’n hartsverandering.

Kyk hoe mooi noem Paulus dit wat by die doop gebeur: ’n besny de-
nis wat nie deur mense verrig word nie, maar deur Christus. So doende 
verbind hy die dopeling aan Christus en meer spesifi ek aan sy dood en 
opstanding. 

Die doop is die waarborg dat die dopeling saam met Christus gesterf 
het en saam met Hom in ’n nuwe lewe op gewek word (vgl. Rom. 
6:3-6). 

Reeds in Deuteronomium 30:6 lees ons wat die besnydenis bete ken: 
“En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, 
om die HERE jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, 
dat jy kan lewe” (1953-vertaling).

Daarom kan ons doopsformulier ook onomwonde sê dat die doop 
in die plek van die besnydenis gekom het. Sowel die besnydenis as die 
doop is tekens en seëls wat die betrokkene in die verbond van God in-
sluit en sodoende deel laat kry aan die geestelike vernuwing wat God 
deur sy Gees in mense se lewens bewerk. Alles net ’n bewys van God 
se genade.

Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Dr. DJ de Kock (Danie) (Krokodilrivier)

~~~~~~~~~~

Vrydag 21 Junie

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 11:17-22
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 11:18

Verdeeldheid in die gemeente

In die Christelike gemeentes ná Pinkster is die nagmaal gereeld op 
’n besondere wyse gevier. Die nagmaal is voorafgegaan deur ’n lief-
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desmaaltyd. Rykes en armes het almal kos gebring en die kos is met 
almal gedeel. Almal het van almal se kos geëet. Sodoende kon die arm 
mense in die gemeente die geleentheid kry om ook ’n goeie en gesonde 
ete te geniet. Tydens die geleentheid was daar altyd ’n blye atmosfeer 
van saamwees en mededeelsaamheid.

Hier lees ons dat Paulus ernstig ontsteld is oor die nagmaal-same-
komste in die gemeente van Korinte. In die gemeente van Korinte het 
die hele saamwees van die lidmate met die ete voor nagmaal ver ander 
in verdeeldheid. Wanneer die lidmate saamgekom het vir die ete, het 
dit nie meer gegaan om die nagmaal te vier nie. Nee, die ete voor die 
nagmaal het verander in ’n selfsugtige bevrediging van eie behoeftes. 
Die rykes het vroeg gekom en vinnig hulle eie kos opgeëet en sommige 
van hulle het ook te veel gedrink. Met die gevolg dat die armes geen kos 
gekry het wanneer hulle by die ete aangekom het nie, en hulle het dus 
honger huis toe gegaan.

Dit was nie meer ’n liefdesmaaltyd nie. In die gemeente van Ko-
rinte was daar geen naasteliefde en mededeelsaamheid meer nie. Dit het 
Paulus ernstig ontstel.

Ons moet onthou dat dit altyd baie belangrik is dat daar ’n ge meen-
skaplike liefde onder lidmate is wanneer ’n gemeente saam kom om 
nagmaal te vier. Liefde wat mekaar se nood raaksien, ’n liefde wat hande 
na mekaar uitsteek en mekaar help. Liefde wat mede deelsaamheid aan 
mekaar bewys. 

Jesus beklemtoon dit in Johannes 13:34: “Soos Ek julle liefhet, moet 
julle ook mekaar liefhê.”

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Ds. PJ van der Walt (Peet) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 22 Junie

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 11:23-26
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 11:26

“Gebruik dit tot my gedagtenis”

Paulus was nie teenwoordig toe Jesus die nagmaal ingestel het nie. 
Nee, deur direkte openbaring van die Here is die instelling van die 

nagmaal deur Jesus aan hom meegedeel.
Daarom sê Paulus: “Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan 

julle oorgelewer het.” Die nagmaal is deur Jesus self ingestel dieselfde 
nag toe Hy gevange geneem is. Tydens die maaltyd het Jesus die brood 
geneem en nadat Hy gedank het, het Hy gesê: “Dit is my liggaam, dit is 
vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis.” Net so het Hy ná die maaltyd 
die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat 
deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot 
my gedagtenis.”

Ons lees van die instelling van die nagmaal in al vier Evangelies. 
Jesus beveel ons nêrens om sy geboortedag te onthou nie. Nee, Hy 
beveel ons om sy dood te onthou. Wanneer ons die nagmaal gebruik en 
uit die beker drink, moet ons dit gebruik tot sy gedagtenis. Daarom sê 
Paulus: “Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, 
verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.”

Die nagmaal van die Here is ’n herdenking. Jesus het gesê: “Ge bruik 
dit tot my gedagtenis.” Die nagmaal kyk terug na die verlede. Dit kyk na 
die sterwe van Jesus aan die kruis. Die nagmaal is egter ook ’n belydenis 
dat ons weet Jesus leef en sit aan die regterhand van God. Daarom is 
ek as gelowige deur geloof aan Hom verbind. Die nagmaal kyk ook 
vooruit. Ons lees: Elke keer wanneer ons nag maal vier, verkondig ons 
sy dood totdat Hy kom. Gevolglik is dit uiters belangrik dat ons moet 
sorg dat ons gereeld daar is wanneer die nagmaal gevier word.

Sing: Psalm 23-1:3
Ds. PJ van der Walt (Peet) (Emeritus)
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Sondag 23 Junie

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 11:27-34
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 11:31

Selfondersoek voor nagmaal

Voor elke nagmaal moet ons as gelowiges onsself deeglik onder-
soek. Ons lees: Hy wat op ’n ongepaste wyse van die brood eet 

of uit die beker drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en 
bloed van Christus. Daarom bring hy ’n oordeel oor homself.

Selfondersoek voor nagmaal is uiters belangrik. Ons lees in vers 31: 
“As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel 
gekom het nie.” Hoe moet ons onsself reg ondersoek? Ons lees in die 
Heidelbergse Kategismus Antwoord 81 dat hulle wat vanweë hulle 
sondes ’n af keer van hulleself het, maar tog vertrou dat hulle sondes om 
Chris tus ontwil vergewe is, na die nagmaal mag kom. Verder mag ook 
die gene na die nagmaal kom wat begeer om hulle geloof  hoe langer hoe 
meer te versterk en hulle lewe te verbeter.

Wie mag nie na die nagmaal kom nie? Die Kategismus sê: “Hui-
gelaars en dié wat hulle nie tot God bekeer nie, eet en drink ’n ver-
oordeling oor hulleself.” Dit is duidelik dat die gesindheid waarmee 
ons nagmaal gebruik vir die Here baie belangrik is. Só belangrik is dit 
dat die Here diegene wat op ’n ongepaste wyse nagmaal gebruik, sal 
straf met swakheid, siekte of selfs die dood (vs 30).

Voordat ons nagmaal gebruik, moet ons onsself afvra: Is die Here 
werklik eerste in my lewe? Het ek die Here lief met my hele hart, en my 
naaste soos myself? Doen ek aan my medemens wat ek wil hê hulle aan 
my moet doen? Bely ek gereeld my sonde voor die Here? Het ek berou 
oor die sondes wat ek gedoen het? Ensovoorts.

Wanneer jy besef dat jy so ver tekortskiet van dit wat God verwag, 
bely dit opreg voor die Here en moenie aan sy genade twyfel nie. Want 
dan is jy gereed om ook nagmaal te gebruik.

Sing: Psalm 119-1:20
Ds. PJ van der Walt (Peet) (Emeritus)



204 

Maandag 24 Junie

Skrifgedeelte: Jesaja 53:1-5; 52:13-15
Fokusgedeelte: Jesaja 53:5

Ter wille van ons is Hy deurboor

Jesaja 53 word deur sommiges die “Evangelie van die Ou Testa ment” 
genoem. Die gestalte van Christus as Lydende Dienskneg verrys 

onmiskenbaar in hierdie gedeelte as profesie van die reg verdiging wat 
sou kom:

Ons lees van groot lyding – Jesaja 52:14 sê Hy verbrysel en ver mink 
sou word sodat Hy onherkenbaar sal wees.
Ons beleef daarin hoe Hy verag is: soos ’n onmerkwaardige loot 
spruit Hy uit, soos ’n wortel in droë grond – sonder gestalte of heer-
likheid. Van almal verlate (vs 2-3).
Tog eindig die lyding nie hier nie. Hy is deurboor, lees ons in vers 5. 

Hy is verbrysel, Hy bring vrede, Hy verwyder alles wat ’n strui kelblok 
in ons verhouding met God is. Ons sondes en ons onge reg tigheid, ons 
rebellie teen God en ons moedswilligheid en ons swak heid – dit is die 
oorsaak van die lyding wat Hy in ons plek gewillig dra.

Dikwels kla ons doodsvyande ons aan – veral as ons voor ’n liefl  ing-
sonde struikel en bring ons op ’n punt van desperaatheid sodat ons selfs 
in ons verlossing sou twyfel. Daarom het ons telkens die versekering 
van Christus se volle plaasvervangende lyde en ster we in ons plek 
nodig. By die genade van die Woord wat ons dan ver seker dat Hy die 
“straf wat vir ons die vrede aanbring” dra, voeg God die vreugdevolle 
versekering van sy nagmaal: dat ek met my oë sien en verseker word 
met die ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed dat Hy 
aan die kruis geoff er en gebreek is, dat sy bloed vir my gestort is (HK 
28:75).

Ons lewe as geregverdigdes met ’n onvervreembare blydskap: Ek 
kan Christus gehoorsaam volg, omdat Hy alles volbring het.

Sing: Skrifberyming 5-4:1, 2
Ds. J-L Lee (Jan-Louis) (Pietersburg-Noord)
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Dinsdag 25 Junie

Skrifgedeelte: Jesaja 53:6-9
Fokusgedeelte: Jesaja 53:6

Verdwaalde skape versoen deur die Lam

’n Mens dink onwillekeurig aan die gelykenis van die enkele skaap 
wat dwaal en wegraak (Luk. 15). As’t ware word ons deur Jesaja 

53:6 voor ’n skrikwekkende feit gestel: Dit is ’n beskrywing van elkeen 
van ons. So was ons ook: verdwaalde skape, elkeen op sy eie koers, 
weg van die pad wat God vir ons aandui. Meer nog: af gesny van die 
wonderlike weivelde en waters van rus.

Maar dan word die Lam vir ons ongeregtigheid mishandel; in die 
fl eur van sy lewe onder sy tydgenote weggeneem en soos ’n god delose 
doodgemaak en begrawe. Dit alles dra Hy sonder protes, ter wille van 
ons versoening met God.

Hy lê sy lewe af ter wille van die skape. Dit word nie van Hom ge-
steel nie. Ja, Christus is die “Lam van God wat die sonde van die wêreld 
wegneem …” (Joh. 1:29).

Daarom is ons nie meer verlore skape nie, maar deel van die kudde.
Nie meer verdwaal of blootgestel om deur wolwe gevang en op-
ge vreet te word nie, maar veilig by die Herder wat ons versorg en 
voed.
Veilig by die Herder wat ’n feesmaal vir ons voorberei. Telkens as 

ons dan aan die Nagmaal-feestafel aansit, beleef ons die vreugde van 
die Lam ter wille van ons oortredinge en bedrog geslag. Ja, ons was 
verlore skape, maar deur die genade van die Lam is ons weer gevind.

Sing: Psalm 119-1:63
Ds. J-L Lee (Jan-Louis) (Pietersburg-Noord)

~~~~~~~~~~
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Woensdag 26 Junie

Skrifgedeelte: Jesaja 53:10-12
Fokusgedeelte: Jesaja 53:11

Daar is versadiging vir sy toorn

God se toorn oor die sonde is verskriklik – Hy wil dit tydelik en ewig 
met ’n regverdige oordeel straf (HK 4:10). In die lig hiervan ver-

staan ons dan watter groot troos en versterking daar in hierdie gedeelte 
vir ons lê:

God verbrysel die Dienskneg (’n kort woordjie wat in ’n sekere sin 
die totaliteit van sy lyding omvat) en bied sy siel as skuldoff er aan.
Hy wys nie bloot die wil van God aan die mens nie, maar volbring 

dit. Die doel? Om deur sy moeitevolle lyding die toorn van God oor ons 
ongeregtigheid te versadig (vs 11).

Christus neem ons skuld op Hom en word die teiken van God se toorn. 
Die toorn van God kon net gestil (versadig) word wanneer die ewige en 
regverdige straf op die liggaam en siel van die Middelaar afkom.

God verheerlik dan die Dienskneg deur Hom die lig van die lewe te 
laat sien – Hy wek Hom uit die dood uit op. En deurdat God Hom uit die 
dood opgewek het, weet ons God is tevrede dat die straf volledig deur 
sy Seun, ons Middelaar, gedra is.

Ons wat deur Hom regverdig gemaak is, is sy nageslag en be hoort 
aan Hom. Deur sy Gees lei Hy ons sodat ons hoe langer hoe meer aan 
sy beeld gelykvormig raak.

Dit is hierdie nuwe begin wat die Nagmaal aan ons verkondig: die 
brood en wyn teken die off er wat volbring is en laat ons uitsien na die 
Bruilofsmaal van die Lam waarin ons in heerlikheid by God sal wees.

Sing: Psalm 6-1:1
Ds. J-L Lee (Jan-Louis) (Pietersburg-Noord)

~~~~~~~~~~
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Donderdag 27 Junie

Skrifgedeelte: Johannes 6:22-27
Fokusgedeelte: Johannes 6:26

Waarom soek jy na Jesus?

Die volgende dag, ná die wonder van die eerste vermeerdering van 
die brood, is die mense op soek na Jesus. Hulle het gesien dat sy 

dissipels reeds sonder Hom oorgevaar het na Kapernaum. Hulle soek na 
die man wat aan hulle brood gegee het wat hulle ver sadig …

Hierdie nuuskierigheid is nie deur geloof nie. Jesus wys dit uit in 
vers 26. Hulle kom soek die Here nie omdat hulle ’n wonder gesien het 
nie, maar omdat hulle lekker brood geëet het.

Waarom soek hulle die Here? Want hulle wil nog van daardie brood 
eet … Hulle soek die aardse voordele sonder om die hemelse heerlikheid 
raak te sien. Soms kan mense in die kerk wees bloot om hulleself te 
bevoordeel. Ook die nagmaal kan ’n nuuskierigheid wees waar ons die 
Here soek bloot vir eie gewin.

Die wêreld oor is daar sektes en kerke wat roem in die soeke na Jesus, 
maar dan met die fokus op die lekker brood … Ons glo waarlik dat die 
Here ons sal versorg met ons daaglikse brood. Die nagmaal wys ons 
egter na iets meer – dat ons sonder Christus geestelik aan hongersnood 
ly.

Waarom kom jy na die nagmaal? Waarom soek jy Jesus aan tafel? 
Vir jou eie voordeel, of omdat jy oortuig is dat jou lewe alleen waarde 
het in Hom? Soek jy na die brood op die tafel, of na die brood van die 
lewe? Die Here wil aan ons meer gee as net lekker brood … Maak tyd in 
jou besige skedule om die ware hemelse spyse te eet, want dit versadig 
jou ewige honder.

Versadig  jou met die Brood van die lewe, en Hy sal jou versorg in 
jou daaglikse nood.

Sing: Psalm 107-1:2, 4
Ds. LJE Venter (Lourens) (Kimberley)
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Vrydag 28 Junie

Skrifgedeelte: Johannes 6:28-35
Fokusgedeelte: Johannes 6:35

In die nagmaal eet en drink ons Jesus

Ons moenie net werk vir brood op die tafel nie, maar eet van die 
Brood van die ewige lewe … Maar hoe doen ’n mens dit? Hoe eet 

en drink ons die Here?
Jesus wys ons hier hoe maklik ons na onsself kan kyk en die Here 

nie raaksien in ons lewe nie. Dit is nie Moses wat die volk man na in die 
woestyn gegee het nie, maar God. Die mense soek ’n teken, ’n wonder, 
wat hulle alreeds gesien het, maar hulle sien dit nie raak nie. Hulle 
kyk na hulleself, hulle sien net hulleself raak. Hulle soek net hulle eie 
voordeel.

Jesus het nie gekom vir ons persoonlike voordeel nie, maar om son-
daars te red. Daar is gemeenskap met ander sondaars. Die oomblik as 
ons net vir onsself leef, dan sien ons nie meer die Here raak nie. 

Met die nagmaal is dit ook so. As ons die nagmaal bloot vir ons self 
gedenk, dan gaan dit oor wat EK kry, en wat EK het, en wat EK soek. As 
ons soek na die ware Brood, Jesus Christus, dan sien ons wat die Here 
aan ONS gee, wat Hy aan ONS doen, hoe Hy in ONS werk.

Om Jesus te eet en te drink, is om sy dood te gedenk, nie net in 
jou eie lewe nie, maar in jou hele lewe. In al jou woorde en werke en 
gedagtes. Dit is om jouself as sondaar te sien in die spieël van God se 
wet, maar terselfdertyd te ervaar hoe jy vernuwe word deur die Hei lige 
Gees, dat jou lewe nie net vir jouself is nie.

Die nagmaal is gemeenskap. Dit is om verby jouself te kyk. Om 
Christus raak te sien, maar so ook elkeen wat aan Hom behoort.

Sing: Psalm 41-1:1
Ds. LJE Venter (Lourens) (Kimberley)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 29 Junie

Skrifgedeelte: Johannes 6:41-58
Fokusgedeelte: Johannes 6:47, 56

Die heilige nagmaal – genademiddel tot versterking van ons geloof

Die eerste deel van Johannes 6 (vs 1-15) wat handel oor die ver-
meer dering van die brood en vissies, beskryf die besondere van 

die mense se reaksie daarop wanneer Jesus vir hulle kos gee om te eet. 
Hulle sê: “Hy is werklik die Profeet, die Een wat na die wêreld toe moes 
kom” (vs 14), en dan wil hulle Hom met geweld koning maak. Dit lei 
daartoe dat Jesus berg-op gegaan het – alleen.

Dan volg die gedeelte waar Jesus op die see na sy dissipels geloop 
het en verderaan hoe die menigte Hom kom soek het. Hierop was 
Jesus se reaksie (vs 26-27) dat Hy weet dat hulle Hom nie soek oor die 
wondertekens wat hulle gesien het nie, maar omdat hulle kos gekry het 
en versadig is. Jesus wys hulle verder op die noodsaak van voedsel wat 
nie vergaan nie en wat die ewige lewe gee.

Wat moet die mens doen om dit te kry? In vers 29 staan daar: “Wat 
God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het.” 
Die geloof in Jesus Christus is nie iets waarvoor jy gewerk het of iets 
wat jy kan uitdink nie. Dit is ’n genadegawe van God. ’n Geskenk met 
’n besondere ewigheidswaarde: “Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, 
het die ewige lewe” (vs 47).

Deur die geloof en in die geloof kry en het ons deel aan Jesus. Hierdie 
genadegawe (geloof) wat in ons hart gewerk word deur die Heilige 
Gees, word deur die Heilige Gees in ons versterk deur die genademiddel 
(nagmaal) waarin ons “neem en eet en neem en drink” en in geloof 
versterk word met Jesus se woorde: “Wie my lig gaam eet en my bloed 
drink, bly in My en Ek in hom” (vs 56).

Sing: Psalm 36-1:3
Ds. MP Fourie (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Sondag 30 Junie

Skrifgedeelte: Handelinge 2:42-47
Fokusgedeelte: Handelinge 2:42, 47

Die heilige nagmaal – genademiddel om saam in geloof versterk te 
word

Die reaksie op die kerk se eerste blye boodskap van die verlossing 
in Christus het tot gevolg gehad dat baie mense (sowat 3 000) 

gedoop is nadat hulle hul geloof bely het (vs 41). Dan lees ons verder 
wat met hierdie “nuwe bekeerlinge” gebeur het. Vier handelinge word 
genoem in vers 42: Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die 
apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd 
en die gebede.

Die “toelê op die leer van die apostels” was die oorgawe aan die 
op drag van Christus dat die apostels die mense moet leer om alles te 
onderhou wat Jesus hulle beveel het (Matt. 28:20). Wat geleer is, is wat 
Jesus beveel het, en daarop het die gelowiges hulle toegelê om dit te doen.

Deur die “onderlinge verbondenheid” was dit moontlik om hulle 
heel hartig toe te lê, want hulle het die een-wees in die geloof, wat in 
hulle harte gewerk is deur die verkondiging van die evangelie, be leef en 
mekaar in die geloof versterk.

Hierdie sterk eenheidsband in die geloof is verder versterk deur die 
“gemeenskaplike maaltyd” (nagmaal) waarin hulle elkeen se geloof 
versterk is in die sekerheid dat hulle in Christus bly, en Hy in hulle (Joh. 
6:56 – sien 29 Junie). In alles was daar die “gebede” waarin die kerk 
saam voor God verootmoedig en Hom dank vir sy ge nade en verlossing 
in Jesus Christus.

Deur só kerk te wees tot eer van die Here, was hulle getuies van die 
verlossing in Jesus Christus wat hulle deel is. In blydskap was hulle 
kerk tot eer van die Here. Nie net Sondag nie, maar elke dag van die 
week.

Sing: Psalm 36-1:2
Ds. MP Fourie (Emeritus)
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JULIE: DIE EVANGELIE VOLGENS JOHANNES – JESUS CHRISTUS 
IS DIE WEG, DIE WAARHEID EN DIE LEWE!

Van die 12 dissipels was Johannes blykbaar die jongste. Hy was 
oor spronklik driftig van geaardheid, aangesien Jesus hom en sy 

broer Jakobus “seuns/manne van die donder” genoem het (vgl. Mark. 
3:17). Hulle pa was Sebedeus, ’n visserman, en hulle ma was Salome, 
wat later ’n volgeling van Jesus geword het en self by die kruisiging 
teenwoordig was (vgl. Mark. 15:40-41). Aan die begin van Jesus se 
bediening word Johannes geroep om Hom te volg. Johannes was een 
van die vernaamste dissipels en ook later een van die 12 apostels 
(vgl. Luk. 6:12-16). Johannes was saam met Petrus en Jakobus een 
van die drie “binnekring-dissipels”, wat die naaste aan Jesus was (vgl. 
Luk. 9:28). Aan die voet van die kruis het Jesus sy moeder, Maria, 
aan Johannes se sorg toevertrou (vgl. Joh. 19:26-27). Die Evangelie 
vol gens Johannes is vir ons opgeteken, “sodat julle kan glo dat Jesus 
die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy 
Naam die lewe kan hê” (Joh. 20:31). Die evangelie wil ten sterkste 
vir ons die Godheid van Jesus Christus aantoon. Jesus se Godheid 
word sterk belig met die tipiese “EK IS”-uitsprake wat deurgaans in 
hierdie Evangelie voorkom. Alleen deur die waarheid aangaande Jesus 
Christus te glo, word die weg na die ewige lewe by God geopen. Hy 
is die weg, die waarheid en die lewe! Van die vier Evangelies is die 
Evangelie volgens Johannes die jongste. Hierdie Evangelie is in onge-
veer 90-100 nC geskryf deur die apostel Johannes (hy het ook drie 
briewe – 1, 2 en 3 Johannes – en die boek Openbaring geskryf). Die 
Evan gelie volgens Johannes kan soos volg ingedeel word:

Inleiding: Jesus Christus is die Woord wat vlees geword het (1:1-
18).
Johannes die Doper en die roeping van die eerste dissipels (1:19-
51).
Jesus se wondertekens en openbare optrede (2 – 12).
Die laaste maaltyd en Jesus se laaste gesprekke met sy dissipels 
(13 – 17).
Die lyding en sterwe van Jesus (18 – 19).
Jesus se opstanding en verskyning aan sy dissipels (20 – 21).
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Maandag 1 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 1:1-28
Fokusgedeelte: Johannes 1:14, 18

Christus, in Wie die geheimenis bekendgemaak is …

In ons teks word dit duidelik dat daar iets was wat vroeër verberg 
was, maar nou bekendgemaak is. Daardie iets wat verberg was, was 

alleenlik beperk tot die oë en mond van die Draer van daardie geheim. 
En daarom kan alleen die Draer die geheim bekendmaak.

Die Draer van hierdie geheim is God. Die geheim is Jesus Christus. 
En God openbaar hierdie geheim op ’n verstaanbare manier aan die 
mens deur sy Woord en Gees. Wat is hierdie geheim?

Die Woord het mens geword – Hierdie is ’n geheimenis wat won-
der  like troos bied. Die grenslose, ewige God het die gestalte van 
’n mens aangeneem en aan ons gelyk geword (vgl. Joh. 1:1, 14)! 
Hierdie geheimenis is baie belangrik, want Christus moes 100% God 
wees, want net God kan die toorn van God vir die mens volledig dra. 
Hy moes ook 100% mens wees, want die mens het die sonde gedoen 
en daarom moet die mens vir daardie sonde betaal. ’n Wonderlike 
geheimenis van verlossing wat God Self aan ons kom openbaar het.
Die tweede geheimenis waarna hier verwys word, is:
Die Woord het onder ons kom woon – Christus kom in sy persoon en 
kom woon onder ons. Sy dissipels kon Hom hoor en sien en volg. En 
met sy hemelvaart beloof Hy dan aan ons dat Hy met ons sal wees 
tot die voleinding van hierdie wêreld. Daarom stuur Hy die Heilige 
Gees wat in ons (nie net by ons nie, maar in ons) woon en werk.
Wat ’n wonderlike geheimenis! Ons is nie alleen in hierdie sondige 

wê reld nie, ons God het mens geword om ons uit hierdie ellende te ver-
los, en Hy is ook elke oomblik met ons.

Sing: Psalm 119-1:48
Ds. PJ de Bruyn (Paul) (Windhoek-Suid)

~~~~~~~~~~
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Dinsdag 2 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 1:29-51
Fokusgedeelte: Johannes 1:51

Jesus oortref alle verwagting …

Die verwagting wat in hierdie gedeelte oortref word, handel oor ons 
Middelaar. Ons het ’n Middelaar ontvang wat ons hoogste verwag-

tings oortref.
Dis die rede waarom Jesus vir Natanael sê: “Glo jy omdat Ek vir jou 

gesê het dat Ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter 
dinge as dit sien” (Joh. 1:50).

Jesus beskryf dan hierdie groter ding soos volg: “Julle sal die hemel 
oop sien en julle sal die engele van God sien op- en afklim na die Seun 
van die mens toe” (Joh. 1:51). Hierdie woorde herinner aan Jakob se 
droom waarin hy engele gesien het wat teen ’n leer op- en afgeklim 
het na die hemel. Omdat die mens egter in sonde geval het, het daar 
skei ding tussen die hemel en die aarde gekom. Skeiding tussen die 
heerlikheid en heiligheid van God en die sondige bestaan van die mens. 
Die verhaal van Jakob vertel ons egter van hierdie visioen wat Jakob 
gekry het. Hierdie droom dat die ideale weer eendag op een of ander 
manier ’n werklikheid sal word. Gemeenskap tussen mens en God sal 
weer ’n werklikheid word. En Jesus sê hier dat Hy die weg tot daardie 
werklikheid is. “… van nou af sal julle die hemel geopend sien en die 
engele van God opklim en neerdaal op die Seun van die mens” (Joh. 
1:52, 1933/53-vertaling).

Jesus word die leer wat ons skakel is met die hemel. Jesus maak die 
weg na die hemel vir ons oop en deel aan ons al die dinge van die hemel 
mee. In Christus word hierdie gemeenskap met God weer vir ons ’n 
werklikheid. Hy bring ons in die heerlike teenwoordigheid van God.

Daarom sal ons hoogste verwagting altyd oortref word wanneer ons 
Christus volg.

Sing: Psalm 31-1:14
Ds. PJ de Bruyn (Paul) (Windhoek-Suid)
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Woensdag 3 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 2:1-25
Fokusgedeelte: Johannes 2:4

Jesus gee sy bloed tot sy bruid se vreugde

Jesus se liefde vir sy kerk word op ’n besondere manier in hierdie 
gedeelte aan ons geopenbaar. 
Jesus gee die opdrag dat die klipkanne vol water gemaak moet word. 

Hierdie klipkanne is gebruik deur die Jode om hulle te was voordat 
hulle in die tempel ingegaan het. Daardie reiniging was ’n teken dat 
hulle skoongewas moes word van die sonde voordat hulle in die teen-
woordigheid van God kan verskyn. Dit is dus opvallend dat Jesus sê dat 
hulle daardie reinigingsbakke vol water moet maak. Bakke waarvan die 
water gebruik is om mense skoon te was! Die kelners moes daardie ses 
klipkanne wat elkeen ongeveer 100 liter water kon berg, neem en vol 
water maak. So sien ons hoe Jesus ons ryklik met sy genade voed.

Dis die beste kwaliteit – Jesus, die ware Bruidegom, kom voed ons 
met die geurigste en kosbaarste wyn. Sy bloed, wat ons vergifnis be-
werk. Net soos hierdie wyn wat Jesus gemaak het, net so is sy bloed vir 
ons. Dit het ’n onberispelike kwaliteit. Die seremoniemeester gaan na 
die bruidegom toe en sê vir hom: “’n Mens sit gewoonlik eers die goeie 
wyn voor, en as die mense goed gedrink het, dié van swakker gehalte 
…” (Joh. 2:10). Jesus gee vir ons die beste kwaliteit. Hy gee vir ons sy 
kosbare bloed wat stukkende en gebroke mense nuut maak!

Maar, Hy gee dit ook in oorvloed – Jesus beveel die kelners om al 
ses klipkanne wat tussen 90 en 100 liter water hou, vol te maak en 
Hy verander al daardie water in wyn. So gee Hy ook sy verlossing in 
oorvloed. Ons hoef niks van ons kant te doen nie. In Christus ontvang 
ons hierdie ryke genade!

Sing: Psalm 95-1:1
Ds. PJ de Bruyn (Paul) (Windhoek-Suid)

~~~~~~~~~~
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Donderdag 4 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 3:22-36
Fokusgedeelte: Johannes 3:30

Hy meer, ek minder

Hoe wonderlik en menslik ongewoon klink hierdie woorde in ’n 
self sugtige, hoogmoedige wêreld: “Hy meer, ek minder.” 

Dis buitengewoon. My “eie ek” wil mos nie graag minder word nie. 
Waarom moet ek altyd die minste wees? By troues, by belydenisafl egging 
en by die doop hoor ons: dit is die bruid, die katkisante, die familie se 
dag. Ons meer, Hy minder. Waar bly ons ootmoedige dankbaarheid? 
By die bevestiging van kerkraadslede word gesê: Ek stel myself tot be-
skikking vir die amp van ouderling of diaken. Ek, ek! Waar is ons kin-
der like gehoorsaamheid?

Dalk was dit vir Johannes die Doper ’n versoeking as hulle vir hom 
sê: “Rabbi … almal gaan na HOM toe.” Tog is Johannes nie op Jesus 
jaloers nie. Hy ken geen bitterheid nie. Hy is inteendeel baie bly oor 
wat gebeur. Hy is die vriend van die Bruidegom en is bly wanneer hy 
die stem van die Bruidegom hoor. Nou kan die bruilofsfees tog begin. 
Daarom verklaar Johannes vol blydskap: “Hy moet meer word en ek 
minder.”

Weet jy wanneer het die Here Jesus die heel meeste geword? Toe Hy 
die heel minste geword het deur Homself te laat kruisig om van ons wat 
niks is, iets te maak, naamlik kinders van God. Dit is buitengewoon.

“Ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Hy moet meer word en ek 
minder.”

Sing: Psalm 31-1:15, 17
Dagstukkie Almanak 2002

~~~~~~~~~~
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Vrydag 5 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 4:1-26
Fokusgedeelte: Johannes 4:14b

’n Gewone lewe kan verander in ’n opspringende fontein

Jy besef dat jy iets nodig het wat jou weer ’n dinamiese Christen kan 
maak. Toe Jesus daardie dag by die fontein van Jakob gaan sit het, 

was Hy een van vele wat deur die eeue daar kom water skep het. Die 
water het nie skielik wonderwater geword nie, maar dit waarmee Hy leë 
kruike kan volmaak, kan seëninge in lewens laat opborrel. Die genade 
en redding wat Hy gee, verander jou lewe en verkwik jou met nuwe 
krag. Die Samaritaanse vroutjie by die fontein het in haar gesprek met 
Hom agtergekom ’n lewe sonder Hom is gewoon, alledaags, maar met 
Hom in jou lewe kom daar geesdrif en hoop. Ons kan alles in ons huis 
hê, naamlik gemak, gerief en rykdom, maar as Jesus Christus nie ook by 
ons fontein kom sit nie, is alles gewoon. Wanneer twee mense/gesin in 
eenvoud en nederigheid met hulle kinders diep afhanklik van God leef, 
met die Here aan tafel, in hulle binnekamer, met hulle kinders op skool, 
dan is hulle lewe ’n jubelende fontein.

Sing: Skrifberyming 8-1:1
Dagstukkie Almanak 2006

~~~~~~~~~~

Saterdag 6 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 4:27-42
Fokusgedeelte: Johannes 4:28-29

’n Leë kruik wat agterbly, maar met ’n vol hart vorentoe

Sou die vrou haar kruik daar langs die fontein laat staan het omdat 
sy skrikkerig was vir die dissipels wat daar aangekom het? Was sy 
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te haastig om in die dorp te kom en te vertel wat met haar gebeur het 
en Wie sy ontmoet het? Ons weet nie. Een ding is seker – daardie kruik 
wat agtergebly het, is simbool van haar verlede. Sy laat dit agter. Sy het 
lewende water by Jesus ontvang: vergifnis vir al haar sondes en foute op 
haar kerfstok, hoop vir ’n nuwe lewe.

Die tyd was ryp vir Jesus se dissipels om mense vir sy koninkryk te 
oes. Hierdie vrou was haastig om alles wat sy van Jesus weet, vir die 
mense in Sigar te gaan vertel. Sy het as’t ware die eerste gerwe van die 
oes vir die Here kom afsny met haar getuienis in Sigar. Baie het in Hom 
geglo en openlik sy Naam bely.

Het jy al iets van jou ou lewe eenkant neergesit en met ’n vol hart die 
lewe ingegaan met die boodskap van redding?

Sing: Psalm 18-1:1
Dagstukkie Almanak 2006

~~~~~~~~~~

Sondag 7 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 5:1-29 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Johannes 5:24

Jesus Christus is die Weg, die Waarheid en die Lewe!

Alle mense is in hulle ou sondige self dood deur die sonde en die 
oordeel wat dit bring. Die mens, ek en jy, kan geen uitkoms uit 

die oordeel van die sonde vir onsself bewerk nie. Daar is geen manier 
waarop ons vir ons eie sondes kan betaal nie. Dit moet die mens weet: 
In homself is hy verlore en het ’n verlosser nodig.

Christus kom en deur sy verlossingswerk baan Hy die weg vir 
nuwe lewe vir dooie mense, Hy self is die Weg. Hy gee Homself as die 
sondelose Lam wat geoff er word vir die sondes van die mens.

Vers 25 leer dat die dooies die stem van die Here sal hoor en sal 
lewe. Hierdie dooies is die sondige mens, wat deur sy sonde homself 
van God verwyder het. Dit sluit aan by wat Jesus pas in vers 24 vir sy 
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mense geleer het: “Wie my Woord hoor en Hom glo wat my gestuur het, 
het die ewige lewe.” In die geloof in Jesus, wat God as ’n gawe deur sy 
Gees bewerk, kry die dooie mens ewige lewe op grond van wat Christus 
doen. Die teks leer wie die Woord van Jesus hoor en glo, word verlos.

Die Woord is die openbaring van God, daarin leer jy die Here ken en, 
gedryf deur die Gees wat ’n ware geloof in jou hart opwek, verloën die 
mens homself, die sondigheid en kleef Christus aan as die Weg na lewe. 
’n Mens moet besef hierdie ware geloof is ’n totale oorgee en vashou 
aan Christus. Dit is nie net ’n paar veranderings nie, maar radikale trans-
formasie.

Daarom is die appèl van hierdie teks ook dat ons met die Woord moet 
besig wees elke dag, elke oomblik sodat die Here deur sy Gees die gawe 
van die geloof in jou laat groei en jy, al hoe meer gedryf deur die Gees, 
afwyk van die mensepaaie en jou oorgee in die lewe in navolging van 
Christus wat die Weg na die ewige lewe is.

Sing: Psalm 25-1:2, 4
Ds. RJ Pretorius (Rynhardt) (Buff eldoorns)

~~~~~~~~~~

Maandag 8 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 5:30-47 (1953-vertaling)
Fokusgedeelte: Johannes 5:38

Die Woord van die Here openbaar die Weg na die ewige lewe!

In hierdie gedeelte is Jesus besig om aan die Jode wat Hom verwerp, 
te leer. In vers 35 maak Hy die aanklag teen hulle: “Julle het sy woord 

nie as iets blywend in julle nie, omdat julle Hom wat Hy gestuur het, 
nie glo nie.”

Die Jode maak aanspraak daarop dat hulle die woorde van die Here 
glo soos opgeteken in die Ou Testament. Hulle noem hulleself dissipels 
van Moses in Johannes 9:28, daarom maak hulle daarop aanspraak dat 
hulle dienaars van God is. Jesus kom in hierdie gedeelte en wys vir 
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hulle uit dat hulle nie dissipels van Moses is nie, want dit maak Hy 
duidelik, die hele Woord getuig van Hom en hulle verwerp dit. In vers 
46 leer Jesus: “Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want 
hy het van My geskrywe.” Die hele Woord getuig van Christus, dit bou 
op tot sy koms as die ewige Verlosser en die Weg na die ewige lewe. 
Omdat hierdie mense dan nie in Jesus glo nie, maar Hom verwerp en 
daarom ook die Woord van God verwerp, kom hulle onder die oordeel 
van God soos duidelik gemaak in vers 45 waarin Jesus leer dat hulle 
onder beskuldiging is. 

Wat Jesus dus baie duidelik maak, is dat die hele Bybel, die Woord 
van God, van Hom getuig en daarom ’n openbaring van God se verlos-
singswerk in die lewe van sy mense is. Hierdie einste mense wat verlore 
is in hulle sonde, maar verlos word in Christus se volmaakte off er aan 
die kruis. Die Woord van die Here openbaar dus die Weg na die ewige 
lewe!

Die Here gee die ware geloof aan ons sodat ons in hierdie Weg die 
rigting van ons lewe sal vind en daarvan nie sal afwyk nie. Daarom 
moet jy met die Woord besig wees omdat dit jou leer van die Weg na die 
lewe en omdat dit jou in die werking van die Gees dryf om volhardend 
te lewe op hierdie weg tot verheerliking van God ons Vader in Christus 
Jesus ons Here!

Sing: Psalm 119-1:1, 7, 9
Ds. RJ Pretorius (Rynhardt) (Buff eldoorns)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 9 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 6:1-21
Fokusgedeelte: Johannes 6:14

Jesus Christus is die lewe wat voed en red!

Dis glad nie lekker om honger te wees nie. Jesus sien dat die skare 
wat rondom Hom is, honger was. Hy draai na Filippus en vra waar 
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hulle brood in die hande kan kry. Filippus het die somme gemaak en 
besef dat selfs 200 mense se dagloon nie genoeg sou wees om vir almal 
kos te gee nie.

Jesus kry die skare jammer. Hy het ’n plan vir die hongeriges. Ten 
aanskoue van sy dissipels het Hy almal laat sit en doodluiters begin om 
die vyf garsbrode en twee vissies wat Andreas vir Hom gebring het, 
onder die mense te verdeel. Uiteindelik was daar soveel kos vir almal 
dat die dissipels ná die tyd 12 mandjies vol oorskiet bymekaargemaak 
het. Jesus voed hulle deur ’n wonder te doen.

Hierdie wonder het die skare só beïndruk dat hulle sommer daar 
en dan vir Jesus koning wou maak. Jesus het egter nie gekom om ’n 
aardse koninkryk te kom vestig nie. Hy wou nie Herodes onttroon of by 
Pontius Pilatus oorneem nie. Jesus wou alleen maar mense na God toe 
terugbring.

God het sy Seun na die wêreld gestuur om ons met Hom te versoen. 
Vandag nog verstaan mense Jesus verkeerd. Beland ons nie ook soms in 
die versoeking om Jesus en sy boodskap verkeerd te verstaan nie? Baie 
keer sien ons Hom slegs as die Een wat ons hongerpyne moet stilmaak, 
maar verder wil ons niks met Hom te make hê nie. Sien ons Hom nie 
ook soos ander as ’n politieke bevryder nie?

Jesus is veel meer as dit, soveel meer. Hy is die Seun van God, die 
Een wat ons kom bevry van die bande en strikke van die dood. Jesus 
Christus is die lewe wat ons in ons nood raaksien en voorsien wat ons 
nodig het na liggaam en gees.

Sing: Skrifberyming 17-1:1, 2, 6
Dr. De W Saaiman (De Wet) (Krugersdorp)

~~~~~~~~~~
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Woensdag 10 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 7:1-24
Fokusgedeelte: Johannes 7:20-21

Jesus Christus is die waarheid wat verdeeldheid kan bring!

Jesus het gereeld tydens die godsdienstige feeste na Jerusalem, na die 
tempel gegaan om daar te preek en op te tree. By elkeen van hier die 

feeste het die HERE Jesus Homself geopenbaar. Hy het die ware bete-
kenis van die feeste verduidelik, en die belangrikste van alles: Hy het 
aan die volk geopenbaar hoe die feeste hulle vervulling in Hom vind. 
Hy is die Een na Wie hierdie feeste verwys.

Tog is Jesus en sy boodskap nie altyd ewe goed aanvaar nie. Party was 
beïndruk deur Hom, terwyl ander gesê het dat Jesus die skares bedrieg. 
Veral die Joodse leiers was nie tevrede met Jesus se optrede nie. Wie 
was Hy nogal om hulle te onderrig? Waar kom Hy aan sy kennis?

Toe Jesus hoor wat die leiers sê, het Hy gereageer deur te verklaar 
dat Hy by God self geleer het. Al wat Hy nou doen, is om sy kennis met 
ander te deel. Hy kom soek nie sy eie eer nie. Hy wil nie deur die skares 
opgehemel word nie. Hy wil slegs God verheerlik!

Jesus se woorde bring egter verdeeldheid. Sy beskuldiging dat hulle 
nie die wet van Moses onderhou nie, is die laaste strooi. Dit dryf hulle 
tot moordgedagtes. Toe Jesus hulle daarop wys, maak hulle Hom tot 
leuenaar. Die mag van die sonde het die mense verblind. In Jesus wat 
die waarheid van God is, het hulle met God self te make, maar hulle 
verwar Hom met die duiwel. As hulle die wet geglo het, sou hulle geglo 
het in Hom van Wie die wet getuig: Jesus Christus, die Seun van God.

Geseënd is ons wat nie dieselfde fout maak nie. Ons ken God. Ons 
moet al sy werke sien en Hom daarvoor eer. Ons kan nie bekostig om 
Hom met die “opposisie” te verwar nie!

Sing: Psalm 119-1:33, 36
Dr. De W Saaiman (De Wet) (Krugersdorp)

~~~~~~~~~~
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Donderdag 11 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 7:25-52
Fokusgedeelte: Johannes 7:37-39

Jesus Christus is die lewende water!

Daar is vir my niks aanskouliker as die sluise van ’n dam wat ná ’n 
goeie reëntyd oopgemaak word om die massas water te laat uitvloei 

nie. Dit herinner my net weer: Water gee lewe. Sonder water sterf mens 
en dier en plant. Sonder water is daar geen lewe nie.

Tydens die Loofhuttefees leer Jesus die feesgangers dat Hy die eint-
like inhoud van die fees is. Meer nog, Hy sal strome lewende water uit 
almal laat vloei wat in Hom glo. Die Loofhuttefees was ’n fees van die 
waters. Deur die hele geskiedenis van die HERE se volk het Hy hulle 
dikwels met waterwonders versorg. Selfs deur die woestyn. By die 
Loofhuttefees herdenk die volk die letterlike watervoorsiening. Jesus 
wys dan op die dieper betekenis van die fees. Die geestelike water voor-
siening. Hy is die lewende water.

Wat gebeur as jy die geestelike water drink? Strome lewende water 
vloei uit jou. Jy word self ’n bron van lewende water.

Tog is dit nie heeltemal korrek nie. Daar is net een Bron van lewende 
water, naamlik Jesus self. Wanneer ons in Jesus Christus glo, omskep 
Hy ons lewe tot ’n stroom lewende water. Hy gee die Heilige Gees as 
geskenk aan ons almal. Die Heilige Gees laat ons inskakel by die Bron 
van alle lewende water. En by Hom sal jy nooit weer dors kry nie.

Maar let op: Jesus sê ons is strome lewende water, nie damme nie. 
Ons ontvang genade op genade uit die HERE se hand en moet daarom 
ook die sluise van ons harte wawyd oopmaak sodat sy lewende water 
deur ons na ander kan vloei. By Hom is daar nooit ’n tekort nie, want 
deur die werk van die Heilige Gees laat Hy elke dag lewende water in 
ons instroom. Wees dan kanale waardeur die HERE se lewende water 
na hierdie wêreld toe vloei!

Sing: Skrifberyming 18-6:4, 5
Dr. De W Saaiman (De Wet) (Krugersdorp)
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Vrydag 12 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 7:53 – 8:30 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Johannes 8:2-11

Jesus veroordeel nie die sondaar nie, maar Hy keur ook nie die 
sonde goed nie

Jesus sit in die tempel en daar staan ’n kring mense rondom Hom wat 
Hy leer. Die skrifgeleerdes en Fariseërs bring ’n vrou wat op heter-

daad met owerspel betrap is, en laat haar in die middel van die kring 
mense staan. Hulle is nie werklik gepla oor die vrou se sonde nie, maar 
gebruik haar eerder as ’n pion om vir Jesus ’n strik te stel.

Hulle sê vir Jesus: “Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke 
vroue te stenig; maar U, wat sê U?” Hulle weet dat as Jesus sou sê dat 
sy nie gestenig moes word nie, dan kan hulle Hom aankla by die Joodse 
Raad dat Hy die wet van Moses oortree. As Jesus wel sou sê dat hulle 
haar moes stenig, dan kon hulle Hom aankla dat Hy nie die wet ken nie, 
want die wet eis dat die man ook gestenig moes word (Lev. 20:10; Deut. 
22:22), of hulle kon Hom by die Romeinse regering gaan aankla, want 
die Jode mag nie self die doodstraf voltrek het nie (Joh. 18:31).

Jesus sien egter deur al hulle strikke en ontwyk elkeen triomfantlik. 
Hy antwoord hulle net: Laat dié een van julle wat sonder is, die eerste 
’n klip op haar gooi. 

En so plaas Jesus elkeen van hulle in sy gewete voor ons hemelse 
Vader. Hulle wat so maklik ander wil veroordeel, maar wat self ook 
maar skuldig voor die Here staan. Die gevolg is dat elkeen van haar be-
skul digers wegstap … die oudstes eerste …

En dan draai Jesus na die vrou en sê vir haar: Het niemand jou ver-
oordeel nie? Ek veroordeel jou ook nie … Hoekom veroordeel Hy haar 
nie? Want Hy gaan vir haar sonde van owerspel en al haar ander sondes 
aan die kruis betaal. 

Maar Jesus keur ook nie die sonde goed nie, en daarom beveel Hy 
haar: Gaan heen en sondig nie meer nie.

So leer Jesus ons hoe ons moet optree teenoor ons naaste wat in sonde 
val: Ons moenie mekaar liefdeloos veroordeel nie, maar ons mag ook 
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nooit die sonde goedkeur nie. Jesus leer ons: Wees lief vir die sondaar, 
maar nie vir die sonde nie.

Sing: Psalm 130-1:2
Ds. LM Floor (Marcel) (Sasolburg)

~~~~~~~~~~

Saterdag 13 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 8:31-59 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Johannes 8:31

Die verskil tussen ’n ware geloof en ’n skyngeloof

Ons sien dat Jesus in gesprek is met die Jode wat in Hom glo (vs 31). 
Tog word dit uit die gesprek gou duidelik dat hierdie “gelowiges” 

nie kinders van God is nie, maar dat hulle kinders van die duiwel is (vs 
44).

Hoe is dit moontlik dat ’n “gelowige” dalk ’n kind van die duiwel 
kan wees? Dit is omdat nie alle “gelowiges” ware gelowiges is nie. 
Reeds in Johannes 2:23-35 sien ons dat daar mense was wat deur Jesus 
se wonders vir ’n oomblik tot “geloof” gekom het, maar wat nie waarlik 
gelowiges was nie. Hulle het net ’n emosionele oplewing beleef. Ook in 
Johannes 6:66 lees ons van mense wat net tydelik tot geloof gekom het, 
maar wat gou weer die rug op ons Here Jesus gedraai het. 

Ons moet dus onderskei tussen vlugtige, verbygaande en emosionele 
bekering en geloof, en ware wedergeboorte en geloof wat God deur sy 
Woord en Gees, op sy tyd, in sy kinders werk.

Moet ek egter nou my lewe lank twyfel of ek ’n ware gelowige is? 
Nee! God leer ons in sy Woord wat ’n ware geloof is: Dit is vasstaande 
kennis van alles wat God in sy Woord openbaar, en ook ’n vaste vertroue 
daarin ... veral dat ek vergifnis van sondes ontvang het op grond van dit 
wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het (HK So. 7; Heb. 11:1). 

En so ’n ware geloof word gekenmerk deur geloofsdade of vrugte van 
geloof wat in my lewe al hoe meer sigbaar word (vs 42, 47; HK Sondag 
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32). Jy is dus nie maar tydelik aangedaan oor Jesus se woorde nie, maar 
jy bly altyd getrou aan Jesus se woorde (vs 31). Jy bly getrou aan Jesus 
se woorde, omdat jy in Jesus Self ingeplant is, en in Hom gewortel is, 
en daarom dra jy baie vrugte van geloof (Joh. 15:4; Kol. 2:7).

Sing: Skrifberyming 14-1:1-2
Ds. LM Floor (Marcel) (Sasolburg)

~~~~~~~~~~

Sondag 14 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 9:1-11
Fokusgedeelte: Johannes 9:3-5 (1933/53-vertaling)

Blind tot God se eer sodat die Lig openbaar kan word

Die Johannes-Evangelie fokus basies op een belangrike vraag: Wie 
is Jesus Christus? In ons teks is Christus besig met ’n reeks “Ek 

is”-uitsprake wat juis daarop gerig is om dié vraag te beantwoord.
Vers 1-11 lê ’n besondere klem op die tema van “Ek is” wat grootliks 

in die Evangelie voorkom. Wat veral in die teks uitstaan, is die praktiese 
manier waarop Christus dit uitbeeld – deur middel van die wonders wat 
Hy verrig. Hierdie werk verkondig sy Godheid. In die teks kry ons te 
make met ’n blinde. Wat egter duidelik is, is dat die teks se fokus nie 
op die blinde man val nie, maar op die openbaring van Wie Christus 
werklik is. Vers 3 veral maak hierdie gedagte duidelik: Dit was geen 
mens se skuld dat hy blind is nie, “maar die werke van God moet in 
hom openbaar word”. Die rede dat hierdie man blind was, was in wese 
tot God se eer. Sy blindheid was ’n instrument in Christus se hande, 
sodat Christus Homself daardeur kon bekend maak. Dit is ’n besondere 
gedagte dat die man se beproewing gedien het tot God se openbaring in 
Christus.

Die beproewinge wat ons elkeen in hierdie lewe ervaar, is nie 
nood wendig ’n straf nie, maar sodat ons verder kan kyk en die Lig, 
Jesus Christus, kan sien. Paulus beklemtoon ook hierdie gedagte in 2 
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Korintiërs 4:11: “Want altyd word ons wat lewe, oorgelewer in die dood 
om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterfl ike vlees open-
baar kan word.” Een man se beproewing dien tot getuienis vir duisende, 
tot vandag toe.

Eer Christus in jou beproewinge sodat die getuienis van die Lig kan 
dien vir ander.

Sing: Psalm 34-1: 1, 5
Ds. JG Ehlers (Jan) (Meyerton)

~~~~~~~~~~

Maandag 15 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 9:35-39
Fokusgedeelte: Johannes 9:37, 38 (1933/53-vertaling)

Tot die lig gekom deur die Lig te sien

Christus gaan verder in hierdie gedeelte deur Homself te openbaar. 
In die vorige gedeelte (vs 1-11) word die man se blindheid gebruik 

sodat Christus Homself kan openbaar.
Dit wil egter voorkom asof die man nog self nie weet Wie hierdie 

man was wat hom genees het nie. In vers 17 antwoord die man die vraag 
van die Fariseërs oor Wie dink hy hierdie man is. Hy is ’n profeet, ant-
woord hy. Maar nou kom Christus en vra hom: Glo jy in die Seun van 
God? En so openbaar Christus Homself fi naal aan die man, en die man 
het geglo.

In vers 38 maak Christus verder die doel bekend waarvoor Hy in die 
wêreld gekom het. Om die wat nog nie sien nie, gesond te maak. Die 
geestelike betekenis van die verhaal van die blinde man word nou dui-
de lik gemaak aan ons. Die blinde man wat verstoot was en moes bedel 
om aan die lewe te bly, word verlig deur die Seun van God sodat hy mag 
glo. Dit was die genesing van die man se inherente gebrek: gebrek aan 
geloof.

Die genesing van Christus dui daarop dat Hy ons deur die werk van 
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Heilige Gees kom genees deur ons deel te maak van sy liggaam, sodat 
ons ook die Lig mag sien wat vanuit Hom afstraal. Christus het gekom 
om die uitverkorenes van God te versamel. Juis dié wat nog sonder 
geloof is, blind is, tot die Lig te lei.

Sing: Psalm 89-1: 6, 7
Ds. JG Ehlers (Jan) (Meyerton)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 16 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 10:1-21
Fokusgedeelte: Johannes 10:11

Die goeie Herder

Die liefde van ons Here Jesus Christus vir sondaars kan nie volledig 
deur menslike woorde beskryf word nie. Baie mense maak van sy 

lyding ’n emosionele verhoogstuk waardeur verkondig word dat Hy vir 
ons die moontlikheid tot redding verwerf het. Maar dat Hy werklik in 
ons plek kom sterf het en ons inderdaad deur sy bloed kom salig maak 
het, kan nie afgebeeld word nie. Dit kan net geglo word.

Watter boer of herder sal so ver gaan om sy lewe vir sy skape te gee, 
al is hulle baie werd? Dit doen net Jesus, die goeie Herder, eerstens vir 
die Joodse uitverkorenes, maar ook vir sy ander skape onder die hei-
dene (vs 16). 

Hierin is Hy anders as die Fariseërs. Hulle is rowers en huurlinge wat 
niks vir die skape omgee nie. Hoe sleg het hulle nie die blindgeborene 
behandel nie! Hulle het hom, toe hy Jesus se werk as komende van God 
bely het, uitgeskel en hom uitgeban. Jesus en sy skape was toe nie meer 
welkom in die sinagoge nie.

Ook vandag is Hy ons Herder, want Hy het nie net sy lewe gegee nie, 
maar dit ook weer opgeneem en die dood oorwin. Sy skape ken sy stem 
en volg Hom. Hy sal hulle die ewige lewe in oorvloed gee en niks kan 
hulle uit sy hand ruk nie.
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Jy sal weet of jy ook deel van sy kudde is. Dien jy Hom waarlik met 
dankbaarheid?

Sing: Psalm 23-1:1, 2
Dagstukkie Almanak 2002

~~~~~~~~~~

Woensdag 17 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 10:22-42
Fokusgedeelte: Johannes 10:30

Ek en die Vader is een

Jesus se kruisiging kom nader. In hierdie gedeelte vertel Johannes dat 
dit nog winter was, vier maande voor die kruisiging. Jesus loop in ’n 

beskutte deel van die tempel. Daar bereik sy openbaring nou ’n sekere 
hoogtepunt. As die Jode van Hom ’n reguit antwoord vra, verklaar Hy 
eerstens dat Hy werklik die Messias, die Gesalfde van God is. Tweedens 
sê Jesus dit duidelik: “Ek en die Vader is een.” Derdens stel Hy dit 
weereens dat Hy die Seun van God is. Die Jode vind sy drie uitsprake 
weer Godslasterlik en wil Hom eers stenig en toe gevange neem. Leer 
die Skrif dan nie dat daar net Een Persoon is wat waarlik God is nie? 
Nou kom betree Jesus daardie verbode terrein. As hulle maar net sy 
woorde en dade bymekaar wou bring, sou hulle besef het dat Hy die 
waarheid praat: “… dat die Vader in My en Ek in die Vader is.” Maar 
die Jode is nie van sy skape nie. Daarom wil hulle Hom doodmaak. Om 
hierdie rede gaan Jesus uit Judea na Perea toe, want sy tyd het nog nie 
gekom nie. Watter groot roeping het ons nie vandag teenoor die Jode 
nie – ons wat die Waarheid ken wat ons vrygemaak het. Het jy al gebid 
vir hulle terugkeer na die Vader toe, deur Jesus Christus? By God is alle 
dinge moontlik (Rom. 11:24, 28, 29).

Sing: Skrifberyming 35:1, 3
Dagstukkie Almanak 2002
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Donderdag 18 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 11:1-27
Fokusgedeelte: Johannes 11:25-26

Jesus is die Lig in die duisternis

Jesus gebruik ’n verskeidenheid van vergelykings om Homself te 
openbaar. Ons sien Hy noem Homself byvoorbeeld die Goeie Herder 

(Joh. 10), die Deur (Joh. 10), die Brood van die Lewe (Joh. 6), die Weg, 
die Waarheid en die Lewe (Joh. 14). Ook in hierdie gedeelte openbaar 
die Here drie dinge oor Homself:

Lees vers 9-10. Dit lyk vir ons na ‘n vreemde stelling. Wat kan dit 
beteken? 

Dit beteken dat God 'n Raadsplan het wat vervul gaan word binne 
die tyd wat Hyself daarvoor bepaal het. Jesus Self hou ook daaraan 
vas. Hy hoef Hom nie te bekommer oor die Joodse Raad nie, want 
alles gebeur binne ‘n sekere tyd. Verder beteken dit dat God die Lig 
is waarin ons wandel. Ons sal ons nie stamp as ons in sy Lig wandel 
nie. Dit beteken nie niks sleg sal met ons kan gebeur nie; dit beteken 
dat sy Lig ons pad verlig.
Lees vers 25-26. ‘n Tweede ding wat Jesus hier oor Homself openbaar, 
is dat Hy die Opstanding en die Lewe is. Lasarus se opwekking wys 
dat Jesus mag het oor dood en lewe. Hierdie krag vind sy hoogtepunt 
in Christus se eie fi siese opstanding. Ons moet egter dieper kyk. 
Hierdie wonderwerk wys heen na sy eie opstanding as Eersteling uit 
die dood. Omdat Jesus die Eersteling is uit die dood, gaan ook ons 
opgewek word (vgl. 1 Kor. 15). 

Jesus is dus nie net die Opstanding nie, maar ook die Lewe. Let-
ter lik gaan elkeen van ons wat in Jesus glo, vir ewig lewe! Lewe 
sonder pyn, hartseer en sonde vir ewig! Laat die gedagte insink vir 
'n oomblik! Op grond van Jesus se lewe, kruisdood en fi siese opstan-
ding het ons die lewe vir ewig.
Jesus openbaar laastens ook hier dat Hy die Seun van God is! Die 
enigste vraag wat oorbly, is die vraag wat Jesus Self vra in vers 26: 
“Glo jy dit?” 
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Kan jy vandag saam met Marta bely: “Ja, Here, ek glo dat U die 
Chris tus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom”?

Sing: Psalm 23-1:1-3
Ds. IH Scholtz (Zak) (Bloempark)

~~~~~~~~~~

Vrydag 19 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 11:27-57
Fokusgedeelte: Johannes 11:40

As jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien

Partymaal vra mense my: Wat is die sleutel tot die verstaan van die 
Woord? Die kort antwoord is: Geloof in Jesus Christus is die sleutel 

tot ons verstaan. Sonder geloof in Jesus word die Bybel gereduseer tot 'n 
historiese werkstuk, 'n morele manifes, 'n boek vol gevare wat vernietig 
moet word, 'n misbruikte politieke stuk gereedskap, niks meer nie. Ons 
het afgesluit gister met die woorde: “Glo jy dit?” Die antwoord op die 
vraag gaan as’t ware die kaf van die koring skei.

Marta en Maria se reaksie is nie ongeloof nie, maar twyfel. Gaan 
Jesus hulle broer kan opwek? Eers is daar sekerheid en dan 'n tikkie 
twy fel. Jesus gaan egter al hierdie twyfel wegneem deur dit wat Hy 
gaan doen. Wat gaan die reaksie wees van Marta en Maria nadat Lasarus 
opgewek is? Interessant, die gedeelte wys nie vir ons wat hulle reaksie 
is nie. Ons weet egter dat hulle gelowiges is wat deur hierdie gebeure in 
hulle geloof versterk is. Dis hulle wat by die voete van Jesus bly sit.

Die tweede reaksie vind ons van die groep Jode wat saamgegaan het 
graf toe. Vers 45 sê: Baie van dié wat saamgegaan het, het tot geloof 
gekom! 'n Deeltjie van hulle het egter na die Joodse leiers toe gegaan. Die 
Joodse Raad se reaksie is duidelik ongelowig. Die reaksie is voorspel-
baar. Jesus is 'n bedreiging en moet doodgemaak word. Hulle vergader 
in die donker; die hoëpriester Kajafas maak dan 'n profetiese uitspraak. 
Ja, die Here werk deur die mond van ongelowige om sy plan te laat 



 231

realiseer! Kajafas se woorde in vers 50: “… dat dit vir ons voordelig is 
dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie.”

Hoe pragtig wys hierdie woorde heen na Jesus. Jesus gaan as een 
Man sterf vir die volk sodat sy volk, die volk van God, nie omkom nie! 
Ek en jy is deel daarvan. Jesus kom wys in vers 40 dat dit gaan om sy 
heerlikheid – dis Jesus wat hier verheerlik word!

Sing: Lied 329:1 (x2)
Ds. IH Scholtz (Zak) (Bloempark)

~~~~~~~~~~

Saterdag 20 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 12:1-26
Fokusgedeelte: Johannes 12:7

Jesus se hele lewe op aarde verkondig die waarheid van sy 
verlossingswerk, die opstanding en die ewige lewe

Die Evangelie volgens Johannes is een van die mooiste Nuwe-Testa-
mentiese boeke wat ons as gelowiges ooit sal lees. Wat dit so mooi 

en uniek maak, is die feit dat dit die evangelie verkondig met die klem 
op Christus as die Seun van God. Dan is dit so kenmerkend dat die 
jongste boek in die Nuwe Testament aan die gelowiges verduidelik hoe 
God deur sy Seun ons verlos het volgens die wil van die Vader, en dat 
ons deur sy genade nooit verlore sal gaan nie (Joh. 10:28).

Hierdie kern van die evangelie vind ons ook in ons Skrifgedeelte. 
Christus het gekom met die taak om die uitverkore kinders van God te 
verlos. In ons Skrifgedeelte vandag lyk dit asof Maria en die skare wat 
Hom voor Jerusalem ontmoet het, Jesus eenvoudig net verheerlik omdat 
hulle glo dat Hy die Verlosser is en Hom prys vir al die ongeloofl ike 
dinge wat Hy gedoen het. As ons die verhaal lees van Maria wat Jesus 
se voete met die egte nardussalf salf en met haar hare afdroog, dan dink 
ons dat dit werklik ’n kosbare manier is om God te eer, om Hom te 
erken vir wat Hy kom doen het.
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Dan is dit egter so kostelik dat dit eintlik nie die daad van Maria is wat 
hier uitstaan nie, maar die daad van die Heilige Gees! Jesus se woorde 
in vers 7 – “sy het dit bewaar vir my begrafnis” – dui daarop dat hierdie 
salwing simbolies sy opstanding verkondig. Die salwing met hierdie 
nardussalf was gebruik om die hoop van ’n opstanding te simboliseer. 
Daar om was die salwing van Christus nie in daardie tyd oorbodig nie, 
want Hy was gesalf asof Hy in die graf gelê moes word.

Die dissipels was nog nie bewus daarvan nie, en Maria het ongetwyfeld 
skielik onder die leiding van die Gees van God hierdie aksie uitgevoer. 
Christus het dit toegelaat om die hoop van sy opstanding wat die mense 
en die dissipels afgekeur het, te bevestig. Deur hierdie handeling en 
ook met sy intog word Jesus nie net verheerlik nie, maar bevestig Hy 
die waarheid van sy doel aan al die gelowiges sonder dat hulle dit eens 
agterkom.

Sing: Psalm 106-1:1, 2
Ds. EJ Vogt (Ernest) (Vaalwater)

~~~~~~~~~~

Sondag 21 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 12:27-50
Fokusgedeelte: Johannes 12:49, 50

Jesus roep ons tot geloof, die weg tot die ewige lewe, Hy roep jou 
tot gehoorsaamheid

Hierdie moes ’n ongeloofl ike aanskouing gewees het. Jesus is met 
sy intog in Jerusalem ontmoet deur baie Jode en selfs Grieke wat 

Hom wou sien en hoor hoe Hy praat. Jesus se uur van verheerliking het 
ook nadergekom en ons kan aanvaar dat Hy in sy menslikheid benoud 
en ontsteld was – en hier staan Hy in die midde van die skare. Wat doen 
Hy? Hy roep in die hemel met ’n gebed: “Vader, verheerlik u Naam!” 
En die Here antwoord Hom: “Ek het dit verheerlik, en Ek sal dit weer 
verheerlik.”



 233

Wat kenmerklik is, is dat Jesus die skare antwoord en sê dat die Here 
geantwoord het, nie om sy ontwil nie, maar om die skare se ontwil. 
Hier waar Jesus se kruisiging voor Hom lê, is Hy nie bekommerd oor 
Homself nie, maar oor die mense. Die skare het nie ten volle geglo wat 
Jesus kom doen het nie; daar is Jode wat in Hom geglo het, maar wat 
as gevolg van die Fariseërs dit nie bely het nie. Christus is hier omring 
met mense wat wil glo, maar volgens hulle wil, hulle volhard nie in die 
geloof waartoe Jesus hulle roep nie.

Dan bevestig Hy dat die stem wat hulle gehoor het, deur Hom praat. 
Hy en die Vader is een! Die Vader het sy Naam verheerlik met die koms 
van sy Seun, deur sy Seun het Hy sy kinders geleer Wie Hy is, deur sy 
Seun het Hy sy liefde en genade aan die mensdom geopenbaar. En deur 
sy Seun roep Hy ons op tot die ewige lewe!

Daarom gee die Here ons die opdrag om te volhard in die geloof, 
om dat dit tot ons voordeel is. Om by die skole en by die werk en in jou 
gemeenskap jou geloof uit te leef. Om deur die voorbeeld en off er van 
sy Seun sy Naam te verheerlik. Moenie ’n “halfhartige gelowige” wees 
nie, Jesus roep ons op om daagliks te volhard in die genade wat Hy aan 
ons geopenbaar het.

Sing: Psalm 119-1:11, 12
Ds. EJ Vogt (Ernest) (Vaalwater)

~~~~~~~~~~

Maandag 22 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 13:1-17
Fokusgedeelte: Johannes 13:4, 5, 12-14

Was mekaar se voete: Wees bereid om Christus te dien en mekaar 
te bedien

Sal jy jou naam opsit op die voetewas-dienslys? Wel, Jesus Christus 
het self gaan kniel en sy dissipels se voete gaan was! Waar kom die 

ge bruik vandaan?
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In Eksodus 30:12-21 lees ons dat die voete gewas moes word in die 
seremoniële reinigingsproses. In Genesis 18:4 lees ons dat jou voete 
by gaste gewas is as teken van hofl ikheid. Hier in Johannes 13 het ons 
spesifi ek te doen met ’n afskeidsboodskap van Jesus net voor sy kruis-
dood en opstanding. Hy het sy eie mense verskriklik liefgehad en het 
swaar afskeid geneem; tog het Hy geweet waarvoor Hy gestuur is.

God se liefde is opreg omdat Hy die verlossing vir ons as mense wil 
gee. Daarom het hy sy Seun Jesus Christus gestuur om ons wat eintlik 
verlore moes gaan, te red. Groter liefde kan daar nie wees nie! 

In die lig van hierdie liefde kom Jesus en Hy was sy dissipels se 
voete. Hy bind sy onderkleed op en was een vir een sy dissipels se 
voete. Jesus wou met die voetewasdaad wys dat Hy gekom het om te 
dien en roep ons op om Hom te dien en gewillig te wees om mekaar te 
be dien.

Wat is ons eerste reaksie in ons verhoudinge wanneer dinge skeefl oop? 
Ons wil eerder mekaar se koppe was! Ons wil eerste praat en foute 
uitwys, nie waar nie? Bid elke dag dat Jesus jou skoon hou en vandag 
se sondes afwas. Bid om wysheid hoe jy dan iemand anders kan begelei 
om diep in sy eie lewe te delf met die doel om hom/haar voor God te 
ontbloot. So gryp God met liefde in en boonop wek Hy wederliefde op. 
Dit is tog immers wat Jesus gedoen het!

Sing: Skrifberyming 5-3:1, 2
Ds. J van Schaik (Joop) (Randburg)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 23 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 14:1-7, 25-31
Fokusgedeelte: Johannes 14:1, 2, 6, 26-27

God se oplossing vir ontsteltenisse

Wat ontstel jou? Is jy dalk onregverdig behandel? Is jy afgekraak? 
Is jy deur molestering en verkragting? Is jy gekaap en besteel? 
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Is jy deur jou vriend of vriendin om die bos gelei? Was jou geliefde of 
jyself ontrou? Is jy die slagoff er van verslawing? Word jy teleurgestel 
deur jou pa en ma, deur jou seun of dogter, deur jou huweliksmaat? Is tyd 
altyd te min vir mekaar? Voel jy die naaste aan jou het jou onherstelbaar 
seergemaak, of jy maak hulle die seerste? Is jou drome verongeluk?

Die Here sê vir jou: “Ek weet dit roer hier in jou.” “Ek weet jy is 
emosioneel en geestelik uitgeput en omgekrap. Moet jou nie so onstel 
nie. Ek gee nou 'n handvol oplossings vir jou.”

Jesus sê: “Kom, hou net aan om te glo, ek sal jou ontsteltenis en jou 
twyfel wegneem, hou net aan glo in my Vader en in My.” Jesus sê: “Ek 
het klaar vir jou 'n plek in die hemel by God die Vader gereedgemaak. 
Jy hoef nie in spanning daaroor te leef nie. Staan op en lewe jou lewe 
vir my.” Jesus sê: “Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Loop net 
mooi agter my aan in my voetspore.”

Jesus sê: “Die Heilige Gees is vir jou gegee om in jou te woon en 
jou te lei. Raak jy net rustig en laat die Heilige Gees oorvat.” Jesus sê: 
“Ek gee my vrede vir jou. Ek het die ergste deurgemaak en nou sal jy 
enigiets wat jou ontstel, kan verwerk, jy sal vrede kry, my vrede. Jou 
ontsteltenis sal nou weggaan en jy sal vrede kry, tevrede wees.”

Sing: Skrifberyming 12-3:1, 2
Ds. J van Schaik (Joop) (Randburg)

~~~~~~~~~~

Woensdag 24 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 15:1-17
Fokusgedeelte: Johannes 15:5

Verbind aan Jesus Christus om vrugte te dra!

’n Loot kan net leef as dit ’n intieme eenheid met die wynstok het. 
Daar is ’n intieme eenheid tussen Jesus Christus en die gelowiges. 

Jesus het nie net ’n invloed op ons lewe nie; deur die Heilige Gees woon 
Hy in ons en verander ons sodat ons kan vrugte dra. ’n Gelowige is 
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dus nie in die eerste plek iemand wat ’n klomp oortuigings aanneem 
of ’n klomp reëls nakom nie. God kom jou lewe binne, verander jou 
hart en gee aan jou ’n nuwe lewe. Want deur geloof is jy aan Jesus (die 
wingerdstok) verbind wat vir al jou sondes betaal het.

Jesus sê dat ons in Hom moet bly om vrugte te dra. Jesus gee ons 
twee maniere waarop ons in Hom moet bly:

Ons moet in sy woorde bly. God se woorde bly in ons wanneer ons 
die Bybel lees en deel maak van ons lewe elke dag.
Ons moet in sy liefde bly. God het jou nie meer lief op ’n goeie 
dag en minder lief op ’n slegte dag nie; sy liefde vir die gelowige 
is alreeds volmaak. Jy moet groei in jou bewustheid en waardering 
van God se liefde. Jy moet groei in die mate hoe jy in sy liefde bly 
en daarvan leef.
Wanneer ons ’n lewendige verbintenis met Jesus het, snoei God ons 

reg sodat ons nog meer vrugte kan dra. God snoei ons reg met sy Woord. 
Soms sê Hy vir ons dinge wat ons nie graag wil hoor nie. Maar ons moet 
dit hoor, want daardeur verander Hy ons om meer vrugte te dra. God 
snoei ons ook deur dinge wat in ons lewe gebeur. Soms laat God dit toe 
dat daar pyn en hartseer in ons lewe kom – Hy gebruik dit om ons ten 
goede te verander.

Sing: Skrifberyming 15-1:1-4
Dr. HM Zwemstra (Heinrich) (Walvisbaai/Swakopmund)

~~~~~~~~~~

Donderdag 25 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 16:1-33
Fokusgedeelte: Johannes 16:22

Die blydskap van gelowiges

In vers 16 sê Jesus: “Nog ’n klein rukkie, dan sien julle My nie meer 
nie; en weer ’n klein rukkie, dan sal julle My weer sien.” Wat is 

hierdie klein rukkie waarvan Jesus praat?
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Dit is die aand voor sy kruisiging wanneer Jesus met sy dissipels 
praat. Saam met sy dissipels het Hy die laaste Paasfees gevier en Hy het 
die nagmaal ingestel. Oor ’n klein rukkie gaan Jesus gevange geneem 
en gekruisig word, en dan gaan die dissipels huil en treur. Maar hulle 
moet moed hou, want nadat hulle vir ’n klein rukkie hartseer was, gaan 
hulle Jesus weer ontmoet omdat Hy uit die dood gaan opstaan. En dan 
gaan hulle oorloop van blydskap!

Die fondament van gelowiges se blydskap is dus Jesus se verlos-
sings werk. Na sy kruisdood en opstanding kan ons seker wees dat ons 
aan Hom behoort. Hy het sy hart aan ons gekoppel en vind vreugde in 
ons. Soos ’n moeder wat vreugde in haar kind vind.

Omdat gelowiges verlos is, kan ons met vrymoedigheid bid. In vers 
24 sê Jesus: “Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome 
kan wees.” Wanneer ons gereeld bid, het ons gemeenskap met God. Ons 
ervaar dat God ons hoor en verhoor. Dit beteken nie dat Hy alles gee 
soos ons dit wil hê nie. Hy gee wat die beste vir ons is – daarvan kan 
ons seker wees!

Jesus sê dat ons ná sy opstanding in sy Naam gaan bid. Dit beteken 
dat Hy die rede is hoekom ons tot God kan bid. Hy is ook die rede 
hoekom ons die sekerheid kan hê dat God na ons luister en ons gebede 
verhoor.

Nou is die vraag aan elkeen van ons: Wat is die aard van jou vreugde? 
Anders gestel: Wat bepaal jou blydskap? Moet dit met jou goed gaan 
sodat jy bly kan wees? Moet jy sekere dinge hê, of moet jy sekere dinge 
kan doen om bly te wees? Of vind jy jou vreugde in God en wat Hy 
doen?

Sing: Psalm 100-1:1, 2, 3, 4
Dr. HM Zwemstra (Heinrich) Walvisbaai/Swakopmund

~~~~~~~~~~
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Vrydag 26 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 17:1-25
Fokusgedeelte: Johannes 17:21

Waarlik één

Wanneer is ’n man en vrou één? Wanneer is ’n huisgesin één? 
Wan neer is ’n gemeente één? Wanneer is ’n kerkverband één? 

Wan neer is ons regtig één met God? … As Hý verheerlik word in ons 
selfl ose diens aan mekaar. Reeds toe Judas in Johannes 13:31, 33 die 
eerste nagmaal verlaat het, het Jesus genoem dat hulle nou in die laaste 
pylvak vir sy verheerliking ingegaan het: sy kruisiging was op hande. 
Sy selfl ose diens sou God laat skitter in heerlikheid.

Hoofstuk 17 is dan die laaste oomblikke van Jesus se afskeidsgesprekke 
voor sy kruisiging (hfst. 14-17). ’n Innige gebed tussen Hom en sy 
Vader. Daar is eintlik net ’n paar versoeke in hierdie gebed: Verheerlik 
u Seun (vs 1); Bewaar hulle (die huidige dissipels) in u Naam (vs 11); 
Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid (vs 17); Mag almal 
ná hulle ook een wees soos Ons (vs 21); Ek wil dat hulle my heerlikheid 
sien (vs 24).

Selfs in sy gebed staan mens verwonderd oor Jesus. Hy bid nie vir 
Hom self nie. Hy bid, met sy eie dood op hande, dat die Vader in daardie 
dienswerk van Hom verheerlik mag word, en vir die behoud van sy 
dissipels in verskillende vorme. Die gebed knoop saam in ’n versoek vir 
’n eenheid wat ons verstand te bowe gaan: ’n eenheid waarin ons met 
God Drie-enig mag deel. ’n Eenheid waarbinne die een die ander dien. 
’n Selfl ose-Diens-Eenheid wat hoop laat opvlam dat daar tog ’n Vader is 
wat sy Seun sou afstaan vir ’n sondaar soos ek. Daardie evangelie-een-
heid skitter eers waar ek beweeg is om iets af te staan in diens van God 
en my naaste (vs 18). Al die kringe van ons een-wees is geroep om God 
te verheerlik soos wat ons mekaar daarin dien. ’n Huwelik, ’n huisgesin, 
’n geloofsgesin, ’n kerkverband, ’n Koninkryk.

Sing: Skrifberyming 15-1:1-4
Ds. G van Wyk (Griff el) (Rustenburg)
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Saterdag 27 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 18:39 – 19:27
Fokusgedeelte: Johannes 18:37; 19:26, 27

In sy eensaamheid skep Hy steeds gemeenskap

Die wêreld is op sy kop. Die boewe loop vry op straat. Die mense met 
posisie en mag om die samelewing te dien en te lei, glimlag vroom, 

maar konkel met die onderwêreld. Is daar hoop vir so ’n samelewing?
Hierdie beskrywing is waar van die samelewing in Jesus se tyd én 

vandag. In hierdie hoofstukke sien ons hoe al die kringe van die same-
lewing Jesus verloën en met omgekeerde waardes die vrylating van ’n 
rower vier. Die mensdom in al sy vlakke en vorme is verrot en het ’n 
Verlosser nodig. Maar die Verlosser doen nie met hulle wat hulle met 
Hom doen nie. Hy keer nie sy rug op hulle nie. Hulle maak dit dan nou 
juis duidelik hoe nodig die mensdom ’n Verlosser het.

Terwyl die leiers Hom versaak, beur Hy soos ’n ware leier vorentoe 
om te doen wat hulle nie vir hulleself kan doen nie. Sy antwoord aan 
Pilatus in 18:37 is daarom kragtig: “Dit is soos u sê: Ek is ’n koning.” ’n 
Volmaakte Koning wat voor in die linies diens doen en sterf. ’n Koning 
wat self vinger-alleen gelos word, maar steeds in sy laaste oomblikke 
dink aan die eensaamheid van sy goeie dissipel-vriend Johannes en sy 
ver wese ma, Maria. Terwyl die samelewing uitmekaar val, begin Jesus 
’n nuwe gemeenskap aanmekaar weef. ’n Teken van hoop!

Jesus die Koning het ’n alleenpad gestap waarop ons nooit kon 
saam stap nie, omdat Hy dit ook vir óns moes stap. En terwyl die wêreld 
vandag maar steeds uitmekaar val, sien Hy steeds jou eensaamheid en 
weef Hy jou in ’n nuwe gemeenskap aanmekaar met ander. ’n Genade-
gemeenskap as ’n teken van hoop aan die wêreld!

Sing: Skrifberyming 5-4:1, 2, 5, 6
Ds. G van Wyk (Griff el) (Rustenburg)

~~~~~~~~~~
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Sondag 28 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 18:39 – 19:30 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Johannes 19:18a, 30

“Daar het hulle Hom gekruisig …”

Tref die gebeure rondom Jesus se kruisiging jou nog? Die gevaar kan 
ontstaan dat ons bloot net “toeskouers” geword het wat na Jesus 

se kruisiging kyk sonder om werklik daardeur aangeraak te word. “Vat 
Hom weg! Vat Hom weg! Krui sig Hom!” Die volk kies vir Barabbas. 
Jesus word eers gegesel en daarna oorgelewer om gekruisig te word. 
Terwyl ek hieraan terugdink, voel dit of ek wil uitroep: “Wat ’n skreiende 
onreg!” En tog word die oordeel van die regverdige Regter hierin vir 
ons voltrek! Daarom, as ons na die kruisgebeure kyk, kan ons nie maar 
net toeskouers wees wat op ’n afstand staan en kyk nie! Ons moet kyk 
na die kruisgebeure en seker maak ons ken die werklike feite, want by 
die verhoor van Jesus voor Pontius Pilatus het dit gegaan oor baie meer 
as net dit wat die toeskouers kon waarneem. Christus is nie net deur die 
skare veroordeel nie – en deur die regter nie – maar ook deur sy eie Vader 
in die hemel. Meer nog: gevonnis tot ’n kruisdood, ’n vloekdood – en 
dit deur sy eie Vader! Hoekom? Om my en jou skuld ten volle te betaal! 
Dit is presies wat Jesus sê net voor Hy sy laaste asem uitblaas: “Dit 
is volbring!” Hierdie woorde is destyds op rekenings geskryf as hulle 
voluit betaal is. Ek en jy kan nie net ’n toeskouer wees nie, ons is mede-
aandadig. Jesus Christus is aan die kruis gespyker om die skuldbrief 
van ons sondes daaraan vas te nael. Om toeskouer te wees, om te weet 
van Jesus se kruisdood, om die besonderhede haarfyn te ken en om selfs 
hartseer te word, help jou nog niks nie. Jy moet dit glo! Geloof beteken 
nie om eenkant te staan nie, maar om te weet: “Daar word ek saam met 
Christus veroordeel – deur God veroordeel – en daar sterf ek saam met 
Hom aan die kruis! Hy sterf onskuldig – ek nie! Tog neem Hy al my 
sondes op Hom sodat ek daarvan verlos kan wees.

Sing: Skrifberyming 5-2:3, 5, 10
Ds. FJ Potgieter (Fritz) (Bloemfontein-Suid)
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Maandag 29 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 19:28-42; Romeine 6:1-11
Fokusgedeelte: Johannes 19:42a; Romeine 6:4a (1983-vertaling)

Jesus se begrafnis was uit genade ook my begrafnis!

Niemand weet wat môre gaan gebeur nie. Jy weet ook nie wat vir jou 
in hierdie week wat voorlê, wag nie, maar een ding is seker: Daar 

kom 'n dag waarop hulle jou moet begrawe. Die troos is dat jy as gelowige 
al reeds eenmaal begrawe is: met Christus. Jou begrafnis lê agter. Dis 
verlede tyd. Dit maak jou tweede begrafnis minder verskriklik. Jou graf 
is nie die einde van jou lewe nie, maar 'n poort na die ewige heerlikheid. 
Dis egter nie al nie. Ons begrafnis met Christus gee ook nuwe perspektief 
aan ons lewe van elke dag. Ons kan daardeur in 'n nuwe lewe wandel.

In Romeine 6:4a sê Paulus: Ons is saam met Christus begrawe deur 
die doop in die dood. Toe Jesus in die tuin van Josef van Arimatea in die 
graf neergelê is, is ons daar saam met Hom neergelê. Ons is saam met 
Hom begrawe. Wat beteken dit in die lewe van elke dag? Drie dinge, en 
dan drie dinge met betrekking tot die verlede, die hede en die toekoms.

Verlede: As ek uit genade in Jesus Christus glo, dan weet ek: Ek is al 
'n keer begrawe – met Christus. Saam met Hom in die graf. Daar lê my 
ou mens. Ek het die sonde afgesterf. God sal dit my nie meer toereken 
nie. Ek is vrygespreek! Maar dit het ook betekenis vir die hede. Die graf 
van Jesus wat ook my graf geword het, sê vir my: Jesus het die mag 
van die sonde gebreek. Deur die geloofsgemeenskap met Jesus Christus 
ontvang ek die krag om teen die sonde wat nog in my woon, te stry en 
te oorwin, om in 'n nuwe lewe te wandel. Ten slotte kyk ons ook na die 
toekoms. Wat 'n troos. Ek is reeds in die graf – saam met Christus. Nou 
is die graf wat vir my wag, nie meer so verskriklik nie.

My graf, al lyk hy diep en donker, is geheilig deur die werk van 
Christus. Die graf is nou 'n poort, 'n deurgang na die ewige lewe.

Nie 'n hopelose einde nie, maar EINDELOSE HOOP!!

Sing: Skrifberyming 5-4:1, 2, 5, 6
Ds. FJ Potgieter (Fritz) (Bloemfontein-Suid)
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Dinsdag 30 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 20:1-31
Fokusgedeelte: Johannes 20:27

Hoe kry ’n mens sekerheid?

Die opstanding van Jesus – dit is waaroor Tomas twyfel. Soms dink 
ons twyfel is ’n moderne ding, maar hieruit is dit duidelik dat dit 

nie is nie! Tomas het saam met Jesus geleef, hy het saam met die ander 
dissipels geleer en was sekerlik ook maar teleurgesteld toe Jesus ge-
kruisig en begrawe word. Was Tomas maar ’n swakkeling, of hoekom 
het hy getwyfel? Lees weer verse 25 en 26 – tussen hierdie twee verse 
verloop ’n week. Die eerste Sondag verskyn Jesus aan die dissipels. 
Maar Tomas is nie daar nie. En dis hoekom hy twyfel. Hy wil graag eers 
sien, en hy stel dit baie duidelik aan die ander dissipels.

In 1 Johannes 5 staan daar: Hierdie brief skrywe ek aan julle, sodat 
julle kan WEET dat julle die ewige lewe HET. Met ander woorde: 
Sekerheid! Sekerheid wat waarvandaan kom? Uit dit wat GESKRYF 
is! Ons moet uitkom by dit wat GESKRYF is. Dit is God se getuienis 
wat in die Bybelbladsye geskryf staan.

Die vraag is: Hoe kry ’n mens sekerheid? Vra vir jouself hierdie vrae 
af:

Sal/kan God ooit jok en my om die bos lei?
Is die Bybel se woorde regtig Gód se Woord aan mý?
Wát beloof Hy aan my in sy Woord?
As jy steeds twyfel, weet dit: Jy hoef nie te glo omdat almal glo nie. 

Jy kan dit verder gaan ondersoek. Vra vrae, ondersoek en gebruik jou 
verstand.

Maak egter ook jou hart en gees gewillig om te luister as Jesus deur 
die Heilige Gees voor jou kom staan en sê: Bring jou vinger hier en 
kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie 
langer ‘n ongelowige wees nie, maar wees gelowig!

Sing: Skrifberyming 11-2:1, 2
Ds. DG Zwemstra (Dinant) (Strand)
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Woensdag 31 Julie

Skrifgedeelte: Johannes 21:1-25
Fokusgedeelte: Johannes 21:15-19

Volg Christus omdat jy Hom liefhet

Jesus se optrede teenoor Petrus is vir ons vreemd. Hoekom vra Jesus 
drie keer vir Petrus of hy Hom liefhet? Is een keer nie genoeg nie?
Kyk hoe mooi werk Jesus met Petrus: Toe Jesus verhoor is, het Petrus 

drie keer gesê dat hy nie vir Jesus ken nie. En toe Petrus besef het dat hy 
vir Jesus verloën het, het hy bitterlik gehuil.

Daarom vra Jesus drie keer vir Petrus of hy vir Hom liefhet. Petrus 
kry geleentheid om drie keer sy liefde te bely. Daardeur kry Petrus die 
sekerheid dat hy werklik vir Jesus lief is, en dat Jesus hom vergewe 
het.

Daar is nog iets wat opvallend is aan Jesus se optrede. Na Petrus se 
eerste antwoord, sê Jesus vir Hom: “Laat my lammers wei.” Na Petrus 
se tweede antwoord, sê Jesus: “Pas my skape op.” En na sy derde 
antwoord sê Jesus: “Laat my skape wei.”

Nadat Petrus sy absolute lojaliteit teenoor Jesus verklaar het, berei 
Jesus hom voor vir wat vir hom wag. As jongman sal Petrus sy werk in 
vryheid kan doen. Maar as ou man sal sy hande vasgemaak word en hy 
sal gebring word waar hy nie wil wees nie. Later in sy lewe sal Petrus ly 
en sterf, en hy sal Jesus daardeur verheerlik. Maar in alles wat nog gaan 
gebeur, moet Petrus vir Jesus volg omdat hy Hom liefhet.

Die groot vraag is dus of ons Hom regtig liefhet? Want Jesus alleen is 
die weg en die waarheid en die lewe! Het ons Hom so lief dat ons Hom 
sal volg, maak nie saak wat vorentoe met ons gebeur nie?

Om Jesus regtig lief te hê, beteken om Hom alleen te volg en om ook 
om Jesus se lammers en skape op te pas.

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 2
Ds. DG Zwemstra (Dinant) (Strand)
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AUGUSTUS – DIE HEILSORDE

Die heilsorde is kortom die weg/pad waarlangs God ons in besit 
bring van die weldade van Christus se verlossingswerk deur die 

Heilige Gees. Die mens kan in geen opsig daarop roem dat hy self die 
bewerker is van sy eie heil of verlossing nie – die mens is vanweë die 
sonde totaal verdorwe en van nature geneig om God en sy naaste te 
haat. God alleen is die Bewerker van ons verlossing én dit nie op grond 
van enige verdienste van die mens se kant nie, maar slegs uit genade.

’n Bybelse beskrywing van die heilsorde vind ons onder andere in 
Romeine 8:29-30: “Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook 
bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun … Dié wat 
Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, 
het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook 
verheerlik.” Die heilsorde is egter in geen opsig ’n meganiese, krono-
logiese orde nie, maar ons praat eerder van ’n geloofsorde.

Hierdie geloofsorde kan soos volg ingedeel word:
Roeping: God maak sy uitverkore kinders gewillig en bereid om 
dank baar-positief op sy roepstem te antwoord.
Wedergeboorte: Dit is die begin van die nuwe lewe in Christus deur 
die kragtige werking van die Heilige Gees in ’n dooie sondaarhart.
Geloof: Dit is die hand wat God skenk om die verlossingswerk van 
Christus te omhels.
Bekering: Dit is die daaglikse afsterwe van die ou sondige mens 
en die opstanding van die nuwe mens in Christus deur die Heilige 
Gees.
Regverdigmaking: Dit is die vryspraak van die sonde op grond van 
die soenverdienste van Christus.
Heiligmaking: Dit is die voortdurende en vernuwende werking van 
die Heilige Gees om meer en meer toegewy aan God en gehoorsaam 
aan sy Woord te leef.
Volharding: Dit is om deur die Heilige Gees aan te hou en vol te hou 
op die pad van heiligmaking.
Heerlikmaking: Dit is die kroon van die weldade van God in Christus 
wat ons in volheid ontvang by ons sterwe en met die wederkoms 
van Christus.
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Donderdag 1 Augustus

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

God van alle genade roep ons om te deel in die ewige heerlikheid!

Reeds in 65 nC is God se kinders vervolg en is hulle te na gekom in 
die samelewing. Dit is ook soos in vandag se tyd, die aanslae word 

net al meer en meer en ons drie doodsvyande, die duiwel, die wêreld en 
ons eie vlees (HK v/a 127) hou nie op om ons aan te val nie. Die duiwel 
loop rond soos ’n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Dit 
kan maak dat ons dalk moedeloos of bang of benoud raak. Wat gaan van 
ons word? Wat gaan van ons kinders en kleinkinders word? Wat gaan 
met die kerk gebeur? 

Maar dan openbaar Petrus ’n onweerlegbare, vertroostende feit 
waar  aan ons altyd moet vashou! Ons God van alle genade sal ons al tyd 
bewaar, en daarom moet ons uit dankbaarheid, in nederigheid, in waak-
saamheid, in ’n vaste hoop op God as die genadige God altyd ver trou.

Ons het God se genade! God het ons uit genade geroep tot sy kinders. 
In 1 Petrus 1:2 lees ons dat God al voor ons geboorte ons bestem het om 
sy kinders te wees, en hierdie roeping kom deur die evangelie na ons 
toe. Ons lees dat ons die nuwe lewe (wedergeboorte) reeds ontvang het 
en deur die Heilige Gees afgesonder is vir God. En dit alles uit suiwer 
genade, sonder enige verdienste. Hierdie veelvoudige genade (1 Pet. 
4:10) is aan ons gegee.

Ons het God se roeping om te deel in die genade! Hierdie roeping 
van God is nie maar ’n uitnodiging wat jy kan aanvaar of verwerp soos 
wat jy wil nie. Die heilige roeping is meer ’n Goddelike, heilige opdrag 
wat ons moet gehoorsaam. Dit is ’n opdrag van ons Hemelse Vader wat 
ons moet gehoorsaam. Hierdie opdrag strek baie verder as blote glo, 
maar dui ook daarop dat ons heilig moet wees (vgl. 1 Pet. 1:16; 2:9). 
Hierdie roeping is sodat ons in die voetspore van Christus kan lewe (vgl 
1 Pet. 2:21). Ons roeping is ook om in die wêreld die seën van God te 
verkondig (1 Pet. 3:9).

Ons het God se belofte van ’n ewige heerlikheid! God se groot genade 
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word ook daarin geopenbaar dat ons geroep word om deel te hê aan 
die ewige heerlikheid van Jesus Christus. Dit is die wonderlike erfenis. 
Alhoewel ons op die aarde altyd ’n strydende kerk sal wees, altyd ’n 
stryd sal hê teen die sonde en Satan wat rondloop soos ’n brullende 
leeu, sal ons die ewige heerlikheid beërf. Dit is reeds ons deel in en deur 
Jesus Christus.

Ons lewe en ons werk op hierdie aarde in die vreugde van ons verlos-
sing in en deur Jesus Christus. Ons is geroep om as God se kinders met 
vreugde te lewe. Daarom bring ons aan Hom altyd die eer en die heer-
likheid. Hy alleen is die ware God.

Aan Hom behoort die krag tot in ewigheid!

Sing: Psalm 131-1:1-3
Ds. GS Kruger (Gerrit) (Centurion)

~~~~~~~~~~

Vrydag 2 Augustus

Skrifgedeelte: Jesaja 45:20-25
Fokusgedeelte: Jesaja 45:22

God roep almal na Hom toe omdat Hy alleen die Redder is, daar is 
geen ander nie

Jesaja 40-48 word ook genoem die boek van vertroosting. Hierdie 
hoofstukke handel oor die oorwinning oor Babel. Die hooftema wat 

deurgaans hier geopenbaar word, is: “Ek is God en daar is geen ander 
nie.”

God alleen is die ware God. In Jesaja 45:5 openbaar God homself as 
volg: “Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten my is daar geen 
God nie.” God stel die kontras om te wys dat die afgode nikswerd, dooie 
beelde is, mensgemaak en tot niks in staat nie. Afgode is mensgemaakte 
hout-of ysterbeeldjies wat nie kan red nie, nie kan hoor nie, nie kan help 
nie, wat niks kan doen nie. As ons op afgode vertrou, wat geld kan wees, 
besittings, mag, my werk of wat ook al, gaan ons teleurgesteld wees. 
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Daar is net een  ware Verbondsgod op Wie ons kan vertrou.
God roep alle mense na Hom toe. God roep hier almal op aarde na 

Hom toe. Kores, die heidense koning, het as gesalfde in God se diens 
gestaan. Deur Kores se werk lees ons ook in Jesaja 45:5-6: “Ek is die 
Here, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. Ek rus 
jou toe vir jou taak, al ken jy My nie. Ek doen dit sodat elkeen van die 
ooste af tot in die weste kan weet dat daar buiten My geen God is nie; 
Ek is die Here, daar is geen ander nie.”

God alleen sal sy kinders red. Jesaja 45:21b: “Daar is buiten My 
geen God nie; net Ek is ’n God wat regverdig is en red.” God openbaar 
Homself as ’n reddende God. God roep die hele wêreld op om in Hom 
te glo en voor Hom te kniel en op Hom te vertrou. God se genade is 
genoeg vir almal wat in Hom glo en op Hom vertrou. God se genade en 
redding het tot volle openbaring gekom deur Jesus Christus wat aan die 
kruis vir almal wat in Hom glo, se sondes betaal het.

God roep ons na Hom toe. God roep ons om met volle vertroue en 
toewyding op Hom alleen te vertrou by Wie daar genade en redding is. 
Ons behoort aan God en daarom moet ons ook as sy kinders so lewe. 
Eendag sal ons die volkomenheid van die hemel betree waar ons volle 
vrede in God se teenwoordigheid sal beleef as ons Hom alleen dien en 
loof.

Sing: Psalm 18-1:1
Ds. GS Kruger (Gerrit) (Centurion)

~~~~~~~~~~

Saterdag 3 Augustus

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 1:18-31
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 1:23, 24

Vir die geroepe gelowige is Christus die krag en wysheid van God

Die verlossing uit die sonde en die dood is nie ’n plan wat deur slim 
mense uitgedink is nie. Tog word van die sondeval af menslike 
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sisteme nagejaag ... Net God red. In Genesis 3:15 het Hy die belofte van 
die Verlosser gegee. Die kruisiging van Christus is die totaliteit wat sy 
hele lewe van vernedering omvat. Die hoogtepunt is sy lyding en sterwe 
aan die kruis.

Só word Christus aan gelowiges verkondig – nie as ’n groot, interes-
sante mens met nuwe insigte en planne om die wêreld te verbeter nie. 
Inteendeel, Hy het God se wil uitgevoer deur alles te ly sodat sondaars 
gered kon word. Uit die krag van sy Godheid het Hy die volle toorn van 
God gedra. Hy het vir ons die vryspraak en lewe verwerf en terugge-
gee.

Hierdie boodskap van die kruis is die krag van God vir elke geroepe 
ge lowige wat gered is. Dit is ’n dinamiese krag wat lewens verander. 
Dit doen waartoe God dit stuur.

Daar is ’n teenstelling tussen dié wat gered word en dié wat verlore 
gaan. Vir dié wat verlore gaan, is die kruis onsin. Hulle verstand is ver-
duister.

God het deur sy wysheid bepaal (sy bedoeling) dat die wêreld nie 
deur geleerdheid tot kennis van Hom sou kom nie. Wat Hy deur die 
lyding, ondergang en dood van Christus tot stand bring, kan ongelowige 
slim mense nie verstaan nie.

Vir die geroepe gelowige is Christus die krag en wysheid van God. 
Ons glo in Hom omdat die Heilige Gees ons harte met die kennis van 
God en sy heerlikheid verlig. Sonder die Woord en die Heilige Gees kan 
ons nie tot kennis van die waarheid kom nie. Wie dus nie soos ’n kind 
glo nie, kom nie tot insig nie, is blind en gaan verlore.

Sing: Skrifberyming 2-4:1-3
Ds. WP van der Merwe (Willem) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Sondag 4 Augustus

Skrifgedeelte: Handelinge 16:11-15
Fokusgedeelte: Handelinge 16:14

Geroepe Lidia kom tot bekering

Die wonderlike voorreg om, voor die wêreld geskep is, in Christus 
uitverkies te wees, kan ons nie begryp of verklaar nie (Ef. 1:4). In 

sy ewige raadsplan het God ons bestemming vasgemaak, ons geroep en 
vrygespreek (Rom. 8:28-30). Gelei deur die Heilige Gees het Paulus 
sy reisplanne verander en na Masedonië gegaan. In Filippi was hulle 
teleurgesteld, want niemand het hulle nodig gehad nie (gesig in Troas). Vol 
verwagting het hulle op die sabbatdag na die rivier, buite die stadspoort, 
gegaan. Hulle het gedink dat daar ’n Joodse bidplek sou wees. Hulle 
het gaan sit en met die vroue wat daar bymekaar was, gepraat. Lidia, 
van heidense afkoms, wat die Joodse geloof aangeneem het, het na die 
prediking van die gekruisigde en opgestane Christus geluister. Sy het 
gretig geluister, want die Here het haar hart (verstand, wil en gevoel) vir 
die evangelie ontvanklik gemaak. Die Heilige Gees het, deur die Woord, 
op haar lewe beslag gelê en haar tot geloof en bekering beweeg. Die 
mens wat nie die Gees van God het nie, kan die prediking nie ontvang 
of aanvaar nie (1 Kor. 2:14). In Lidia se hart het die Heilige Gees reeds 
die voorbereiedende werk gedoen (wedergeboorte) en daarom het sy 
deur die prediking tot bekering gekom (Rom. 10:7). Sy was daarop 
voor bereid, sy luister, neem ter harte en aanvaar in geloof wat sy hoor. 
Haar geloof is verder versterk toe sy en haar huisgesin gedoop is. Lidia 
was seker dat hulle oortuig was dat sy in die Here glo (Rom. 10:9). 
Op grond daarvan het sy, dankbaar vir redding, daarop aangedring dat 
hulle by haar tuisgaan. So het God dit bewerk dat hulle vanuit haar huis 
verdere sendingwerk doen. God wat ons roep, is getrou. Deur sy Gees 
word ons van die waarheid van die Woord oortuig. Selfs al word ons 
diep beproef, sal ons ons geloof behou.

Sing: Psalm 33-1:5, 6
Ds. WP van der Merwe (Willem) (Emeritus)
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Maandag 5 Augustus

Skrifgedeelte: Genesis 12:1-9
Fokusgedeelte: Genesis 12:1, 2

God se roeping van Abram word in die belofte van seën vasgelê

Ons roeping en verkiesing omvat, bepaal en rig ons hele lewe op 
God.

God roep Abram om uit sy gemaksone (sy land, sy mense en familie) 
na ’n vreemde land te trek. Hy antwoord op sy roeping deur aan God 
se Woord (belofte van seën en vloek) vas te hou. Ten spyte van die ont-
wrigting, probleme, gevare en onsekerheid wat op hom gewag het, is hy 
gehoorsaam.

Deur sy roeping is Abram deur geloof aan God verbind (Heb. 11:8-10; 
Rom. 8:28-30). Hy het homself onvoorwaardelik aan die beskikking en 
leiding aan die verborge raad en voorsienigheid van God oorgegee. Bo 
sy eie belange en gerief het hy homself prysgegee. As vreemdeling op 
aarde het hy na ’n beter, hemelse vaderland (Heb. 11:13-16) uitgesien.

In sy roeping was hy aanvanklik nie eiewys nie. Al was Sarai onvrug-
baar en hy al 75 jaar oud, het hy “God wat dit beloof het, getrou geag” 
(Heb. 11:11) om aan hom en sy nageslag ’n besitting te gee. Hy is nie 
deur vrees en angs teruggehou nie. Gelei en toegerus deur die Heilige 
Gees, het hy sy eie gevoelens en vrese vir die onbekende onderdruk.

Ná die sondvloed en die toringbou van Babel het God in sy almag 
en genade ’n nuwe begin gemaak. In Abram het Hy vir Hom ’n volk in 
die lewe geroep. Alle nasies sal geseën wees wanneer Hy Homself in 
Abram se nageslag in Jesus Christus bekendmaak.

Uit diep wortels van eerbied vir God is ons vrugbaar in sy koninkryk. 
Solank ons aan Hom en sy beloftes vashou, sal ons geloof standhou – 
leef ons in afwagting op sy onuitspreeklike heerlikheid. Van sy kant af 
sal Hy nie misluk nie. Hy tel ons op wanneer ons deur omstandighede, 
twyfel, vrees en kleingeloof bedreig word.

Sing: Psalm 86-1: 1, 5, 6
Ds. WP van der Merwe (Willem) (Emeritus)
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Dinsdag 6 Augustus

Skrifgedeelte: 1 Johannes 5:13-21
Fokusgedeelte: 1 Johannes 5:18-20

Ons weet … waartoe God ons geroep het

Hier in die slot hoor ons die kern van dit waaroor die brief handel. 
Met die herhaling drie maal “ons weet” in verse 18-20.

Dit is amper soos ’n bekommerde pa wat sy kind vir die eerste keer 
weg stuur uit die huis uit om ‘n “grootmens”-lewe te gaan aandurf, wat 
wil sê: “As jy alles vergeet wat ek jou lewe lank vir jou geleer het, ont-
hou asseblief net die volgende ...” Dan hoor ons: Ons weet ...

Kinders van God sondig nie ... nie omdat hulle nie daartoe versoek 
word nie, maar die wedergebore hart is deur die genade in Jesus 
Christus daagliks op sy hoede teen die sondige natuur, gereed om die 
lustige aanslae van die bose af te weer.
Dat ons vanuit die genade van God nie aan die duiwel behoort nie, dat 
ons nie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig moet word nie. Want 
ons behoort aan God vanuit die regverdigmaking in ons Verlosser en 
Here, daarom moet ons daadwerklik breek met alle sonde.
Dat die koms van Christus die troosryke waarborg is van die verlossing 
wat God ons skenk, waardeur Hy ons die volle openbaring van ons 
saligheid ook wysmaak.
Hierdie is die gronde waarop ons God in gebed kan pleit om vergifnis 

van al ons sonde. Dat ons met sekerheid kan weet dat die Here ons op-
regte berou genadiglik sal aansien.

Dat gelowiges vanuit die bewustheid van die onverdiende genade vir 
onsself ook met opregtheid sal bid vir die sonde van ons broers en sus-
ters, om sodoende ook die bereidwilligheid te mag verkry om me kaar te 
herinner aan die roeping wat God Waaragtig ons opgelê het (Matt. 18).

Sing: Psalm 14-1: 4-7
Ds. AJ Dednam (Anton) (Bergsig)

~~~~~~~~~~
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Woensdag 7 Augustus

Skrifgedeelte: Filippense 2:12-18
Fokusgedeelte: Filippense 2:13 (1953-vertaling)

Die wil om te werk tot die heiligheid, deur God bewerk

Die mens se optrede is nie altyd verklarend van hulle hart nie. Soms 
gebeur dit dat mense skynbare goeie dinge doen, maar dit geskied 

vanuit 'n onreine motief. Hulle werk baie hard, maar alleen wanneer die 
baas oor hulle skouer loer (Rom. 13:5).

Werksetiek lê op 'n dieper vlak. Ongeag of iemand kyk, of wat die 
loon mag wees, iemand met 'n etiese dryfveer se dade sal daarvan ge-
tuig.

Dit is wat in die hart van wedergeboorte lê; die Here bewerk dit so dat 
die mens ten spyte van homself gedrewe is om goeie werke na vore te 
kan bring. Dit is iets wat God alleen tot stand kan bring. 'n Gehoorsame 
hart is 'n gawe van die Here. Wanneer die mens tot die besef kom van 
die verlossing in Jesus Christus, ontvang hulle die nodige krag deur die 
Gees om gehoorsaamheid na te streef.

Daarom lees ons hier: Julle kan gehoorsaam wees, want die Here het 
dit so bewerk dat dit moontlik is, maar ook dat julle dit sal wil doen.

Die Here is die oorspring van ons gehoorsaamheid aan Hom, maar 
in bewustheid van ons saligheid roep Hy ons op om ook in die algehele 
lewe hierdie selfde wil te openbaar. Dat gelowiges in die normale gang 
van hulle lewens werklike ligdraers sal wees van dit wat Hy ons gemaak 
het. 

Die Here roep ons om te midde van 'n sondige gebroke wêreld “an-
ders” te wees, sodat dit wat Hy in ons bewerk het, vir ander so duide lik 
mag skyn dat ons Hom daarin sal verheerlik.

Sing: Psalm 119-1: 11, 12
Ds. AJ Dednam (Anton) (Bergsig)

~~~~~~~~~~
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Donderdag 8 Augustus

Skrifgedeelte: Hebreërs 11:1-7 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Hebreërs 11:1

Om te glo

Om te glo, is iets wat eintlik totaal teen ons denke ingaan. Ons werk 
met logika, oorsaak en gevolg, bewyse, teorieë, wetenskaplike 

stel lings. Dit is immers wat 'n vliegtuig in die lug hou, my begroting 
laat klop, my rekenaar laat werk.

Maar geloof is anders. “Om te glo, is om seker te wees van die dinge 
wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie” 
(Heb. 11:1).

As jy glo, het jy 'n diep sekerheid van iets waarop jy al jou hoop 
plaas, waarop jy jou hele lewe bou – alhoewel jy dit nie kan sien nie. 
Tog is jy só seker hiervan dat dit vir jou is asof jy die bewyse hier voor 
jou oë kan sien.

Dit bly 'n geheimenis. En, sal jou siniese buurman jou vertel, in 'n 
wêreld waar fopnuus elke kort-kort almal op hol het, bly dit 'n groot 
risiko om te glo. Hoe kan jy seker wees wat jy glo is waar? Hoe kan jy 
jou hele lewe bou op iets waarvoor jy nie bewyse het nie?

Maar dit is juis die aard van geloof, nie waar nie? Geloof is nie 'n in-
tel lektuele opweeg van feite en ‘n versigtige berekening van uitkomste 
nie. Nee, geloof het 'n diep geestelike dimensie, gegrond in 'n besondere 
liefdesverhouding met God Drie-enig.

Hebreërs 11 spel dit pragtig uit. Hulle wat glo, se lewens is heerlik 
an ders: ryk, vervullend, diep, sinvol. Selfs al moet jy soms op aarde 
verskrik lik swaarkry. Want geloof laat jou onvoorwaardelik vashou aan 
God. Die kruisdood en opstanding van ons Here Jesus maak dit moontlik. 
En dit maak ons geloofsoë oop: ons kyk anders na die lewe. En ons sien 
die pad wat Hy met ons loop op weg na die ewige heerlikheid saam met 
Hom. Daarom is ons treë lig en ons harte sing.

Sing: Psalm 146-1: 1, 3, 8
Dr. EJ Smit (Rassie) (Wapadrant)
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Vrydag 9 Augustus

Skrifgedeelte: Jakobus 2:14-26 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: Jakobus 2:17

Om te glo, is om te doen

Om te glo, verander jou hele lewe. Dit laat jou anders kyk en anders 
beleef – selfs al kry jy baie swaar – want jy sien die heerlike verlos-

singspad wat die Here met jou loop.
Maar geloof wat nie uitloop in geloofsdade nie, beteken niks. Jakobus 

waarsku ons: “... as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer 
dood” (Jak. 2:17).

Geloof bind jou vas aan die Koning van die kerk. Hy het 'n onbere-
ken bare duur prys betaal vir my en jou. Hy maak ons vry en nuut. Deur 
geloof bind Hy ons vas aan Hom.

Maar hierdie een-wees met Hom is nie net 'n heerlike waarheid wat 
ons selfsugtig vir ons eie voordeel kan inpalm nie. Nee, die Here wil hê 
dat dit verreikende gevolge in sy koninkryk sal hê.

Ek en jy is Jesus Christus se hande en voete hier op aarde. In alles 
moet ons ons een-wees met Hom uitleef: met 'n ware geloof wat duidelik 
is nie net in wat ons dink en sê nie, maar ook in wat ons doen.

Jakobus noem 'n praktiese voorbeeld: Help hulle wat fi siese gebrek ly 
(Jak. 2:15-16). Dit gaan oor prakties doen. Ons Here is van die begin af 
besig om prakties te doen. Hy het alles in liefde gemaak. Hy versorg dit. 
Hy is besig om sy hele skepping voor te berei vir die fi nale voleinding 
van sy verlossingsplan. En hierin gebruik Hy my en jou. Om saam met 
Hom besig te wees. Om te doen.

Moenie wag tot die dag wat jy genoeg bymekaar gemaak het om 
groot en asemrowende dinge in die Here se koninkryk te kan doen nie. 
Begin vandag – net daar waar jy is. Begin met klein dingetjies. Doen 
wat jou hand vind om te doen. Leef jou geloof voluit in liefde.

Sing: Skrifberyming 15-7:1, 2, 5
Dr. EJ Smit (Rassie) (Wapadrant)
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Saterdag 10 Augustus

Skrifgedeelte: Lukas 6:43-49
Fokusgedeelte: Lukas 6:44, 48-49

Die vrug van geloof is om Jesus te volg

In Afrikaans is daar ’n spreekwoord: “Moenie die kar voor die perde 
span nie”, bedoelende moenie die volgorde van gebeure verdraai nie. 

Dit gebeur dikwels in ons geloofslewe dat die kar voor die perde gespan 
word. Dan loop dit uit op ’n moralistiese verdienstegodsdiens. Jy moet 
sorg dat jy ’n goeie mens is sodat jy vir God aanneemlik kan wees.

Ons teks verduidelik dat dit nie jou goeie werke is wat jou vir God 
aan vaarbaar maak nie. ’n Boom wat sleg is, kan nie goeie vrugte dra 
nie. Dit help nie om vir die boom wat sleg is te sê “Sorg dat jy goeie 
vrugte dra sodat jy ’n goeie boom word nie”. Om goeie vrugte te dra, 
moet die boom goed wees.

Die probleem is dat ons sondige menslike natuur van ons “slegte 
bome” maak. Hoe word die slegte bome goed gemaak? Dit is jou geloof 
in die evangelie dat Jesus vir jou sondes aan ’n vervloekte kruishout 
gesterf en dat hy vir jou met sy opstanding lewe gegee het wat van jou 
’n goeie boom maak en dan sal jy nie anders kan as om goeie vrugte te 
dra nie.

Die beeld van die huis wat op sand gebou is en dan ’n puinhoop word, 
en die huis wat op ’n rots gebou is en bly staan, verduidelik hierdie be-
ginsel op ’n ander manier. As jy jou huis, dit wil sê jou lewenswandel, 
op die rots van jou geloof in die evangelie bou, sal jy staande bly, maar 
as jy op die sand van jou eie verdienste bou, sal jou lewe ’n puinhoop 
word.

Glo in Jesus Christus, dan sal jy vind dat jy ’n goeie boom is wat 
goeie vrugte van geloof dra en dat die rots van die evangelie jou staande 
hou in die lewe.

Sing: Psalm 18-1:1
Ds. JG van der Walt (George) (Empangeni)
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Sondag 11 Augustus

Skrifgedeelte: Galasiërs 3:1-9
Fokusgedeelte: Galasiërs 3:5

Breek die krag van sonde met geloof in Jesus Christus

Jy kan só reg leef dat dit verkeerd is. Ten spyte daarvan dat jy so ’n 
goeie, vroom lewe lei, kan dit verkeerd wees!
Hoe is dit moontlik? Dit gebeur wanneer jy begin trots word omdat 

jy so ’n goeie mens is. Wanneer jy dink dat jy so ’n bietjie beter is as 
hier die ander sondige mense rondom jou. Dan raak jy maar net soos 
die lidmate daar in Galasië wat hulleself laat verlei het deur die valse 
evangelie dat jy deur getroue wetsonderhouding God se guns kan wen.

Die probleem met hierdie benadering is dat dit onmoontlik is om vol 
te hou. Neem byvoorbeeld die lidmaat wie se gewete aangespreek is na 
die ouderling se besoek voor Nagmaal en wat homself voorneem om 
meer getrou te wees in sy erediensbywoning en die gee van sy off ergawe. 
Die derde Sondag na Nagmaal is daar nie meer so ’n vaste voorneme 
om op te staan vir die erediens nie. Nee, ek lê maar nog so bietjie. Die 
Bybel sê mos ons moet rus. Die tweede maand is daar belangriker dinge 
in my begroting en bly my off ergawe weer in die slag. Dit gebeur omdat 
ek deur wetsonderhouding my saligheid probeer verdien.

Die Here sê vir ons hier hoe dit werk. Wandel in die Gees. Wanneer 
ek glo dat Jesus vir my sondes gesterf het en my begin inleef in God 
se genade en liefde in my lewe, werk die Gees in my. Dan vind ek ’n 
brandende begeerte en kan nie anders as om eredienste by te woon nie. 
Dan is daar ’n diepe dankbaarheid in die gee van my off ergawe.

Gryp die wonder van God se genade in Jesus se off er vir jou deur 
ge loof aan en begin leef vanuit daardie genade.

Sing: Psalm 86-1:1
Ds. JG van der Walt (George) (Empangeni)

~~~~~~~~~~
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Maandag 12 Augustus

Skrifgedeelte: Kolossense 3:15-17
Fokusgedeelte: Kolossense 3:15

Lewe in vrede met mekaar

As jy na jou geloofsgemeenskap moet kyk, na jou gemeente, na 
gelo wige gesinne, dalk jou eie gesin ... sou jy sê Christene lewe in 

vrede met mekaar? Hoekom of hoekom nie?
God het deur Jesus Christus se dood en opstanding aan ons die nuwe 

lewe gegee. Daar is nou vrede tussen ons en God. Deel van die nuwe 
lewe is dat ons een groot Christenfamilie (een liggaam) geword het wat 
Jesus Christus op aarde verteenwoordig (2 Kor. 5:20) en deur Hom in 
die wêreld ingestuur word (Joh. 20:21). Hierdie familie bestaan uit alle 
volke, tale en nasies – almal wat met die mond bely dat Jesus die Here 
is en met sy hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het (Rom. 
10:9).

So, die bedoeling met die Christenfamilie is dat ons al meer vernuwe 
word deur die Heilige Gees na die beeld van Christus. Dit beteken dat 
as Jesus Christus vrede bewerk het, vrede verkondig het en vrede vir 
ons gegee het, behoort ons daardie vrede as geloofsgemeenskap te leef 
omdat ons lief is vir mekaar (Kol. 3:14). Vrede is tog ’n uitvloeisel van 
liefde vir mekaar, nie waar nie?

Die vrede wat hier bedoel word, is nie maar net bloot ’n uiterlike 
afwesigheid van vyandigheid nie, maar is werklik Jesus Christus se 
vrede wat in ons harte leef. Daardie vrede bepaal dan hoe ons praat, wat 
ons doen, hoe ons oor ander praat en wat ons dink.

Leef jy in vrede met jou medegelowiges? Is daar dalk iemand met 
wie jy moet vrede maak? Mag God deur sy Gees jou die krag en die 
wysheid gee om dit in liefde te doen.

Sing: Skrifberyming 14-1:1, 2, 3
Ds. RB Fourie (Reynold) (Bellville-Oos)

~~~~~~~~~~
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Dinsdag 13 Augustus

Skrifgedeelte: Lukas 24:36-49
Fokusgedeelte: Lukas 24:47

Vertel dié Goeie Nuus vir die nasies!

Wat sou jy vir jou naaste mense sê as jy weet jou tyd is min? Jy 
sou tog net dit wat belangrik is sê, en dit wat jy wil hê hulle moet 

doen en weet. Dit is presies wat Jesus hier doen. Hy het 40 dae gehad 
nadat Hy gekruisig is en opgestaan het om vir sy dissipels te vertel wat 
belangrik is.

Jesus Christus gee vir ons hier die groot opdrag. Ons moet aan al die 
nasies vertel Wie Jesus Christus is en wat Hy gedoen het.

Wat moet ons volgens Lukas 24 verkondig aan al die nasies? Bekering 
en vergewing van sondes. God het deur Jesus Christus vir jou bekering 
en vergewing van sondes gegee, daarom moet ons dit ook vir ander 
vertel.

Bekering beteken jy het in iets of iemand anders geglo en die Heilige 
Gees oortuig jou van Jesus Christus. Dan maak jy ’n 180 grade draai 
weg van dit waarin jy geglo het en glo in Jesus Christus. Dit beteken 
jy leef ’n nuwe lewe as gevolg van nuwe gedagtes, en jou dade pas 
daarvolgens aan. 

Jy kan so ’n bekeerde lewe leef omdat jou sondeskuld wat jy by God 
gehad het, afgeskryf is – jy is vergewe; skoon gemaak. Dit is die won-
derlikste nuus ooit! Jesus Christus, die Koning van alle Konings, die 
Een wat ons só liefhet, sê dat ons die goeie nuus met ander moet deel, 
want Hy wil hê almal moet dit hoor.

Hoe maak die gedagte dat jou sondes vergewe is, jou ’n ander mens? 
Kan jy aan iemand dink met wie jy die Goeie Nuus wil deel?

Sing: Psalm 66-1:1, 7
Ds. RB Fourie (Reynold) (Bellville-Oos)

~~~~~~~~~~
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Woensdag 14 Augustus

Skrifgedeelte: 2 Kronieke 33:1-20
Fokusgedeelte: 2 Kronieke 33:13

Bekering bring my tot die besef Wie God is!

Van al die konings van Israel wat in die Ou Testament beskryf word, 
is daar min konings wat God so kwaad gemaak het soos koning 

Manasse. Hy het elke denkbare sonde tot in sy uiterste vorm toe bedryf. 
Nie net het hy afgode aanbid nie, maar hy het ook altare vir die afgode 
in die tempel van God laat oprig. Verder het hy sy eie seuns in die 
Ben-Hinnondal as off ers laat verbrand en hy’t homself ook nog besig 
gehou met goëlery, waarsêery, toordery en die oproep van geeste. Hy 
het God só kwaad gemaak dat God belowe het om die hele Jerusalem 
te vernietig as gevolg van die sonde van Manasse. In die boek Konings 
word hy voorgehou as die groot rede waarom God die volk Juda in bal-
ling skap laat wegvoer het.

Nadat God hom in boeie en met hakke deur sy neus na Babel toe laat 
wegvoer het, het hy tot bekering gekom en met sy hele hart sy hoop ge-
vestig op God se genade. En dan lees ons: “Die Here was hom genadig 
en het sy smeekbede verhoor en hom laat terugkom na Jerusalem, na sy 
koningskap toe. Toe het Manasse geweet dat die Here God is.” Hierna 
het Manasse na Jerusalem toe teruggekeer en die hele volk opgeroep om 
God alleen te dien.

Waar God se genade gesien en beleef word, daar leer ons Wie Hy 
is en kan ons nie anders as om Hom te verheerlik nie. In Christus sien 
en beleef ons God se genade die beste. Net in Christus kan die Heilige 
Gees die kliphardste sondaarhart verwyder en vervang met ‘n hart wat 
God wil verheerlik. By die kruis is geen sonde groter as die genade van 
God nie. Waar hiérdie genade ontvang word, sal God verheerlik word.

Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Ds. HJ Stoltz (Hendrik) (Ontdekkers)

~~~~~~~~~~
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Donderdag 15 Augustus

Skrifgedeelte: Handelinge 9:1-19
Fokusgedeelte: Handelinge 9:5-6

Bekering is die eerste tree tot diensbaar wees vir Christus!

Met die bekering van Paulus is dit Christus wat die inisiatief neem. 
Net soos in al die ander roepingsverhale in die Bybel, lees ons 

nêrens van Paulus wat na Christus soek en Hom vind nie. Christus ver-
skyn in ’n helder lig en Hy stel vir Paulus voor die groot waarheid oor 
Wie Hy werklik is.

Hy vra ook nie vir Paulus of hy Hom wil volg of nie. Christus weet 
hy sal, want waar die Drie-enige God aan die werk is, kan geen mens 
teë stribbel nie. Daarom kan Christus ook vir Paulus beveel om op te 
staan en na die stad toe te gaan. Daar sal hy uitvind wat hy moet doen. 
Vanaf daardie oomblik was Paulus ’n getroue getuie van Christus. Hy 
sou nog bitterlik ly, geslaan en vir dood agtergelaat word, maar niks kon 
die waarheid dat Jesus Christus die Here is, uit hom uit verdryf nie.

Die bekering wat God bewerk, lei altyd daartoe dat sy kind diensbaar 
raak vir Christus. Nie in een van die roepingsverhale van die Bybel draai 
die een wat bekeer is, om en gaan maar net doodluiters aan asof niks 
gebeur het nie. Bekering beteken juis dat iemand wat eers diensbaar 
vir die duiwel was ’n totale ommekeer maak en diensbaar raak vir 
Christus.

Elke dag roep God ons deur sy Woord en Gees en bring Hy ons weer 
tot stilstand voor die hoogste waarheid: Jesus Christus is die Here! In 
Hom is ons nie net ware vry mense nie, maar deur sy Gees ontvang ons 
ook alles wat nodig is om diensknegte van Christus te wees.

Mag ons elke dag God se roepstem hoor: “O dogter, wat die bruids-
roep hoor, o skoonste, luister, neig jou oor ... weier nie: buig voor Hom 
neer; Hy is jou Koning en jou HEER.”

Sing: Psalm 45-1:1, 6, 9, 10
Ds. HJ Stoltz (Hendrik) (Ontdekkers)
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Vrydag 16 Augustus

Skrifgedeelte: Deuteronomium 9:1-29 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Deuteronomium 9:26

Die grootheid van God in sy verlossing

Hoe het Israel God se genade tog nie op die proef gestel nie! By 
Tabéra het hulle gekla. By Massa was hulle ontevrede. By Kibrot-

Hataäwa het hulle gemurmureer oor kos. By Kades-Barnea was dit 
kleingeloof om die land in te trek. Dit lyk asof ons al hierdie gekla 
en gemor en kleingeloof vandag weer terug het. Luister maar net na 
die gesprekke! Toe pleit Moses vir sy volk. Pleit op grond van God 
se grootheid in sy verlossing uit Egipte met groot mag en kragtige 
dade. Pleit op grond van God se verbond. Maar hoe anders sal daar vir 
God se verbondsvolk verlossing kom as Hy dit nie doen deur magtige 
dade nie? Waarop sal ons anders kan pleit vir die voortbestaan en die 
toekoms van God se kerk en kerkverband op aarde? Net sy groot liefde 
en genade in sy verlossing; sy trou en sy verbond. Alleen op sy liefde 
en genade in Jesus Christus, ons Verbondshoof. Al die straf van God 
oor die kleingeloof en gemor en gekla van ons sondige mense. Ook ’n 
kerkverband in sy sonde. Die sonde van sy kleinmenslike gelowiges 
binne die kerk. Hoe groot is God dan tog nie in sy verlossingswerk nie! 
Hoe diep het Hy nie na ons uitgereik nie. Dit is al waarop ons kon bou 
en kan bou, ook in die toekoms. As ons maar net nie gaan bou op die 
mens se grootheid soos die wêreld in sonde verlore wil doen nie. God 
se vergifnis in Christus is egter nie outomaties of meganies nie. Dit kom 
langs die weg van bekering. Ja, selfs ’n kerkverband moet maar self-
beproewing toepas, en bekeer. Selfs as die kerk feesvier. Dit beteken 
dat die kerk gedurig sal vra na die wil en die grootheid van God. Altyd 
maar ondersoek, berou, terugkeer tot God deur Christus wanneer daar 
stagnasie, selftevredenheid en gewoontegodsdiens kom. In sy grootheid 
bly God genadig in Christus en vergewe Hy menigvuldiglik.

Sing: Psalm 139-1:1
Dagstukkie Almanak 2009
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Saterdag 17 Augustus

Skrifgedeelte: Esegiël 36:16-38
Fokusgedeelte: Esegiël 36:22

Ter wille van God se heilige Naam

Besef ons regtig wat die heiligheid van God beteken? Hieroor praat 
die Ou Testament dikwels. God is die heilige God wat onheiligheid 

nie kan verdra nie. Hy het Hom aan sy volk verbind en daarom moes 
hulle ook heilig, sonder sonde en in gehoorsaamheid aan Hom lewe.

Hulle het dit egter nie gedoen nie. Israel se optrede het God se Naam 
oneer aangedoen en dit kon Hy nie daar laat nie. Die gevolg was dat 
hulle onder sy groot oordeel gekom het en in ballingskap gegaan het. 
In die ballingskap is God se Naam egter ook oneer aangedoen wanneer 
hulle gesê het dat dit tog die Here se volk is wat nou in ballingskap 
verkeer. God gaan hulle dus in die toekoms verlos en na hulle eie land 
terugbring. Sodoende sal Israel self, asook al die ander nasies, besef dat 
God heilig en almagtig is.

Om die eer van sy heilige Naam te herstel, het God vir Jesus Christus 
gestuur om versoening vir ons sondes te doen. Ons hele lewe moet daar-
van getuig dat die eerste bede van die Onse Vader nie vir ons maar net 
mooi woorde is nie: Laat u Naam geheilig word. Ons moet in ons lewe 
sy Naam heilig en eer gee aan Hom as die heilige God. 

Hierop moet ons hele lewe gerig wees, anders kan God dalk ook in 
ons lewens drasties optree om die eer van sy Naam te handhaaf.

Sing: Skrifberyming 10-1:1
Prof. HF van Rooy (Herrie) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Sondag 18 Augustus

Skrifgedeelte: 1 Johannes 2:1-6
Fokusgedeelte: 1 Johannes 2:1, 2 (1983-vertaling)

Regverdigmaking – Christus is ons Versoening met God

By enige oortreding is twee sake ter sprake: (1) verhoudinge wat 
be derf word, en (2) skade wat veroorsaak word. Soms dink ons 

daar word ’n onnodige ophef van die oortreding gemaak. Byvoorbeeld 
met ’n gewone spoedoortreding. Ek oorskry die spoedgrens op ’n stil 
pad en regverdig myself dat niemand kan seerkry nie. Waarom trap ek 
dan skielik rem as ek die verkeersbeampte sien staan? Die rede lê dieper 
as my vrees vir ’n boete. (1) Hy/sy verteenwoordig die landsregering 
wie se eer aangetas word deur my minagting van reëls (die verhouding 
is bederf). (2) My gewete kla my aan dat ek tóg ’n gevaar geskep het 
(skade).

In ons natuurlike staat leef ons in oortreding teen God. “As ons 
beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself …” (1 Joh. 1:8) Dit 
beteken dat ons van nature (1) in ’n bedorwe verhouding met God leef 
en nie net sy eer aantas nie, maar (2) ook eindelose skades aan ons eie 
en ander se lewens veroorsaak. Ons leef in ’n “staat van beskuldiging” 
en sal daarom geneig wees om die hele tyd “rem te trap” uit vrees dat 
ons uitgevang en gestraf kan word. Helaas is daar mense wat sê hulle is 
kinders van God, en tog lewe hulle nog in vrees vir Hom.

Hierdie vrees verdwyn egter indien ons in Jesus Christus glo as (1) 
ons voorspraak by die Vader en (2) as versoening vir ons sondes. As 
voorspraak herstel Hy die gebroke verhouding, sodat ons nie sal “rem 
trap” nie, maar elke dag deur Hom sonder vrees voor die Vader kan leef. 
As versoeningsoff er het Hy deur sy volmaakte lewe in ons plek al die 
skade en skandes van ons oortredings uitgewis. Deur ons geloof in Hom 
leef ons nou in ’n “staat van ontskuldiging” waarin ons God uit liefde, 
en nie uit vrees nie, dien.

Sing: Skrifberyming 2-1:1-7
Ds. JA Schutte (Johan) (Emeritus)
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Maandag 19 Augustus

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 5:11-21 (1983-vertaling)
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 5:19, 20

Regverdigmaking – Christus is ook ons Opdraggewer uit liefde

Die gesag waarmee ’n mens optree, is bepalend vir die uitkoms van 
jou sending. Jy kan die treff endste en rykste boodskap hê, maar as 

dit nie (1) die waarheid is nie en (2) met die nodige gesag verkondig 
word nie, is dit van geen betekenis nie. Ons beleef daagliks voorbeelde 
hiervan deur die boodskappies wat ons op ons selfone ontvang. Jy weet 
nie wie die oorspronklike opsteller daarvan nie en jy is ook nie seker 
of dit die waarheid is nie. En dan word daar van jou verwag om dit nog 
aan te stuur ook!

Met die “boodskap van versoening … dat God deur Christus die 
wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie 
toereken nie” is dit anders. Dit is vir seker die waarheid, omdat die 
Woord van God daarvan getuig dat “iemand wat aan Christus behoort, 
’n nuwe mens (is)” (vs 17) en dat dit “alles die werk van God (is)” (vs 
18). Die ou lewe in vyandskap met God is deur Homself beëindig. Ons 
mag en kan nou in ’n nuwe, oop liefdevolle verhouding van vriendskap 
met God leef. Net soos die skepping van alles, is ons nuwe skepping 
ook van God.

God het besluit om hierdie waarheid nie geheim te hou nie. Deur 
Christus het Hy vir die apostels die opdrag gegee om dit gesagvol be-
kend te stel. As gesante van Christus het hulle nie ’n opsie gehad nie, 
want die liefde van en vir Christus het hulle “gedring” (vs 14) om sy 
op drag uit te voer. Sulke wonderlike nuus kán ’n mens in elk geval nie 
vir jouself hou nie.

Daarom móét ons onsself afvra: Gaan ek dit vandag vir myself hou, 
of gaan ek ook by mense pleit om hierdie versoening met God te aan-
vaar?

Sing: Skrifberyming 1-4:1-4
Ds. JA Schutte (Johan) (Emeritus)
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Dinsdag 20 Augustus

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 6:14 - 7:1
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 6:16

Wandel saam met God (Heiligmaking)

Heiligheid in die Ou Testament beskryf die allerdiepste aard van 
God. “Wees heilig, want Ek is heilig” (Lev. 11:44). Net so in die 

Nuwe Testament. Petrus noem Jesus die “Heilige van God” (Joh. 9:69). 
Jesus het Homself volkome aan God gewy in sy hele lewe. Daarom kan 
ons onsself ook heilig of ons hele lewe wy of afsonder vir God met ons 
daaglikse optrede. Stry teen die bose! Gedurig!

Onthou die heilsorde is die weg wat God met sy Heilige Gees in ons 
werk. Deur sy groot genade het Hy ons geroep en lewendig gemaak 
(tot wedergeboorte gebring) deur die kragtige werking van sy Gees. 
Dit is ook die Heilige Gees wat kragtig in ons werk en ons tot geloof in 
Christus bring. Hierdie krag van God dwing en dring ons om ons lewe 
om te keer (te bekeer), daarom kan en wil ons in ons geloofslewe in die 
heiligmaking volhard. Die beloftes is vir ons.

2 Korintiërs 6:14 waarsku dat ons nie aan dieselfde juk as ongelowiges 
moet trek nie ... Daar kan geen eenstemmigheid tussen Lig en duisternis 
wees nie, tussen Christus en Belial. Onthou egter ons is die tempel van 
die lewende God, deur sy Gees woon hy in ons en deur Hom kan ons 
meer volhard in ons heiligmaking.

Ons is dus deur God in Christus geheilig, afgesonder vir Hom. Ge-
roep, wedergebore deur die geskenk van geloof. Leef dit nou in die wê-
reld, u is geheilig, word dit nou deur heiligmakend te leef.

Die heiligmaking is die volharding van die nuwe mens in Jesus 
Christus. Daarom moet ek in my heiligwording gedurig stry teen die 
sonde en die afgode in my lewe. U is geheilig, LEEF DIT NOU, as ver-
lostes wat wandel saam met God!

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 2
Ds. MJ Lourens (Thys) (Vaalpark)
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Woensdag 21 Augustus

Skrifgedeelte: Titus 2:1-14
Fokusgedeelte: Titus 2:14

Ywerig om sy wil te doen

Ons Skrifgedeelte leer ons van ouer mans, ouer vrouens, jonger 
mans, asook slawe (werkers) wat in alles ’n heilige lewe moet lei. 

Nie ’n lewe vir hulleself nie, maar juis op so ’n manier lewe dat die 
Woord van God nie in diskrediet kom nie (Tit. 2:5). Hulle almal (ons 
almal) leef tog die vrug van die Gees uit (Gal. 5:22) deur die krag van 
God se Gees. Geduld, liefde, volharding, selfbeheersing. Hierdie take 
wat genoemde mense moet nakom, is nie eienskappe wat sommige het 
of ander nie. Nee, juis in Christus deur die krag van die Gees moet ons 
volhard hierin, want dit is deel van geheiligdes se heiliging.

Hierdie kan so maklik woorde wees wat herhaal word – lewe ’n hei-
lige lewe – maar so kan dit slegs gebeur as ons werklik verstaan ons kan 
net so leef nadat God ons geroep het tot die nuwe lewe. Jy kan alleen die 
nuwe lewe (wedergeboorte) ontvang as ons Hemelse Vader die gesonde 
leer (Tit. 2:1) in ons harte deur die geloof aan die brand gesteek het. 
Hierdie gesonde leer is die blye boodskap van verlossing. Die heerlike, 
wonderlike weg waarvolgens die Gees die heil ordelik in ons bring.

Hierdie geskenk, hierdie gawe van die geloof bring ’n ommekeer 
(bekering) wat tot God se eer wil leef.

Hoe mooi is die klanke van die Woord waar God leer sy genade het 
verlossing vir alle mense gebring, daarom wil ons nie soos die goddelose 
wêreld leef nie, maar afgesonder, geheilig deur God om ’n heilige lewe 
te lei. 

Daarom wil ek en jy in ons verhouding met God deel van die volk 
wees wat ywerig is om die goeie te doen. U is geheilig, leef nou daardie 
hei lige lewe in Christus.

Skrifberyming 8-1:1, 2
Ds. MJ Lourens (Thys) (Vaalpark)
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Donderdag 22 Augustus

Skrifgedeelte: Galasiërs 2:15-21
Fokusgedeelte: Galasiërs 2:19-20

Lewend in Christus – dood vir die wet

Bekering is ’n besliste breek met die sonde (2 Kor. 5:17). Soos wat 
ons in Christus groei, hou ons aan om daagliks te bekeer (heilig-

making). So ’n bekering is ware berou vir die oortreding van God se 
wet, en nie net ’n jammer-gevoel vir die gevolge van ons sonde nie (2 
Kor. 7:10). Hierdie bekering behels die afsterwe van die ou mens en die 
opstanding van die nuwe mens in ons (HK 90). Hierdie opwekking, leer 
Galasiërs 2:20, ons is Christus wat in ons inwoon.

Die Jode in Galasië het probeer om die ewige lewe te bekom deur 
die wet te gehoorsaam. So ’n benadering is fundamenteel verkeerd, leer 
Galasiërs. As jy gehoorsaamheid aan die wet as middel tot regverdiging 
wil hou, kan jy nie die spoor verlaat nie. Elke wet van God moet tot die 
letter toe gehoorsaam word (Lev. 18:5). Sondaars kan dit nie doen nie.

Die wet van God lei vir ons tot lewe as ons vir die wet sterf. Ons 
moet vir die wet dood wees om vir God te lewe – ons moet aan Christus 
ver bonde wees deur geloof alleen sodat sy betaling vir die wet se straf 
ons betaling word. God se wet verdoem ons nie meer tot die ewige dood 
nie, want daardie vonnis is ten volle deur Christus volbring. As ons in 
Christus is, dan is die wet se vonnis vir ons voltrek en vrees ons nie ver-
doe menis nie (Rom. 8:1-4).

Ons het gesterf in Christus, maar ons word ook opgewek tot ’n nuwe 
lewe in Hom – ’n lewe vol van die vreugdevolle diens aan God. Hierdie 
nuwe lewe is nie ’n wettelose lewe nie, maar ’n lewe in Christus, ’n 
lewe in gehoorsaamheid aan die Gees wat ons inwoon en ons lei in ons 
daag likse bekering. Hierdie lewe erken dat ons groot sondaars is, maar 
dat Jesus die groter Verlosser is.

Sing: Skrifberyming 14-1:1, 2
Teologiese Student OA Oosthuizen (Orrie)
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Vrydag 23 Augustus

Skrifgedeelte: Jeremia 31:15-22
Fokusgedeelte: Jeremia 31:20

God is lief vir wegloopkinders, soos ekself

Ons Skrifgedeelte bevat een van die mees roerende uitdrukkings van 
die ewige Goddelike liefde. Ragel, die moeder van die nasie, treur 

oor haar verlore kinders (vs 15); dan verskyn haar kinders onverwags, 
beke rend en diep geraak deur hulle optrede (vs 18-19). Hulle keer terug 
na die huis nadat hulle eens die liefde daar verwerp het. In vers 20 ver-
skyn die HERE as Israel se God, wat sy gedagtes as Vader uitdruk oor 
’n rebelse kind. Daarna word Israel as ’n jong vrou aangespreek wat 
haar ouerhuis se liefde verwerp het, maar nou skaam terugkeer (vs 21-
22).

Deur hierdie beeld van ’n gebroke huis met die vertrek van kinders 
en die vreugde van hulle terugkeer, bring die profeet die intensiteit en 
natuur van God se liefde vir sy mense na vore. As mense op so ’n manier 
reageer wanneer verlore kinders terugkeer huis toe, hoeveel te meer is 
dit nie waar van God wat hierdie mense geskep het om so lief te kan hê 
nie? As God sy rebelse kinders so bymekaarbring, kan ons seker wees 
dat die hoop daarvan gegrond is in die ware natuur van God se liefde.

Die sondige natuur in ons neig om teen God te rebelleer en weg te 
loop. Hierdie sondige mens in ons is saam met Christus gekruisig en 
ons rebelsheid vergewe ter wille van sy verdienste. Die Heilige Gees 
bedien die liefde van God in ons harte en trek ons weer nader aan God 
waar ons in liefde ontvang en verwelkom word. Die liefde van ’n Vader 
vir sy kinders.

Sing: Skrifberyming 19-1:1, 6, 7
Teologiese Student OA Oosthuizen (Orrie)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 24 Augustus

Skrifgedeelte: 1 Petrus 1:3-9
Fokusgedeelte: 1 Petrus 1:3-6 (1983-vertaling)

Volhardend vorentoe!

Petrus, die segsman van die lewende Here, is aan die woord. Hy rig 
hom met woorde van waarheid en hoop en verwagting tot nietig-

gelowiges wat nie langer meer kans sien vir die prys wat hulle “vreem-
delingskap” van hulle vra nie. Moeilike dae en moeilike omstandighede. 
Verstoot en verag. Uitgesluit omdat hulle ingesluit was in God se plan.

Vir diesulkes en vir jóú, Petrusbrief-woorde wat ’n mens inspireer 
om te volhard. Om in die lewe enduit aan te hou. Om elke 1 Petrus 1:3-9 
vers mooi te lees. Elke sin is lewegewend. Maar met onverdeelde aandag 
te waardeer wat in vers 3-5 geopenbaar word. Vir vreemdelingmense in 
hierdie ou wêreld die tel-jou-kop-op-boodskap te bring van die “ander” 
lewe, die nuwe lewe, die nie net aan hierdie aarde-gebonde lewe wat 
die eerste Petrusbrief-lesers – en jý moet hoor wat as geskenk jou 
deel geword het en wat in die tyd en anderkant die tyd dit die moeite 
werd maak om te volhard: JESUS CHRISTUS HET UIT DIE DOOD 
OPGESTAAN!

Die lewende Jesus wat in die tyd ’n lewende hoop bewerk. ’n Reeds 
verdiende, onbesmette en onverganklike erfenis. Anderkant die tyd die 
volheid van die ewigheid. Ek waag die hede en die toekoms saam met 
God wat die onmoontlike moontlik maak.

Die almagtige God hou my in sy beskerming. Volhardend vorentoe, 
want ekself en my erfenis is in veilige bewaring. En aan die einde 
van die tyd ontvang jy wat God in Christus belowe het. Die komende 
oordeel hou vir my geen vrees in nie. Ook nie die veroordeling en 
seerkry en eina-merke van die hede laat my tou opgooi nie. Inteendeel 
… Volhardend vorentoe. 

Singend, dankend, lofseggend ondanks die baie keer se sukkelgang 
van die stukkende hede:

“Ja, wanneer die Here kom, 
Dan word ék gelyk aan hom”
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En tot dan:
“Maar my lewe uit God gebore,
Is tot heilig-wees verkore!” (Skrifb. 2-4:2, 3)

Sing: Skrifberyming 2-4:1
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)

~~~~~~~~~~

Sondag 25 Augustus

Skrifgedeelte: Lukas 13:22-30
Fokusgedeelte: Lukas 13:24 (1983-vertaling)

Die smal deur wat wyd oop staan!

Die vreugde van verlossing … Die wonderwaarheid van toegang 
tot die koninkryk. Die Lukas 13:22-30 verse en Jesus is aan die 

woord. Deur dorpe en stede op pad na Jerusalem preek en vertel Jesus 
van die heerlikheid van God. En tipies mens, vra iemand Hom: “Here, 
is dié wat gered word, min?”

Om dan die smal-deur-antwoord van Jesus te moet hoor. Die mense 
begaan oor die aantal wat gered sal word. En Jesus wat met die smal-
deur-antwoord die vraagsteller daarop wys dat verlossing en redding 
een-een plaasvind. “Span al julle kragte in om by die smal deur in te 
gaan …” Volhard, fokus, doen jou bes! God alleen weet wat die getalle 
is. Maar menskinders moet volhard om in te gaan voordat dit te laat is.

Die smal deur … Die deur na die lewe. Die deur, alhoewel smal, maar 
beslis nie gesluit nie. Ingang en deurgang per Goddelike uitnodiging. Die 
smal deur en die smal pad. En die smal deur wat oopgaan in die wydtes 
van God se ryke genade en die vrug van die Gees en die heerlikheid van 
ware kindskap van Hom wat jou by die deur inwag.

Baie deure … Maar die smal deur vir elkeen wat gered wil word. Die 
lewenslange keuse. Opoff erend om in te gaan. Nie die deur van en vir 
die massas nie. Ek en my lewe en my koers, singend-dankbaar:

“Leer my, Heer, u regte weë (die smal deur),
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Wys die regte pad (smal deur) my aan …”
Met volharding die Here te smeek:
“maak my lewe daartoe geneë
Om met lus daardeur te gaan.”
Lokkend staan die smal deur wyd oop en ek loof die Here dat ek, uit 

genade, om Christus wil kan deurgaan en ingaan en met lof mag lewe!

Sing: Psalm 25-1:2
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)

~~~~~~~~~~

Maandag 26 Augustus

Skrifgedeelte: 1 Timoteus 6:11-21
Fokusgedeelte: 1 Timoteus 6:11, 12 (1933/53-vertaling)

Volhard – deur te vlug, na te jaag, te stry en te gryp!

Hoe gans anders is die lewe van ’n gelowige en dié van ’n ongelowige 
nie! Ja, op die oog af lyk dit of daar min verskil tussen jou en jou 

ongelowige kollega by die werk of ongelowige maat by die skool of 
on ge lowige buurvrou in die aftreeoord is. Tog, as ons na ’n gelowige en 
ongelowige se lewenswandel kyk, behoort daar ’n hemelsbreë ver skil 
te wees. Veral in die benadering van jou alledaagse, praktiese lewens-
wandel.

Dit is dan ook juis in hierdie opsig wat Paulus vir Timoteus bemoedig 
en raad gee. Te midde van mense wat iets anders leer en anders met die 
praktyk van die lewe omgaan, byvoorbeeld rykdom, word Timoteus – 
en ons – opgeroep om te volhard in die ware geloof. Maar hoe doen ’n 
mens dit, hoe volhard jy te midde van valse wêreldse denke en sondige 
trekpleisters?

God se Woord gee vir ons vier opdragte in vers 11 en 12. Die eerste 
is om te vlug. Vers 11 begin met die woorde: “Maar jy, man van God, 
vlug van hierdie dinge weg …” Watter dinge? Enigiets wat in stryd is 
met die gesonde leer (vs 3). Daar moet nie net weggevlug word nie, 
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maar in die tweede plek moet opregtheid, toewyding aan God, geloof, 
liefde, volharding en minsaamheid nagejaag word. Derdens moet die 
goeie stryd van die geloof gestry word. Daar mag nie vatplek aan ’n 
valse leer gegee word nie, en dit moet ten alle koste bestry word.

Laastens moet ons gryp na die ewige lewe. Ja, omdat ons eerste 
deur Jesus Christus gegryp is, mag ons na die ewige lewe gryp, dit ons 
eie maak en met daardie sekere hoop ook lewe. En juis dit maak ons 
heeltemal anders as ’n ongelowige.

Sing: Psalm 84-1:6
Ds. LP van Jaarsveld (Leon) (Brakpan)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 27 Augustus

Skrifgedeelte: 2 Timoteus 4:1-8
Fokusgedeelte: 2 Timoteus 4:7, 8

Volhard – deur Christus voor oë te hou!

Vanuit die gevangenis in Rome gaan Paulus voort om sy geliefde 
kollega aan te spoor om te midde van toenemende dwaalleer te 

vol hard in die suiwere verkondiging van die Woord.
Hy gebruik homself dan as voorbeeld van iemand wat volhard het 

tot die einde toe. Paulus sê: “Die tyd van my dood (heengaan) is voor 
die deur.” Hierdie Griekse woord (heengaan) het verskeie betekenisse: 
Dit was gebruik om die aksie te beskryf om ’n dier los te maak van ’n 
juk of wa. Sy werk vir die dag was afgehandel en hy kon gaan rus. Die 
losmaak van ’n tent se toue wanneer dit opgeslaan word, is ook daardeur 
beskryf. So ook as ’n skip se ankertoue losgemaak is. 

Die dood vir ’n Christen is die einde van jare se harde werk om in 
die geloof enduit vol te hou, sy ankertoue los te maak en nou te gaan 
rus in sy ewige woning by God. Wat ’n troos, wat ’n vooruitsig vir ons 
al mal!

Paulus kon enduit volhard in die geloof, want hy het vasgehou aan 
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die woorde van Christus, soos dit aan Johannes gegee is: “Wees getrou 
tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee” (Op. 2:10).

Hou Christus voor oë, met sy krag is ons tot alles in staat. Gedryf deur 
die Heilige Gees kan ons hierdie wedloop aanhou hardloop en die kroon 
van geregtigheid word vir ons weggebêre in die hemel. In 2 Korintiërs 
lees ons dat die waarborg hiervan die Heilige Gees self is.

Kom ons hou aan om die stryd te stry om einduit in die geloof te 
volhard. Hou aan hardloop, hou aan glo, want Christus is op pad. Hy het 
reeds die wenstreep oorgesteek en wag vir elkeen van ons wat glo, met 
’n oorwinnaarskroon. Die kroon van die lewe.

Sing: Psalm 9-1:1, 7
Ds. LP van Jaarsveld (Leon) (Brakpan)

~~~~~~~~~~

Woensdag 28 Augustus

Skrifgedeelte: Job 19:1-29
Fokusgedeelte: Job 19:25, 27 (1933/53-vertaling)

’n Geloofsblik op die verheerliking maak my situasie draaglik

Bankrotskap, siekte, depressie en dergelike beproewinge het daartoe 
bygedra dat Job se samelewing, familie, vriendekring, werknemers 

en selfs die kinders met veragting op hom neersien. Emosioneel gaan 
dit nie met Job goed nie, maar veral gaan dit fi sies, liggaamlik, met sy 
gesondheid ook nie goed nie. Job voel sy swakheid en ellende aan sy 
lyf. Hierdie emosionele en liggaamlike ellendige toestand vorm die in-
houd van sy “klaagsang” in hierdie hoofstuk.

Maar dan, uit hierdie “klaagsang” styg daar in Job 19:25 (ev) ’n 
“jubellied” op wat gebore is uit geloofskennis: “Maar ek, ek weet: my 
Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.”

Die inhoud van hierdie “jubeling” is die heerlikmaking. Dat die opge-
stane Christus die waarborg is van my salige opstanding. Hy triomfeer 
oor die dood en die graf. Nie net my siel word ná hierdie lewe dadelik tot 
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Christus, my Hoof, opgeneem nie, maar hierdie liggaam van my sal Hy 
ook verlos en vernuwe gelykvormig aan sy verheerlikte liggaam. God 
skep my liggaam en siel, Christus verlos beide siel en liggaam. Hierdie 
oë van my, wat nou versink in ’n swak, brose liggaam se oogkaste 
my ellende aanskou, hierdie oë van my sal uit ’n verheerlikte liggaam 
Christus, my Verlosser, aanskou.

Job ontvlug nie die werklikheid met hierdie vooruitsig op die verheer-
liking wat ons opgestane Verlosser waarborg nie. Job vind egter hierin 
genoeg sekerheid om aan vas te hou, om hom te troos en aan hom hoop 
te gee, in uiters ellendige omstandighede.

Is jou ellende emosioneel of fi sies, liggaamlik? Put krag uit die ver-
heerliking van hierdie liggaam wat op jou wag, waarvan jou Verlosser 
die waarborg is. Soos Paulus dit stel in Romeine 8:18: “Want ek reken 
dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid 
wat aan ons geopenbaar sal word nie.”

Sing: Psalm 73-1:5, 9, 10, 11
Ds. SJMS Smit (Faan) (Heidelberg)

~~~~~~~~~~

Donderdag 29 Augustus

Skrifgedeelte: Filippense 1:1-26
Fokusgedeelte: Filippense 1:19-26 (1933/53-vertaling)

Die bekende hiernóú en die verheerliking hierná teen mekaar 
opgeweeg

Ons vermy dit om daaroor te dink. Maar hoe ouer jy word (of hoe 
sieker) hoe meer raak dit ’n realiteit dat jy van hierdie wêreld 

moet afskeid neem. Van dinge en mense vir wie jy lief is en omgee. Jou 
familie, gesin, kinders, kleinkinders. Hulle het jou nog so nodig. Daar’s 
jou besigheid. Wat sal jy kies? Die lewe hiernou of die lewe hierna?

Paulus se lewe hier en nou is nie sinloos nie. Dit gaan goed met sy 
be die ningswerk. Sy omstandighede is egter moeilik en vol beproewing 
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(sluipmoordaanval, vervolging, gevangenisskap). Sy situasie is van so 
’n aard dat dit enige tyd kan uitloop óf op die lewe óf op die dood. Om 
blydskap by hom te wek, weeg hy die lewe hiernou op teen die lewe 
hierna. Sal hy alles wat bekend is, agterlaat? Wat sal hy kies? Asof hy 
’n keuse het …

Die “keuse” is nie vir Paulus om’t ewe nie. Die lewe hierna, die 
ver heer liking, is verreweg die beste! Dit is ’n lewe waar jy permanent 
saam met Christus is, sy teenwoordigheid in Persoon geniet en deel in 
sy verheerliking. “My siel word na hierdie lewe dadelik tot Christus my 
Hoof opgeneem” (HK So. 22). Later, met die wederkoms van Christus, 
kom ook die opstanding en verheerliking van my liggaam daarby. Ons 
kan saam met Paulus daarop wag en daarna uitsien. Die vooruitsig op 
hier die heerlike dimensie van bestaan maak doodgaan (en die verwerking 
van die dood) maklik en vul my beproefde lewe met blydskap.

Tog maak die vooruitsig op die verheerliking, in ’n lewe saam met 
Christus, jou nie los van die lewe hiernou nie. Paulus oorweeg nie self-
moord nie. Hy leef hierdie lewe met sy beproewings en uitdagings voluit, 
doen sy werk voluit, want Christus laat hierdie lewe met sy bekende, 
oorloop in ’n lewe sonder verliese.

Sing: Psalm 49-1:6
Ds. SJMS Smit (Faan) (Heidelberg)

~~~~~~~~~~

Vrydag 30 Augustus

Skrifgedeelte: Filippense 3:10-21
Fokusgedeelte: Filippense 3:12-14, 20-21 (1983-vertaling)

As verlostes op pad na die heerlikheid!

Op pad die toekoms in – na ons eindbestemming! Heerlike verwagting 
… Maar, sal ons by die heerlikheid uitkom waarvoor ons bestem 

is?
Hier, in die Skrifgedeelte, word ’n gelowige in sy geestelike lewe 
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geskets as ’n atleet in ’n wedloop op pad na die wenstreep – om die 
hemelse prys, die ewig-volmaakte heerlikheid by God, te behaal.

Hierdie wedloop kan jy op verskillende maniere hardloop: óf jy kan 
skrik-skrik hardloop, heeltyd onseker en angstig dat jy dit dalk nie gaan 
maak nie; of jy kan kort-kort afdraaipaadjies neem, wêreldse plesiere 
van eet en drink en sin-genot najaag … (vs 18-19). Vanselfsprekend is 
beide die verkeerde manier van doen en dit gaan jou nie ver bring nie.

Hoe dan? Ons spring weg in hierdie hardloopresies nie as mense wat 
nog onseker is van die eindstreep nie. Oók nie as mense wat in eie krag 
uiteindelik die lyn sal moet breek nie. Immers, Christus het ons reeds 
syne gemaak (vs 12b)! Hy het ons verlos, duur gekoop, bevry van die 
mag van die bose (dood), ons in die wedloop, op die pad van die ewige 
lewe, geplaas – bekragtig met die oorwinningskrag van sy opstanding 
(vs 10)!

Nou hardloop ons, doelgerig en vasbeslote, met die wenstreep in die 
oog. Ons neem nie afdraaipaadjies nie, maak onsself los van ons eie 
swakke self wat ons verlede gekenmerk het. Ons span ons in om alles 
wat Christus vir ons gedoen het, ons eie te maak (vs 12a).

Ons hardloop met die sekerheid dat ons burgerskap in die hemel 
klaar geregistreer is (vs 20). Daar is geen onsekerheid oor ons hemels-
heerlike vaderland nie. En terwyl ons hardloop, verwag ons heeltyd ons 
Here Jesus Christus as Verlosser. Hy sal ons sonde-vernederde liggame 
(bestaan) verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees (vs 21).

Sing: Skrifberyming 7-2:1, 2
Ds. HC van Rooy (Charl) (Randburg)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 31 Augustus

Skrifgedeelte: 1 Johannes 2:28 – 3:10
Fokusgedeelte: 1 Johannes 3:2-3

Nou al sigbaar vol verwagting van ons heerlikheid!

Is jy bang om eendag voor God te verskyn wanneer die Here Jesus weer 
kom? Miskien antwoord jy: Nee, ek is nie bang nie! Ek glo immers 

dat ek sy kind is … Daarvoor moet ons die Here vol verwondering 
dank: Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem 
ons kinders van God en ons is dit ook (3:1). Mag ek verder vra: Kan 
ander mense in jou sien dat jy vol verwagting is oor jou lewe by Jesus 
… eendag?

Die feit is, sê 1 Johannes 3:2-3, mense wat die versekering het dat 
hulle kinders van God is en die verwagting koester dat hulle soos Hy 
sal wees wanneer Hy weer kom, se lewens lyk nou al anders as die res 
van die (ongelowige) wêreld. Hulle hou hulleself rein soos Jesus rein is 
(3:3b). Trouens, wie weet dat Jesus regverdig is en self doen wat reg is, 
kry daarin die versekering dat hy/sy uit God gebore is, sy kind is (2:29; 
HK 32:86).

Die groot vraag is: Hoe kan ons onsself rein hou en reg bly leef? Jy 
sal dalk verstaan dat dit nie so maklik is om met sonde klaar te speel 
nie. Teenoor die dwaalleraars wat die gemeente verlei het om te glo 
dat hulle perfektheid op aarde sal bereik vanweë hulle gewyde kennis 
(gnosis), bring Johannes die evangelie: Jesus, die Sondelose, het gekom 
om die sonde weg te neem (3:5)! En wie in Hom bly (in geloof in Hom 
ingeënt bly), hou nie aan met sondig nie (3:6). Jesus Christus het die 
mag van die sonde oor ons gebreek! Wie in Jesus bly, het geen twyfel 
(of vrees) oor sy status voor God nie. Presies wat ons sal wees wanneer 
Jesus kom, weet ons nie nou nie. Wat ons wel weet, is dat ons soos Jesus 
sal wees – in sy heerlikheid sal deel. Met so ’n toekomsverwagting leef 
ons rein, soos dit hoort by kinders van God!

Sing: Skrifberyming 2-4:3
Ds. HC van Rooy (Charl) (Randburg)
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SEPTEMBER: ROMEINE – DIE EVANGELIE: GOD SPREEK MENSE 
VRY ENKEL EN ALLEEN OMDAT HULLE GLO!

Die brief van Paulus aan die Romeine is sekerlik die mees siste-
matiese uiteensetting van die leer van die verlossing wat ons in 

die Nuwe Testament vind. Toe Paulus aan hierdie gemeente die brief 
gerig het, het hy hulle nog nie besoek nie (Rom. 1:10-15), alhoewel 
hy sekere van die lidmate reeds ontmoet het (Rom. 16:1-15). Hierdie 
brief dien dus as bemoediging en bekendstelling van die leer wat Pau-
lus verkondig aan die gemeente in Rome.

Om hierdie rede die deeglike, sistematiese uiteensetting van die 
leer van die verlossing. Hierdie uiteensetting vind ons dan ook terug 
in die Doopsformulier, die selfondersoek-gedeelte van die Nagmaals-
formulier en die indeling van die Heidelbergse Kategismus. Hierdie 
inde ling kan ook gevind word in die Eksodusgebeure sowel as die 
groter indeling van die Pentateug (Genesis tot Deuteronomium). Hier-
die indeling is naamlik sonde, verlossing en dankbaarheid. 

Met hierdie uiteensetting in gedagte kan Romeine soos volg 
ingedeel word:

Romeine 1:1-7: Inleiding.• 
Romeine 1:8-17: Paulus se begeerte om die gemeente te besoek.• 
Romeine 1:18-3:20: Die leer aangaande die sonde en die mens se • 
verdoemenis.
Romeine 3:21-11:36: Die leer aangaande die verlossing van die • 
mens; beide Jode en nie-Jode.
Romeine 12:1-15:13: Die leer aangaande die lewe van dankbaarheid • 
deur gehoorsaamheid.
Romeine 15:14-33: Paulus se opdragte en toekomsplanne.• 
Romeine 16:1-23: Persoonlike groete en laaste opdragte.• 
Romeine 16:25-27: Lofprysing.• 
Hierdie maand gaan ons stelselmatig deur elkeen van hierdie ge-

deeltes van Romeine werk om opnuut weer onder die indruk te kom 
van God se groot genade oor nietige sondaars.
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Sondag 1 September

Skrifgedeelte: Romeine 1:1-7
Fokusgedeelte: Romeine 1:1, 6, 7 (1983-vertaling)

Geroep om te roep

Anders as die meeste van sy briewe, skryf Paulus die brief aan ’n 
gemeente Rome wat hy nog nie persoonlik besoek het nie. Hy sit 

die evangelie (Goeie Nuus) dat mense geregverdig word deur die geloof 
alleen, op ’n sistematiese wyse uiteen. Naas die inleidende gedeelte (1:1-
17), beskryf hy die sonde van die heidene en daarna van die Jode, om tot 
die gevolgtrekking te kom dat almal gesondig het en dat niemand voor 
God regverdig is nie (1:18 – 3:20). Hierna verkondig hy die goeie nuus 
van verlossing en werk hy die vryheid in Christus breedvoerig uit (3:21 
– 11:36).  Die laaste gedeelte (hfst 12-16) handel oor hoe die verlossing 
die lewe van die gelowiges moet verander. (Hierdie indeling eggo in die 
bekende driedeling van sonde, verlossing en dankbaarheid wat ons in 
die Heidelbergse Kategismus vind.) In sy inleiding van die brief val die 
woord “roeping” ’n mens op. Paulus beskryf hom as geroepe apostel 
(1:1) wat die evangelie van Jesus Christus aan heidennasies moet 
verkondig. In vers 6 en 7 spreek hy die gelowiges aan wie hy skryf, aan 
as “geroepenes”. Vir ons dui die woord “roeping” in die Bybelse sin baie 
keer op iets wat ons moet gaan doen. So, byvoorbeeld, praat ons dat ons 
die roeping ontvang het om onderwyser, predikant of besigheidsmens 
te wees. Hoewel dit goed is om so oor ons lewe te praat, moet ons nooit 
ver geet dat roeping in die eerste plek eintlik nie op ’n aksie van “uit-
gaan” dui nie, maar van “naderkom”. Wanneer iemand jou van oorkant 
die straat af roep, beteken dit dat hy wil hê dat jy na hom toe moet kom. 
Dit is van uiterste belang dat ons (almal) wat in sy diens geroep is, altyd 
moet besef dat ons eerstens geroep is om aan Jesus te behoort. Ons mag 
nooit ons roeping uitleef sonder om in die teen woordigheid van Hom 
wat ons geroep het, Jesus Christus, te lewe nie.

Sing: Psalm 116-1:7, 9
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom Die Bult)
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Maandag 2 September

Skrifgedeelte: Romeine 1:8-17
Fokusgedeelte: Romeine 1:17, 18 (1983-vertaling)

Ons wil almal graag goeie nuus hoor en dit aan ander mense bring

In die gebroke werklikheid van die sondige wêreld is daar maar een 
Goeie Boodskap (evangelie) wat werklik ’n verskil kan maak, en wat 

ondanks alles goeie nuus kan bly. Dit is die goeie nuus wat Paulus aan 
die gelowiges in Rome wil verkondig (vs 15), en dit is die goeie nuus 
waarvoor hy hom nie skaam nie (vs 16). Die goeie nuus is:

dat God mense van hulle sonde vryspreek en mense in die regte ver-
houding met Hom bring. Die beste nuus wat jy ontvang het, is dat 
jy nie in vyandskap met God hoef te leef nie, maar in ’n ver houding 
waar jy vir God aanvaarbaar gemaak is.
dat hierdie vryspraak alleen plaasvind deur die geloof in Jesus Chris-
tus. Dit beteken dat jy niks uit jouself hoef te verdien om in die regte 
verhouding met God te kom nie. Jesus Christus het alles gedoen wat 
nodig is vir jou om in die regte verhouding met God te lewe. Jy moet 
die gawe net deur die geloof aanvaar.
dat die goeie nuus vir Jode en nie-Jode geld. Dit maak nie saak wat 
jou afkoms of stand of fi nansiële vermoë of vlak van ge leerd heid is 
nie. Alle mense, en jy ook, wat glo, ontvang die vry spraak.
dat jy wat in die regte verhouding met God geplaas is, sal LEWE. Vir 
altyd sal lewe en ’n kwaliteit lewe sal hê. Reeds voor die dood … en 
ook na die dood.
Paulus stel met hierdie woorde die tema van sy hele brief aan die Ro-

meine aan die orde. Eintlik kan ons sê dat die woorde die teksvers van 
die hele brief en van die evangelieboodskap in die hele Bybel is. Dit is 
immers ’n aanhaling wat uit Habakuk 2:4 kom en wat later ook deur 
die Hebreërskrywer in Hebreërs 10:38 gebruik word. Dit is die enigste 
goeie nuus wat ek vir jou kan gee. Dit is die evangelie.

Sing: Skrifberyming 5-4:1, 2
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom Die Bult)
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Dinsdag 3 September

Skrifgedeelte: Romeine 1:18-32
Fokusgedeelte: Romeine 1:18-32

Hoe donkerder dit is, hoe helderder skyn die lig wat jy aansteek

Die dekor of agtergrond van die Goeie Nuus is die donker prentjie 
wat hoofstuk 1:18 – 2:20 skets. Dat ons die evangelie van vers 16 

en 17 net werklik kan verstaan as ons deur die Woord van die Here na 
die sondigheid van die mens kyk, word deur die voegwoordjie “want” 
aan gedui, waarmee vers 18 in die oorspronklike teks begin: “Want die 
toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die godde-
loosheid en die ongeregtigheid van die mens wat in onge regtig heid al 
die waarheid onderdruk.”

Dat die mens nie geregtig is daarop om te lewe en in die regte ver-
houding met God te wees nie, is die verstekposisie waarin die mens 
hom bevind. Die mens behoort vanuit die skepping van God en vanuit 
die werke van God te weet dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik 
God is (vs 20). Tog sien die sondige mens dit nie raak nie en wil hy 
dit ook nie raaksien nie. Daarom gee God die mens oor aan homself 
(vs. 24, 26, 28). Die mens word deur “die drange van sy hart”, deur 
sy “skandelike drifte” en deur sy “verdraaide opvattings” op sleeptou 
geneem. Die gevolg hiervan is dat hulle niks minder as die dood verdien 
nie (vs 32).

Pasop dat ons nie wat hier staan, net op “hulle” van toepassing maak 
nie. As gelowiges sou die lewe waar ons aan onsself oorgegee is en wat 
op die dood uitloop, ook ons voorland gewees het. Al verskil tussen 
“ek” en “hulle” is dat ek deur die genade van die Heilige Gees die geloof 
ontvang het om in die regte verhouding met God te kan lewe.

Sing: Psalm 103-2:1, 2
Ds. HS Coetzee (Fanie) (Potchefstroom Die Bult)

~~~~~~~~~~
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Woensdag 4 September

Skrifgedeelte: Romeine 2:1-11
Fokusgedeelte: Romeine 2:4

God se goedheid en geduld is genade om goeie werke te wil doen

Soms wil dit vir ons voorkom of die Jode in die Ou Testament 
“spe siale behandeling” van God ontvang het. Tog het daar, met 

hierdie uitsonderlike seëninge, ook ’n groter verantwoordelikheid op 
hulle gerus om God te gehoorsaam en Hom alleen te eer en prys. In 
sy goedheid het Hy die Israeliete oorvloedig geseën – fi sies sowel as 
geestelik: die land van melk en heuning, oorwinnings in gevegte met die 
vyand, die tien gebooie, die tempel, priesters en profete. Met die Jode 
se sondes en voortdurende opstand teen Hom het God hulle met groot 
geduld verduur. Hy het selfs sy Seun as Red der gestuur. Ook nadat hulle 
Christus gekruisig het, het God vir ongeveer 40 jaar sy oordeel oor die 
Jode teruggehou. Die mens word deur God se goedheid, deur sy Heilige 
Gees, deur sy genade alleen tot bekering gelei – tog was daar geen berou 
en bekering by Israel nie. Deur Paulus wys God vir ons hoe belangrik 
dit is om beginselvas en volgens die waarheid in gehoorsaamheid te 
lewe. Dat jou karakter en jou optrede jou lewe bepaal. Ons weet dat 
Dawid afskuwelike son des gepleeg het. Dit was egter kenmerkend in 
sy lewe dat hy aan God gehoorsaam was –  ’n man na Gods hart. Al het 
Judas, die verraaier, sy sonde bely en die bloedgeld vir ’n begraafplaas 
vir vreem delinge geskenk (Matt. 27), is sy lewe deur ongehoorsaamheid 
en ongeloof gekenmerk. Ware reddende geloof lei tot gehoorsaamheid 
en goddelike lewe – selfs al gebeur dit dat ons van tyd tot tyd val en 
gruwelik sondig. Juis omdat ons die genade ontvang het om te glo, kan 
en moet ons goeie dade doen. Juis daarom moet ons gehoorsaam wees 
aan ons hemelse Vader. Soek God se goedheid, sien die seëning in jou 
lewe raak en jy sal in sy goedheid, geduld en genadige redding van Hom 
alleen ontvang. Dáárom, loof en prys Hom met jou goeie werke ...

Sing: Psalm 31-1:15, 17
Ds. JJ de Bruyn (Johannes) (George)
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Donderdag 5 September

Skrifgedeelte: Romeine 3:1-20 (HK 2:3)
Fokusgedeelte: Romeine 3:1-12 (Psalm 51:6)

Om God se genade te ontvang, is om jou ellende te ken

Ellende op ellende. Niemand en almal ... Daar is niemand wat reg-
verdig is of goed doen nie – selfs nie een nie. Almal het afge dwaal 

en ontaard. Die Jode, die Grieke, en so ook elkeen van ons. ’n Ellendige 
aanklag waaraan elkeen van ons tot die ewige dood toe skuldig is.

Wanneer ons na hierdie woorde van Paulus luister, mag ons onder 
geen omstandighede hierdie 20 verse losmaak van die res van sy brief 
aan die gelowiges in Rome nie. Indien ons net teen hier die gedeelte 
vaskyk, word dit een van die moeilikste gedeeltes om te verklaar en 
loop ons die gevaar om nie God se reddende genade raak te sien nie.

Deur die wet bring God ons tot kennis van ons sonde, nie om dat die 
wet sleg is nie, maar omdat niemand die wet volkome kan onderhou 
nie! Selfs nie een nie ... In Jakobus 2:10 lees ons: “As iemand die hele 
wet onderhou, maar in één opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van 
al die gebooie.” 

Die moeilikheid is die mens se eie onvermoë om self volgens die wet 
van God te lewe. Inderwaarheid is die wet ’n absolute weer spieëling 
van God se heilige en regverdige genade. Die genade lê juis daarin dat 
die wet, reeds in die Ou Testament, ’n vooruitskouing van die genade 
was wat ons in en deur ons Here Jesus Christus se off er aan die kruis 
ontvang het.

Die verdere genade is dat die brief aan die gelowiges in Rome (en 
ook vir ons) by Romeine 3:20 kon eindig, maar dit is nie die geval nie! 
In sy heiligheid sou God regverdig wees om ons tot die ewige dood te 
veroordeel. God is nie net regverdig nie. Hy ook barmhartig en genadig. 
Genade op genade!

Sing: Psalm 86-1:1, 6
Ds. JJ de Bruyn (Johannes) (George)
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Vrydag 6 September

Skrifgedeelte: Romeine 3:21-31
Fokusgedeelte: Romeine 3:21-22

Maar nou … vrygespreek deur geloof in Christus Jesus alleen!

Maar nou ... Seker van die genadigste woorde in die hele Bybel, 
want hier vind ’n onmiddellike verandering plaas! Een oomblik 

is die mens, ek en jy, nog in die hof voor die aanklaer, die volgende 
oomblik is ons vrygespreek. Die een oomblik is ons nog skuldig aan 
die ewige dood, die volgende oomblik ontvang ons vergifnis van al ons 
oortredings. Almal, Jood en nie-Jood, almal wat in Jesus Chris tus glo, 
ontvang vryspraak van die ewige dood. 

(Mens wonder waar ons sou wees as hierdie maar nou-genade van 
God nooit plaasgevind het nie. Dalk sou ons ook maar moes pro beer om 
al die baie wette na te kom om saligheid te verkry.)

Maar nou ... het ons God van genade in hierdie wanhopige si tuasie 
ingegryp.

Maar nou ... het ek en jy, vandag reeds, deel aan hierdie onbe-
skryfl ike groot genade van God. Nie op grond van enige van ons werke 
of eie verdienste nie, maar op grond van God se genade! Nie deur die 
wet te onderhou nie, maar deur die geloof wat die Heilige Gees aan ons 
geskenk het om in Christus as Verlosser te glo.

Maar nou ...
Besef ons dat ons reeds die geregtigheid van God, in en deur sy Seun 

Jesus Christus, ontvang het?
Beleef ons nou reeds die vryspraak wat uit genade aan ons ge skenk 

is?
Bewys ons daaglikse lewe en optrede aan die wêreld daarbuite dat 

ons in geloof leef?
Bely en getuig ons van hierdie wonderlike liefde wat – gratis, vry en 

verniet – aan ons gegee is?
Bewonder, loof en prys ons ons Here, wat die ewige lewe vir ons aan 

die kruis bewerkstellig het?
Maar nou ...  
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Moet ons in die besef staan van wie ons in Christus is.
Moet ons tot werklike en opregte en dankbare aanbidding oor gaan.
Moet ons as vrygespreekte kinders van God leef!

Sing: Skrifberyming 11-2:1, 2, 4
Ds. JJ de Bruyn (Johannes) (George)

~~~~~~~~~~

Saterdag 7 September

Skrifgedeelte: Romeine 4:1-6
Fokusgedeelte: Romeine 4:5

Vryspraak deur geloof

Vryspraak is net op een manier moontlik, en dit is deur die lyde 
en sterwe van Jesus Christus aan die kruis. Daar is geen ander 

moontlikheid nie. Wetsonderhouding bring jou nêrens nie, omdat jy ’n 
sondige mens is. Jy kan ook nie met geld betaal om van jou sondes 
bevry te word nie. 

Alleen deur die bloed van Jesus Christus is daar vergewing van son-
des. Hy het die wet in al sy fasette vir ons vol bring.

Jy mag vra: Wat kan ek doen om deel te kry aan die vryspraak wat 
Jesus deur sy lyde aan die kruis verwerf het? Die antwoord is: Jy moet 
glo! Jy moet onvoorwaardelik glo in hierdie magtige ver los singsplan 
van God wat Hy in werking gestel het deur sy Seun na die aarde toe te 
stuur. Jy moet glo dat Hy ook vir jou aan die kruis gesterf het en vir jou 
sondes betaal het. 

Alleen deur dit te glo, kry jy deel daaraan, soos dit ook in die Ne-
der landse Geloofsbelydenis (Art. 22) gestel word: “Die geloof omhels 
Jesus Christus met al sy verdienstes. Dit maak Hom ons eie en soek na 
niks anders as na Hom nie.” Paulus haal die Skrif aan (Rom. 4:3, 9): 
“Abraham het geglo, en God het hom vrygespreek.”

Die Heilige Gees werk die opregte geloof in ons harte, maar hierdie 
geloof moet kos kry. Voed dit met die Woord. Lees en bestudeer jou 
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Bybel gereeld. Gaan elke Sondag kerk toe en neem deel aan die Nag-
maalsviering. Dit is die middele waardeur God jou geloof voed.

Sing: Skrifberyming 12-2:4
Ds. PJ van der Walt (Pieter) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Sondag 8 September

Skrifgedeelte: Romeine 5:1-11
Fokusgedeelte: Romeine 5:1, 2

Die goeie nuus van ’n splinternuwe manier van lewe

Hoofstuk 5 – 8 bring jou by ’n nuwe deel van Romeine. In hoofstuk 
1 – 4 is die vraag beantwoord hoe ’n mens wat voor God skuldig 

is, onskuldig verklaar kan word. In Romeine 5 – 8 weerklink die goeie 
nuus van die splinternuwe lewe van vrygespreekte mense. Laat ons 
prak ties wees en van naderby kyk hoe vrygespreekte mense lyk wat 
nie hulle vryspraak kan bewerk of verdien. Romeine 5:1-4 sê die goeie 
nuus is:

Vers 1: God het jou vrygespreek omdat jy glo – Dit is ’n afge handelde 
gebeurtenis wat uitstaan in elke Christen se lewe. Dit is on geloofl ike 
goeie nuus. Jy hoef nooit hieraan te twyfel nie, omdat dit God se werk 
is, volvoer in Christus Jesus.

Vers 1: Jy het vrede by God – Jy het vrede omdat jy deur die geloof 
vry gespreek is. Vrede met God beteken dat jy met Hom versoen is. Jou 
verhouding met Hom is in orde. Daar is geen vyandskap meer nie, want 
jou sonde staan nie meer tussen jou en Hom nie. Jou Mid delaar, Jesus 
Christus, het God se toorn en straf op die sonde volle dig gedra.

Vers 2: Jy staan vas in die genade – Met die vaste wete dat jy deur God 
se genade omring word, kry die lewe nuwe betekenis. Jy staan stewig, 
nie in eie krag nie, maar kinderlik oortuig van jou ge na devryspraak deur 
Jesus Christus.

Vers 2: Jou blydskap is opvallend – Jy dink met blydskap oor die 
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toekoms, want jy hoop op die heerlikheid wat God sal gee. Jy kan 
werklik hoopvol lewe en nie net daaroor droom nie. Die werklikheid 
verdwyn nie soos ’n reënboog as jy naderkom nie, maar word lewend 
in jou bevestig deur die liefde van God wat Hy deur die Heilige Gees in 
jou hart uitgestort het.

Blydskap is die Godskind se manier om sy lewe te verander, in so 
’n mate dat jy jou ook kan verheug oor swaarkry. Vir ’n vrygekoopte 
is swaarkry deel van sterker word en ’n leerskool om te volhard. Vol-
harding is op sy beurt ’n suiwering van jou geloof.

Met alles wat elke dag inhou, kan jy met oorgawe vorentoe, omdat jy 
daaroor bly is dat God vir jou versoening bewerk het. Dit is die God wat 
ewig lewe, wat jou nou en vir altyd vrygespreek het, en sy liefde nooit 
aan jou sal onttrek nie. Besef jy elke dag hoe groot sy genade is?

Sing: Psalm 33-1:2
Dr. PH Heystek (Pieter) (Pretoria-Montanapoort)

~~~~~~~~~~

Maandag 9 September

Skrifgedeelte: Romeine 5:12-21
Fokusgedeelte: Romeine 5:12, 18

Die ware vryspraak

In ’n neutedop word die sondeval van die mens en ons verlossing in 
Jesus Christus saamgevat: Deur een mens, Adam, het die sonde in die 

wêreld gekom; en deur een Mens, Jesus Christus, het daar vry spraak 
gekom.

Hieroor word daar elke Sondag gepreek. Elke preek bring ons by 
Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane. Hierdie evangelie mag 
nooit sy varsheid verloor nie, en ons mag nooit ons vryspraak van 
sondes as vanselfsprekend aanvaar nie. Dit moet ’n wonder van God 
se genade bly. Dit herdenk ons ook by elke nagmaalsviering: Jesus se 
bloed wat vergiet is en sy liggaam wat gebreek is.
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Die gevolge van een mens wat na die verleiding van die duiwel ge-
luister het, was katastrofi es vir die hele menslike geslag, terwyl die een 
daad van gehoorsaamheid verlossing en oorwinning en lewe gebring 
het vir almal wat met ’n ware geloof in Christus ingeplant is.

Laat ons nooit vergeet nie dat hierdie pad wat Jesus bewandel het om 
ons te verlos, ’n pad van smarte was en dat Hy alleen die toorn van God 
oor ’n ganse menslike geslag moes dra. Hoe sal ons ooit die diepte van 
sy lydensweg kan peil?

Dank God elke dag vir jou wonderlike verlossing in Jesus Chris tus. 
Doen dit vandag weer. Gaan met vreugde kerk toe en met dank baarheid 
nagmaal toe.

Sing: Psalm 36-1:3
Ds. PJ van der Walt (Pieter) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 10 September

Skrifgedeelte: Romeine 6:12-14
Fokusgedeelte: Romeine 6:12-14

Vrygemaakte mens: Dien die Here met alles wat jy is en het!

Christus het ons vrygemaak van die sonde, en nou lewe ons vir God! 
Geheel en al! Jesus het gesê: Julle kan nie God en Mam mon dien 

nie! Die ryk jongman van Lukas 18 het vir Jesus gesê dat hy al die 
voorskrifte van die wet nagekom het, maar Jesus het geweet daar is nog 
een ding in sy lewe wat kortkom. Hy moes sy liefde vir geld prysgee 
om daarmee sy hele lewe onder God se heer skappy te plaas. En hy kon 
nie.

Ons mag nie toelaat dat die sonde nog ’n enkele, klein deeltjie van 
my lewe beheers nie. Die skrywer plaas hier geweldig baie klem op 
volledige diens aan God, en gebruik ’n mens se liggaam as metafoor om 
te verduidelik wat hy bedoel. Nie eers ’n deel van jou lewe so klein soos 
jou pinkie se nael mag nog deur die sonde beheers word nie. Nee, geen 
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deel van jou liggaam mag nog in diens van die sonde wees nie! Jy moet 
die Here dien met jou hele liggaam – met alles wat jy is en het!

Is dit waar van my en jou lewe? Is daar nie dalk nog ’n deeltjie van 
ons lewe wat ons onder Satan se heerskappy gelos het nie? Al is dit net 
’n klein dingetjie waarmee ons hom nog dien? As dit wel so is, moet ons 
ons nou bekeer en ook daardie klein deeltjie onder die heerskappy van 
Christus stel en God daarmee dien.

Ondersoek jouself en maak seker dat jy nie tog nog twee base dien 
nie! Jy is deur die genade in Christus vry en in staat om die Here jou God 
met jou hele lewe te dien. Nou kan jy elke deel van jou lewe gebruik om 
die wil van God te doen en Hom daarmee te ver heerlik.

Sing: Psalm 139-1:12
Ds. P Venter (Piet) (Potchefstroom-Oos)

~~~~~~~~~~

Woensdag 11 September

Skrifgedeelte: Romeine 6:15-23
Fokusgedeelte: Romeine 6:18

Vrygemaakte mens: Leef as slaaf van God en as erfgenaam van 
die ewige lewe

God het ons deur Christus vrygekoop van die sonde en die dood, en 
nou kan ons Hom dien met vreugde! 

Die manier waarop ons ons Here soos slawe dien, is egter baie 
belangrik! Ons doen dit nie uit dwang nie, en misbruik nie die voorregte 
wat ons in Christus ontvang het nie. Daarom wil ons nie nog sonde doen 
nie, want ons wil nie die genade in Christus mis bruik nie! Ons besef 
maar al te goed hoe duur ons gekoop is en watter prys betaal is! Daarom 
is daar by ons geen begeerte om nog ons vorige baas (Satan) te dien nie! 
Ons dien God met ons hele lewe soos slawe – absoluut toegewyd - want 
ons besef wat ons in Chris tus ontvang het.

Ons doen egter ons slawediens aan God soos mense wat ook erf ge-
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name (kinders) van die Vader is. Ons doen dit met vrywillige en vreugde-
volle harte, omdat God ons lewe heeltemal vernuwe het en aan ons die 
ware lewe gegee het! In vers 22 lees ons dat God ons lewe heilig! Hy 
vorm ons lewe deur sy Gees sodat ons al hoe meer soos Christus word 
en al hoe meer soos kinders van God kan leef! En daarby is nog die 
vaste belofte dat ons die ewige lewe in Christus sal ontvang!

Wat meer wil ons hê, en hoekom sal ons dan nog sonde wil doen? 
Kom ons wees dan dankbare slaweseuns en slawedogters van die Vader 
wat uit sy genade leef en Hom absoluut toegewyd dien. Ons het alreeds 
die nuwe lewe ontvang en dit duur vir ewig!

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 3
Ds. P Venter (Piet) (Potchefstroom-Oos)

~~~~~~~~~~

Donderdag 12 September

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

Vrygemaakte mens: Moenie weer probeer om jouself met goeie 
werke te red nie! Leef in Christus en deur sy Gees!

Dis so moeilik om met ou gewoontes te breek! Paulus herinner sy 
lesers opnuut daaraan dat daar in Christus ’n nuwe bedeling aan-

ge breek het en dat hulle moet leer om nuut te dink oor hulle red ding! 
Voorheen het hulle gedink dat hulle deur onderhouding van die wet 
hulle redding kon bewerkstellig! Maar dit kan nie! Geen mens kan hom-
self red deur die goeie werke wat hy/sy doen nie! Maar Christus kon 
die wet volkome volbring en nou word ons gered deur in Hom as ons 
Salig maker te glo.

En tog betrap ek en jy onsself dikwels dat ons weer staatmaak op 
alles wat ons vir die Here doen! Die Here moet tog raaksien dat ek 
Hom getrou dien! Hy moet tog in berekening bring dat ek baie gereeld 
my Bybel lees en bid en dat ek gereeld die eredienste bywoon en my 
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dankoff ers gee. Ek bring darem regtig my kant! Nee, vrygemaakte 
mens! Nou probeer jy jouself weer red met jou goeie werke! Jy kan nie! 
Glo in Christus as jou Verlosser en stel jou vertroue volkome op Hom 
dat Hy jou gered het!

En ja, alles wat jy vir die Here doen, is goed en reg! Maar nou besef 
jy dat hierdie goeie werke die vrug van die Heilige Gees se werk in my 
lewe is. Dat Hy my lei om God te dien met alles wat ek is en het! My 
dienswerk koop nie my redding nie, maar is dankbare gawes vir die 
redding wat ek in Christus ontvang het. En hoe meer ek op Christus 
fokus, hoe meer laat die Gees sy vrug in my lewe na vore kom! 

Wat ’n wonderlike, volledige genade wat ons van God ont vang het! 
Kom ons leef voluit daarin!

Sing: Skrifberyming 15-1:1-4
Ds. P Venter (Piet) (Potchefstroom-Oos)

~~~~~~~~~~

Vrydag 13 September

Skrifgedeelte: Romeine 7:7-25
Fokusgedeelte: Romeine 7:21

Geloof en verbode vrugte

Satan maak van alles wat God mooi en goed gemaak het, ’n ver-
soeking! Dink maar aan dinge soos kleredrag, liefde, drank en 

narkotiese medisyne, geld en mag – alles dinge wat wonderlik werk 
as jy dit reg gebruik, maar in Satan se hande word dit iets boos en 
verkeerds. Ons sondige natuur vind in Satan se weergawe van die wêreld 
’n versoeking wat amper onweerstaanbaar is! Dit is die stryd wat Paulus 
hier in woorde bring.

Die wet van God wys vir ons die sonde uit en skielik word die son de 
die verbode vrug. So verkeerd, maar tog so aanloklik! In Spreu ke 9:17 
word dit so verwoord: “Gesteelde waters is soet, en brood in die geheim 
geëet, is lekker.”
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As gelowige wat deur Christus verlos is, moet ons die sonde dood 
verklaar en ’n lewe lei waarin ons die Heilige Gees gehoorsaam en 
volg. Ons sal in elk geval nie die versoekinge uit eie krag kan weer staan 
nie. Dit vra gebed en ’n lewe wat sy krag en oortuiging kry van die 
Heilige Gees af. Maar dan sal ons nie ons eie swakhede kan verskoon of 
goedpraat nie. Ons sal ook nie die sondes wat ons doen, kan goedpraat 
of regverdig nie. Sonde kan nie, soos Satan wil voorgee, mooigemaak 
word nie.

Die wet word die instrument, die soeklig, in jou hand om Satan se 
ver valsings raak te sien en dan vra dit inspanning van jou om God se 
suiwere doel met alles te bereik!

Dit is die enigste manier om in jou huwelik iets van Christus se 
liefde, vrede en vergifnis te ervaar. Dit is die enigste manier hoe jy jou 
kinders se respek sal wen en geloofwaardig sal wees as jy hulle leer. 
Dit is die enigste manier waarop jy ’n getuie van Christus kan wees in 
hierdie wêreld.

Sing: Psalm 119-1:10
Ds. CJ van Vuuren (Christo) (Hartbeespoort)

~~~~~~~~~~

Saterdag 14 September

Skrifgedeelte: Romeine 8:1-4
Fokusgedeelte: Romeine 8:2

Geloof en die wet van sonde

Sonde het ’n manier om jou as mens op ’n besondere manier te pro-
gram meer. Die sonde word jou wet! Paulus noem dan ook dat hy 

verlos is van die wet van die sonde en die dood.
Die wet van die sonde is ’n bepaalde manier van dink. Jy glo dat die 

sonde vir jou geluk en voorspoed sal bring. Jy soek selfsugtig net dit 
wat in jou belang is. Jy ignoreer die gevolge van jou dade. Jy verdra 
geen kritiek nie. Jy vind rede en regverdiging vir alles wat jy doen. 
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Die sonde en die dood is in hierdie opsig bondgenote. Paulus druk die 
bondgenootskap so uit: “Laat ons dan eet en drink, want môre sterf 
ons” (1 Kor. 15:32). Hierdie wet of denkwyse sien en er vaar jy elke dag 
om jou.

Vir iemand wat deur Christus verlos is van sonde, geld daar egter 
’n ander wet. Die wet van die Gees. Hierdie wet veroordeel nie, want 
Christus het dan juis vir die sonde gesterf! Hierdie wet maak dat jy 
anders dink oor die lewe! Die Heilige Gees se wet is tog immers ’n wet 
van omgee vir mekaar. Dit is ’n wet wat verantwoordelikheid aan vaar 
vir jou woorde en dade. Dit is ’n wet wat God se eer soek. Dit is ’n wet 
wat jou naaste liefhet. 

Hierdie wet slyp die gelowige man en vrou se optrede teenoor mekaar.  
Hierdie wet skep ’n gesindheid by kinders om die gesag en leiding van 
hulle ouers te aanvaar.

Daarom maak Paulus die konklusie: Hierdie wet, die wet van die 
Gees, vervul die wet van God! Dit wat God nog van altyd af vereis het: 
Dat jy jou God en jou naaste sal liefhê.

Dit is belangrik dat ons dan die wet van die Gees, of die denkwyse 
van die Gees, ons eie sal maak. Dan is jy nie uitgelewer aan die sonde 
nie, maar jy heers oor die sonde in jou lewe!

Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Ds. CJ van Vuuren (Christo) (Hartbeespoort)

~~~~~~~~~~

Sondag 15 September

Skrifgedeelte: Romeine 8:5-17
Fokusgedeelte: Romeine 8:12

Geloof: Wat skuld ons?

Ons is in die skuld by God, maar nie in die sin dat ons moet boet vir 
ons sondes nie. Ons skuld is ’n bevoorregte skuld; ’n won derlike 

skuld!
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God het ons aangeneem as sy kinders! Ons is soos straatkinders wat 
deur Christus van die strate afgehaal is. Ons geniet nou die voor regte van 
’n eie kind van God. As ons nog daaroor sou twyfel, getuig die Heilige 
Gees saam met ons gees dat ons God se kinders is. So, wat skuld ons? 
Ons skuld God die liefde van ’n eie kind. Ons skuld Hom die respek en 
heldeverering wat ’n kind vir sy pa het. Ons skuld Hom ons vertroue 
en ons lojaliteit. Ons skuld Hom om sy kind te wees. Dink maar wat 
verwag jy van jou kinders, dan sal jy weet wat jy aan God skuld.

Paulus brei uit: Ons is ook God se erfgename! ’n Erfgenaam sit die 
naam en tradisie voort van die een by wie hy erf. Die seun of die erfge-
naam moet daarom op hoogte wees van hoe die erfporsie be stuur moet 
word, en as dit byvoorbeeld ’n plaas is, hoe daarna omgesien moet 
word. 

As God se erfgename is ons verantwoordelik om sy erfenis te versorg 
en dit reg te bestuur. Wat erf ons van God? Sekerlik tog sy belang op 
aarde: sy kerk, ons huwelike, ons gesinne, ons kinders, ons ouers. Dit is 
tog in hierdie dinge waarin God se belang gevestig is en hierdie dinge is 
vir ons die erfporsies wat ons met groot liefde en aandag moet versorg.

So gesien, word jou kerklike lewe, jou huwelik of gesin, ’n skuld wat 
jy aan God betaal, maar wat ’n heerlike skuld! Want in die proses het jy 
skatryk geword. Jou skuld het jou ’n bevoorregte gemaak. 

Daar om word hierdie skuld wat jy betaal, jou dankbaarheid, jou 
blyd  skap en jou eer!

Sing: Psalm 116-1:7, 10
Ds. CJ van Vuuren (Christo) (Hartbeespoort)

~~~~~~~~~~
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Maandag 16 September

Skrifgedeelte: Romeine 8:18-25
Fokusgedeelte: Romeine 8:18, 19

Ons roemryke hoop in Jesus Christus

In die wêreld van vandag sien ons baie lyding en swaarkry raak. Sit 
mens die nuus aan of lees mens net so bietjie die kommentaar op 

sosiale media, dan word ons gebombardeer met swaarkry, lyding en 
ab so lute hopeloosheid. In werklikheid sien ons nog die eff ek van die 
son de val.

Die hele skepping ly onder die mens se sonde. Dink maar aan al die 
ellende en swaarkry wat ons vandag sien, voel en beleef. Die hele skep-
ping sien egter daarna uit en sug om bevry te word van hierdie lyding 
en hierdie aardse verganklikheid! Ons troos is dat ons erfgename van 
God is en Jesus Christus het reeds ons plekke by ons Hemelse Vader 
voorberei en gereed gemaak.

Ons het die vaste hoop dat ons mag glo dat God ons vryspreek net 
omdat ons glo! En dit is vir ons ’n troos, veral as ons die lyding en 
swaarkry hier om ons beleef en aanskou. Ons as kinders van die Here 
lewe tog in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie! Ons moet 
egter elke dag teen ons ou sondige natuur stry terwyl ons nog in hierdie 
wêreld lewe.

Maar wat wonderlik is, ons as Christene lewe nie net in die wêreld 
nie, ons lewe ook in Jesus Christus ons Here! Ons sien nie net die 
gevolge van die sondeval in die wêreld nie, ons sien ook die krag van 
God se genade en sy oorvloedige liefde in die skepping raak, daarom 
is die grondtoon van die Christen se lewe altyd die roemryke hoop in 
Jesus Christus, nie swaarkry en verdriet nie. Ons wag nie vir die dood 
nie, maar vir lewe!

Lewe dan elke dag met die vaste wete dat jy God se eiendom is en 
dat jy in Christus ’n eindelose hoop het!

Sing: Skrifberyming 18-6:1-5
Ds. EJ van Jaarsveld (Janré) (Tsumeb)
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Dinsdag 17 September

Skrifgedeelte: Romeine 8:26-30
Fokusgedeelte: Romeine 8:26, 27

Ons afhanklikheid van die Heilige Gees

Gister het ons mooi gekyk na ons roemryke hoop in Jesus Christus, 
en gebed sluit ook ten nouste hierby aan. Soos ons dit bely in 

Son dag 45 van die Kategismus, is gebed die vernaamste deel van ons 
dankbaarheid wat God van ons eis. Sonder gebed het ons nie ’n verhou-
ding met God nie en sonder gebed het ons ook geen hoop op die toekoms 
nie. 

Maar wat gebeur as ons nie meer kan bid nie, of as ons nie weet wat 
om te bid nie, wat maak ons dan?

Ons kan net aan die Drie-enige God vashou en op Hom vertrou, Hy 
is alles! En ons is niks. Genadiglik is ons van die Heilige Gees afhanklik 
en die wonderlike troos wat ons het, is dat die Heilige Gees ons ook 
in ons swakhede bystaan, soos Paulus dit mooi vir ons verduidelik. 
Ons lees dat die Heilige Gees vir ons pleit met ver sugtinge wat nie met 
woorde gesê kan word nie, wat beteken dit vandag vir ons?

Dit beteken die Heilige Gees bid vir ons deur ons harte. Al kry ons 
dalk swaar en al weet ons nie wat om te bid nie, dan weet ons die Heilige 
Gees pleit volgens die wil van God vir ons. Meer nog: die Here weet 
wat die bedoeling van die Gees is, is dit nie wonderlik nie? Die Heilige 
Gees vertaal ons versugtinge sodat God weet wat ons bedoel as ons bid! 
So, in gebed is ons absoluut van die Heilige Gees afhanklik! Sonder 
Hom is gebed nie moontlik nie!

Hoe lyk jou gebede voor die Here? Hoe gereeld bid jy? Is jy ook in 
jou gebede totaal en al van die Here afhanklik? Dit is ’n kosbare voor-
reg en die grootse en vernaamste deel van ons dankbaarheid om te bid, 
moenie dat gebed by jou ontbreek nie.

Sing Skrifberyming 20-1:1-7
Ds. EJ van Jaarsveld (Janré) (Tsumeb)
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Woensdag 18 September

Skrifgedeelte: Romeine 8:31-39
Fokusgedeelte: Romeine 8:37, 38

Ons sekerheid van God se onskeibare liefde!

“Is jy seker jy is ’n kind van die Here? Is jy seker die Here het jou 
lief? Is jy seker oor jou verlossing en jou vryspraak?” Hierdie is 

vrae wat die meeste Christene oor die algemeen laat twyfel. Baie mense 
is nie oor hierdie dinge seker nie. In die tyd waarin ons van dag leef, kan 
ons nie regtig van enigiets 100% seker wees nie, wat nou nog van seker 
wees oor verlossing, liefde en vryspraak? 

Dit is juis hoekom Romeine 8 so ’n pragtige en versterkende hoof-
stuk in die Here se Woord is. In hoofstuk 8 word ons veral ge troos met 
die vaste wete dat God ons vryspreek enkel en alleen omdat ons glo, 
en dit is die kosbare evangelie. God doen so baie vir ons waarvan ons 
absoluut seker en oortuig kan wees. God het ons uitverkies, God het 
bestem, God het ons geroep, God het ons vry gespreek en God het ons 
in Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees as sy 
eiendom beseël. Dit hou vir in dat, maak nie saak wat gebeur of wat die 
toekoms inhou nie of hoe die rand ook al verswak nie of watter siekte 
ons tref of watse hartseer van watter aard ook al ons beleef nie, NIKS 
maar NIKS kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar 
is in Christus Jesus ons Here.

Daarvan is ons as kinders van die Here 100% seker. Ons hoef nooit 
te twyfel oor ons redding, ons verlossing ons vryspraak en aan God se 
liefde nie.

Jesus Christus is die plek waar God sy liefde aan ons bewys het en 
Hy is ook die plek waar ons God se bewarende liefde ervaar. Wie in 
Hom is, is vir tyd en ewigheid veilig en geborge. Wees dan seker van 
jou kindskap, wees seker van jou verlossing en vryspraak en wees seker 
van God se liefde in Jesus Christus.

Sing: Skrifberyming 5-4:1-4
Ds. EJ van Jaarsveld (Janré) (Tsumeb)
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Donderdag 19 September

Skrifgedeelte: Romeine 9:30 – 10:4
Fokusgedeelte: Romeine 9:30 – 10:4

Die evangelie: God spreek mense vry enkel en alleen omdat hulle 
glo! (1)

Paulus bespreek die situasie tussen die heidene en Israel op ’n bla-
tante manier. Die heidene wat nie God se vryspraak deur die onder-

houding van die wet gesoek het nie, het dit gekry omdat hulle glo. Israel 
watt God se vryspraak gesoek het deur die wet te onderhou, het dit nie 
gekry nie.

In hierdie gedeelte sien ons hoe dit moontlik is om vryspraak te soek 
en dit nie te kry nie. Israel het hulle vryspraak op die verkeerde plekke 
gesoek, hulle wou hulle vryspraak verdien deur die wet te on derhou. 
Ons sien dat daar net een manier is om God se vryspraak te kry en dit is 
deur die geloof in Jesus Christus.

Wanneer ons vryspraak soek deur onderhouding van wette of ons 
dade, dan struikel ons oor die klip wat in Sion gesit is. Jesus Christus is 
hierdie klip as Hy nie erken word as die vervuller van die wet nie.

Hoe gereeld gebeur dit nie dat ons deur ons eie werke, prestasies of 
vaardighede ons redding wil verdien nie. Dit is so maklik vir die mens 
om te voel hy moet of kan iets tot sy eie vryspraak bydra. Tog is dit nie 
nodig nie, want Jesus het gekom om die wet te vervul en daarom het ons 
ook die vreugde en troos dat ons absoluut niks kan doen om by te dra 
tot ons vryspraak nie.

Daarom kan ons vandag as gelowiges leef, want weet ons is vry-
gespreek nie op grond van wat ons moet doen nie, maar op grond van 
wat Jesus gedoen het.

Sing: Skrifberyming 1-2:1, 2, 3
Teologiese Student P Hattingh (Philip)

~~~~~~~~~~
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Vrydag 20 September

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

Die evangelie: God spreek mense vry enkel en alleen omdat hulle 
glo! (2)

Daar is slegs vryspraak vir hulle wat ’n ware geloof het in Jesus 
Christus. 

Maar wat beteken dit om te glo? Vanaf vers 12 lees ons dat hulle wat 
Hom aanroep, gered sal word. Paulus lys dan die gebeure wat nodig is 
vir geloof wat daartoe lei dat die Here aangeroep kan word:

Mense sal Jesus aanroep om hulle te red slegs as hulle glo in Hom.
Tog is geloof in Hom onmoontlik as ons Hom nie ken nie.
Maar ons kan Hom slegs ken wanneer Hy verkondig word.
Verkondiging kan slegs plaasvind deur iemand wat gestuur is.
Paulus gee dan die verkorte antwoord in vers 17: Die geloof kom dus 

deur die prediking wat ’n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is 
die verkondiging van Christus.

Ons moet die waarde en verantwoordelikheid van ons geloof be sef, 
want om te glo, is ook ’n oproep tot aksie. In die verkondiging wat tot 
geloof lei, het ons elkeen daarom ’n belangrike rol om te speel. Ons 
moet besef dat ons lewens van ons geloof moet getuig. Dit beteken dat 
ons met ons monde en aksies aktief ons geloof moet uitleef sodat ons 
mekaar kan versterk in die geloof.

Wanneer ons so ons geloof uitleef, word dit ook ons getuienis aan die 
ongelowige wêreld rondom ons. So kan ons die wonderbare bood skap 
uitdra dat God ons vryspreek slegs deur ons geloof.

Sing: Psalm 19-1:4-7
Teologiese Student P Hattingh (Philip)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 21 September

Skrifgedeelte: Romeine 11:33-36
Fokusgedeelte: Romeine 11:33-34

Ons sing in verwondering oor God se genade

Hierdie is ’n besonderse lied wat Paulus sing in verwondering oor 
God se grootheid en almag. Hy begin met drie kragtige stel lings, 

en dan volg drie retoriese vrae. Drie plus drie. Dit is ’n vol maakte lied.
Ons ken die antwoorde op die retoriese vrae. Dit is voor die hand-

liggend. Niemand ken die bedoeling van die Here nie, niemand kan 
Hom raad gee nie, niemand kan Hom ’n guns bewys nie. Want die God 
wat ons aanbid, is God! Hy is groot en almagtig.

Die retoriese vrae wat Paulus sing om God se grootheid en almag te 
beskryf, roep ons op om God se grootheid en almag saam met Paulus 
te besing. Ná die volk van Israel gesondig het, is God regverdig in sy 
optrede. Hy gaan sy oordeel oor hulle voltrek, maar Hy bewys ook ge-
nade. Dit laat Paulus besef hoe groot God se genade is! God bewys 
genade aan mense wat dit nie verdien nie. Dit is bo ons verstand – sy 
oordele is ondeurgrondelik, geen mens kan God se weë verstaan nie. 
God is onnaspeurlik, want niemand kan sy werk deursien en begryp nie. 
Só ondeurgrondelik dat ons nie kan verstaan hoekom Hy ons, sondaar-
mense, sal vergewe nie.

En dan styg die lied tot ’n klimaks, ’n hoogtepunt. Uit Hom en deur 
Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in 
ewigheid! En ons sing saam, want so groot is ons dankbaarheid. Ons 
sondaarmense se sonde is in Christus vergewe. Ons leef ’n dankbare 
lewe en sing met ons lewe ’n lofl ied vol verwondering tot God.

Sing: Skrifberyming 5-4:1, 2, 3, 6
Teologiese Student AL Pelser (Ammi)

~~~~~~~~~~
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Sondag 22 September

Skrifgedeelte: Romeine 12:1-8
Fokusgedeelte: Romeine 12:1-8

Lewende en heilige off ers

Wat beteken dit om ’n Christen te wees? Paulus wys ons dat “Chris-
ten-wees” “nuut wees” beteken. Dit beteken dat gelo wi ges ’n 

nuwe lewe in Christus ontvang het.
Wat beteken dit om nuut te wees? As iets nuut is, is dit ongebruik, 

vars of oorspronklik. Dit is wat ’n gelowige in Christus word. Dit be-
teken dat ons ’n nuwe begin ontvang het. Paulus praat van hierdie nuwe 
lewe as “heilig”.

Soos enigiets wat nuut is, moet ons ons nuwe lewe in Christus vir 
’n bepaalde doel gebruik. Die groot doel is om onsself aan God te gee. 
Paulus sê dat om jouself vir God te gee, “die wesenlike van die gods-
diens is wat ons beoefen”. 

Dit is makliker gesê as gedaan. Paulus sê eerstens: “Gee julleself aan 
God as ’n lewende en heilige off er wat vir Hom aanneemlik is.” Dit is 
net deur Christus wat ons vir God aanneemlik kan wees. Dit is Hy wat 
hierdie nuutheid teweegbring. Om heilig te wees, beteken om te wees 
soos wat God my bedoel het om te wees. Hy het ons ge maak vir Hom 
en vir niks anders nie, beslis nie vir die sonde nie.

Dan sê Paulus dat ons ’n lewende” off er moet wees. Dit beteken 
dat ek myself moet oorgee! Ja, maar om myself aan God te gee, be-
teken nie dat ek my lewe verloor nie, inteendeel, dan vind ek lewe in 
Hom. Daarom moet jy nie bang wees om jouself aan God te gee nie. In 
Christus is ons nuut en aanneemlik vir God. Ons is gered!

Vergeet van die dinge in die lewe wat jou laat struikel. Dit is die be-
langrikste om jou aan God te gee. Die Here se arms staan oop vir jou. 
Al wat jy moet doen, is om jou aan God oor te gee omdat Hy Hom oor 
jou ontferm het.

Sing: Psalm 138-1:1, 4
Dr. GJ Niemann (Gerhard) (Cullinan)
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Maandag 23 September

Skrifgedeelte: Romeine 13:1-7
Fokusgedeelte: Romeine 13:1-7

Gehoorsaamheid aan die owerheid

Dit is ’n moeilike een vir ons almal. Die owerheid van vandag lyk 
beslis nie daargestel deur God nie. Al wat ’n skande is, word by ons 

owerheid gevind. Nou verwag die Here ons moet aan hulle ge hoorsaam 
wees?

Paulus noem ook dat die owerheid ’n “dienaar van God” is. Dit maak 
nie sin nie, nè? Of die owerheid nou goed of sleg is, God het steeds 
aan hulle gesag gegee en daarmee kom sekere verant woordelikhede 
ook. Hulle moet byvoorbeeld die kwaaddoeners straf en die deugsames 
beskerm. Ook ons het ’n verantwoordelikheid om byvoorbeeld belasting 
te betaal.

Maar wat nou? Wat staan ons vandag te doen? Paulus weet ons gaan 
hierdie vraag vra. Hy vra: “Wil jy sonder vrees vir die owerheid lewe?” 
Hy gaan verder: “Doen dan wat goed is, en die owerheid sal jou prys.” 
Ons is so geneig om die probleme te sien. Maar as ek en jy goed doen, 
kan geen owerheid of enigiemand met gesag by ons fout vind nie. Dit is 
die kruks van die saak.

As Christene moet ons voortgaan om goed te doen. Wanneer ons 
goed doen, kan die owerheid ons as kinders van God nie mis ken nie. 
Dan staan ons met skoon gewetens voor God en die ower heid. Sien, as 
ons lewe soos mense wat aan God behoort en aan Hom gehoorsaam is, 
val alle vrees weg. Selfs die vrees vir die ower heid waarmee ons vandag 
lewe. As ons aan God se kant is, sal die owerheid, wie hulle ook al mag 
wees, ons nie bangmaak nie. Wat ook al gebeur, sal God se wil wees.

Sing: Psalm 46-1:1, 6
Dr. GJ Niemann (Gerhard) (Cullinan)

~~~~~~~~~~
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Dinsdag 24 September

Skrifgedeelte: Romeine 13:8-14
Fokusgedeelte: Romeine 13:8-14

Liefde verdryf alle vrees

Die Bybel leer ons dat liefde alle vrees verdryf. Dink mooi daaroor 
– dit is werklik so! Paulus stel dit duidelik dat liefde die volle uit-

voering van die wet is. As ek dus God en my naaste liefhet, hoef ek nie 
die straf en oordeel van God te vrees nie.

Dit is ook waar met ons medemens. As ek my medemens liefhet 
en hom/haar nie kwaad aandoen nie, hoef ek nie te vrees vir wraak of 
opstand nie.

Waarom is dit dan so belangrik dat die Bybel ons oor en oor vertel 
dat ons God en ons naaste moet liefhê, selfs ons vyand? Paulus het 
ge weet ons gaan hom die vraag vra. Daarom sê hy: Die einde is naby, 
nader as ooit! Hy sê die nag is amper verby, dit is amper dag. Die tyd 
het gekom dat ons gereed moet wees.

Vir Paulus is die gereedmaak vir die einde in die liefde gegrond. Waar 
daar liefde is, is daar nie vrees nie. Om die sonde te vermy, beteken dus 
om God en my naaste lief te hê. Om volgelinge van Jesus te wees, kom 
met bepaalde eienskappe wat ons Here weer spieël het. Paulus sê ons 
moet nie in die nag van hierdie lewe leef nie. Ons moet die lig soek en 
daarnatoe beweeg.

Om die naderende oordeelsdag met opgewondenheid te verwag, 
moet die liefde in ons lewens die deurslag gee. Dit is net daardie ekstra 
sekerheid wat ons kry dat ons waarlik aan Jesus Christus ons getroue 
Verlosser behoort.

Sing: Psalm 18-1:1, 2, 3
Dr. GJ Niemann (Gerhard) (Cullinan)

~~~~~~~~~~
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Woensdag 25 September

Skrifgedeelte: Romeine 14:1-12
Fokusgedeelte: Romeine 14:1-3

Aanvaar, aangesien jy eerste aanvaar is; en laat die oordeel aan 
God oor

Ons moet mekaar aanvaar en verwelkom, maar dit is eenvoudiger 
gesê as gedoen. Dink ’n bietjie terug na jou eerste skooldag of 

eerste dag by universiteit, selfs toe jy begin het met jou eerste werk. 
Doelgerig was jy reg vir die nuwe uitdagings. Jy was wel nog on kundig, 
en wou graag hê dat iemand wat meer weet as jy, of ster ker is in die 
werksplek, jou sou touwys maak. Iemand wat jou verwel kom, aanvaar 
en stelselmatig lei tot beter insigte.

So ook is daar diegene wat nie die doen en late van alle geloofs-
as pekte verstaan nie. Ons moet dit in ag neem dat ons almal nie die-
self de dink of selfs weet oor die dinge van God nie. Wanneer ons nie 
ander mense se denkwyses in ag neem nie, veroorsaak dit dat ons 
aan daardie persoon aanstoot gee. Ons begin liefdeloos teenoor hulle 
optree, wat dan lei tot verdere aanstoot en oordeel. In plaas daarvan 
dat ons mense verwelkom, juis omdat ons eerste deur God verwelkom 
is, verstoot ons persone wat anders as ons oor sake dink. Ons moet 
op ons hoede wees in die beoordeling van ‘n situasie. Ons moet ook 
standvastig in ons oortuigings wees, met liefde in die waarheid. Buiten 
hiervoor, moet ons veral ons daarvan weerhou om mense te veroordeel 
en te verstoot. Veroordeling is aan God toegeken. Met die wederkoms 
sal Hy die een wees wat oor deel. Ons is ’n geloofsfamilie wat deur God 
uit liefde aanvaar en ver welkom is, sonder skroom. Ons staan saam in 
die waarheid en liefde, en is nie verhewe bo ons broer of suster nie. 
Sodat ons juis die sterkes en swakkes uit liefde, sonder skroom, kan 
aan vaar. Ons sienings mag moontlik verskil, maar in liefde sal ons kan 
saam werk in die werksplek van God.

Sing: Skrifberyming 9-4:1-6
Teologiese Student EA Venter (Erasmus)
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Donderdag 26 September

Skrifgedeelte: Romeine 14:13-23
Fokusgedeelte: Romeine 14:15-18

God oorbrug verdeeldheid in sy koninkryk deur onbeskryfl ike 
omgee-liefde vir mekaar

Verdeeldheid is ’n siekte wat ons as Christene in die gesig staar; en 
nie net die verdeeldheid tussen verskillende kulture nie, maar ook 

in die geloofsfamilie. Dit is ’n sonde wat so maklik, as gevolg van ons 
gebroke wêreld, ontstaan. Dit kan beslis as ’n eienskap van die wêreld 
gesien word, maar verseker nie ’n eienskap van die ko ninkryk van God 
nie.

Ons word vasgevang in situasies waar ons ons medegelowiges aan-
stoot gee en struikelblokke op hulle pad neerlê. Hierdie loop alles op 
verdeeldheid uit, oor: “Wat is feitelik die gepaste manier om sa kra  mente 
te beoefen?”, of: “Wat is waarlik die korrekte manier van lofpry sing: 
Psalms, Skrifberyminge of liedere?” of selfs: “Wat is eintlik die ge pas te 
kleredrag vir ’n erediens?” 

Ons teenstellende sie nings met ander fami lie lede veroorsaak dus 
ver deeldheid.

Verdeeldheid maak inbraak op twee vrugte van die Gees, naamlik 
liefde en verdraagsaamheid (Gal. 5:22). God oorbrug egter hierdie 
verdeeldheid deur ons daarop attent te maak sodat ons met ’n 
onbeskryfbare, omgee-liefde na die harte van ons geloofsfamilielede 
kyk.

Hierdie is die tipe liefde wat ons verstand te bowe gaan (Ef. 3:19), 
wat ons denkwyses verskuif en wat die grens van verdeeldheid oor-
steek. 

Dit is ook die tipe liefde wat ons daaraan herinner dat die koninkryk 
van God minder oor die materiële dinge handel, en meer oor die vrede 
en vreugde wat die Heilige Gees in ons wek. Paulus vertel vir ons van 
die nuwe lewe, en hoe om ’n voorbeeld vir ander te wees, deurdat ons 
na die harte van mense kyk. Dit is wanneer ons iets nie uit geloof doen 
nie dat ons ons vertroue op iets of iemand anders as Christus plaas. 
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Wanneer ons die liggaam van God nie met onbeskryfbare liefde voed 
nie, word die liggaam deur die aanstoot verteer, en sodoende ly ons 
verder aan verdeeldheid.

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Teologiese Student EA Venter (Erasmus)

~~~~~~~~~~

Vrydag 27 September

Skrifgedeelte: Romeine 15:1-6
Fokusgedeelte: Romeine 15:5

Eensgesind in Christus

In die tydsgees van veranderinge waarin ons leef, is eensgesindheid 
’n baie aktuele saak. Christene het verskillende gevoelens oor sekere 

sake. Selfs die manier oor hoe ons die Here moet dien, word berede-
neer.

Reg deur God se Woord word die noodsaaklikheid van eensge sind-
heid beklemtoon. Hierdie eensgesindheid beteken om een in liefde te 
wees. Ons moet daarna streef om dieselfde doel en ook ge rigt heid te 
hê. Elkeen moet nie maar in sy eie rigting hardloop nie, maar ons moet 
hande vat, en saam hierdie wedloop hardloop, in dieselfde rigting.

Jesus het ons kom leer wat dit beteken om ’n gemeenskaplike fokus 
te hê. Hy is die middelpunt van alles. Ons hele lewe moet om Hom gerig 
wees. Die doel van Christenwees word beklemtoon in Romeine 15:5, 
6: “… dat almal eensgesind uit een mond die lof toe bring aan God, die 
Vader van ons Here Jesus Christus.”

Die rede vir ons eensgesindheid is omdat ons reeds ’n eenheid is. 
Hierdie eenheid word gebind in ons geloof aan ons Verlosser, Christus. 
Ons het een Vader, een Gees, een Verlosser, een Woord, een belydenis. 
Hierdie dinge bestaan reeds, en is deur die Gees aan ons gegee. As kind 
van God het jy reeds deel aan hierdie gawe. Eens gesindheid is nie ’n 
keuse nie, dit moet daar wees waar kinders van God is. Elkeen kan nie 
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maar in ’n rigting inskiet nie.
Die eensgesindheid mag nie ’n selfgedrewe aksie wees nie, maar dit 

moet altyd vanuit die Woord ontstaan. Die enigste ware eens gesindheid 
is te vinde waar jy jouself op die agtergrond plaas. Hierdie woorde eggo 
in vers 1 en 2 van Romeine 15: “… Ons moenie aan onsself dink nie: 
elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en 
wat hom in geloof kan opbou.”

Die perfekte voorbeeld hiervan is te vinde in Jesus self. Nou kan ons 
uit een mond die lof toebring aan God.

Sing: Psalm 84-1:1
Ds. JPL van Jaarsveld (Vickus) (Krugersdorp-Wes/Magaliesburg)

~~~~~~~~~~

Saterdag 28 September

Skrifgedeelte: Romeine 15:14-21
Fokusgedeelte: Romeine 15:17

Wees trots in Jesus Christus!

So maklik vertel ons aan die wêreld hoe trots ons is op alles wat ons 
al vermag het. Ons verkondig al ons en ons kinders se pres tasies op 

sosiale media, sodat almal daarop kommentaar kan lewer. Die vraag is: 
Waarop is hierdie trots wat ons so verkondig, ge fo kus?

Paulus skryf in hierdie gedeelte ook dat hy trots is, maar sy trots is 
alleen op Jesus Christus gefokus. Daar is twee redes hoekom Paulus dit 
duidelik maak dat hy trots is in Christus. Eerstens, om trots op jou eie 
prestasies te wees, is nie mooi in die oë van die Here nie. Paulus maak 
dit self duidelik in 2 Korintiërs 10:17 wanneer hy sê: “Hy wat roem, 
moet in die Here roem.” Om te roem oor dinge wat in jouself gewortel 
is, is sonde.

Die tweede rede dat Paulus dit duidelik maak dat sy trots in Christus 
is, is omdat die hierdie hele Skrifgedeelte gebou is op die waar heid  
dat God deur sy genade mense gebruik om in sy diens te staan. Deur 
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die werking van die Heilige Gees in ons lewens kan ons die evangelie 
uitdra in alles wat ons doen, dink en sê. Hierdie roeping word gerig aan 
alle Christene.

Dit is dus belangrik dat ons trots in Jesus Christus gewortel moet 
wees. In Hom is ons in staat om ’n lig in hierdie wêreld te wees waar op 
ons voorwaar trots mag wees. Laat ons nie op ons eie prestasies roem 
nie, want in onsself is ons swak en kan ons niks goeds doen nie. Kom 
ons sien God se werk in ons lewens raak, want dit is alles net genade. 
Wees dankbaar om so trots te mag wees in alles wat jy in diens van 
Jesus Christus mag verrig.

Sing: Psalm 34-1:1
Ds. JPL van Jaarsveld (Vickus) (Krugersdorp-Wes/Magaliesburg)

~~~~~~~~~~

Sondag 29 September

Skrifgedeelte: Romeine 16:25-27
Fokusgedeelte: Romeine 16:25

Verkondig die geheim!

Paulus praat aan die einde van sy brief aan die Romeine van ’n be-
son derse geheim. Hy praat van iets wat eeue lank geheim gebly 

het en toe bekend geword het. Die geheim waarvan hy praat, noem 
hy evangelie, die goeie nuus. Die geheim van verlossing is dat Jesus 
Christus in die wêreld mens geword en vir die mens se sondes gesterf 
het. Almal wat dit glo, kry deel aan die ewige lewe.

Aanvanklik was die geheim nie bekend nie. Dit was daar, altyd nog, 
maar dit was verborge, toegedraai in die beloftes van God. Die pro-
fete het die beloftes wakker gehou. Deur hulle is meer en meer van die 
geheimenis bekend gemaak. Die geheimenis word eintlik al in die ge-
skrifte van die profete bekend gemaak. Vanuit die Nuwe Testament kan 
ons dit nou nog duideliker sien.

Paulus noem dat hierdie geheim nou bekend geword het. Dit wat 



 309

beloftes in die Ou Testament was, het skielik ’n werklikheid geword. 
Jesus Christus, die Seun van God, is gebore. Sy koms kondig ’n nuwe 
bede ling aan. Deur sy lewe heen sou die geheim ontvou tot dat dit heel-
temal duidelik geword het. Hy moes mens word, en Hy moes aan die 
kruis sterf om ons van ons sondes te verlos. Hy het op ge staan en opge-
vaar na die hemel. Almal wat in Hom glo, sal gered word.

Noudat jy weet wat die geheim is, naamlik dat jy deur die geloof in 
Jesus Christus gered word, staan dan vas in die wete dat jy ver los is. 
Glo die evangelie. Lewe in gehoorsaamheid aan God en loof sy naam. 
Pro klameer die goeie nuus. Ontbloot die evangelie ook aan ander mense 
sodat hulle kan deel in wat jy ontvang het. Sodat hulle ook kan glo en 
gehoorsaam kan wees. Sodat hulle ook kan saamsing van die geboorte 
van Jesus Christus. Sodat hulle ook die heerlikheid kan bring aan die 
enigste en alwyse God tot in ewig heid.

Sing: Psalm 103-1:1
Ds. JPL van Jaarsveld (Vickus) (Krugersdorp-Wes/Magaliesburg)

~~~~~~~~~~

Maandag 30 September

Skrifgedeelte: Romeine 15:14-21
Fokusgedeelte: Romeine 15:16-17 (1983-vertaling)

Roem in Christus alleen

Paulus beskryf aan die gemeente in Rome sy werksaamhede om die 
evangelie van Christus aan heidene te verkondig. Dit dui op sy ver-

staan van die evangelie dat die genade van die Here nie net beperk is 
tot die Jode nie (sien Ef. 3:6). Hy doen die werk omdat Chris tus hom in 
staat stel om dit te doen.

Paulus beskryf sy werk dat hy die evangelie bedien soos ’n priester 
in diens van Jesus Christus. In Israel was die priesters ’n klas. Dit 
was oorerfl ik. Hulle kom uit die stam Levi. Paulus was nie ’n priester 
nie, maar nou beskryf Paulus dat sy werk priesterlik is. Hy bedien die 
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evangelie van Jesus Christus: die verlossing van sonde aan die mense.
Hy beleef dan ook wonderlike bekering van ongelowiges daar waar 

hy sy bedieningswerk doen. Talle mense kom tot geloof en ge meentes 
word gestig. In vers 16 is die sleutelwoorde “geheilig deur die Heilige 
Gees”. Dit beteken dat die Heilige Gees die deurslag gewende oorsaak is 
van die voorbereiding van ’n heilige volk vir die Here. Waar mense deur 
geloof tot bekering kom, word hulle ’n off er gawe vir die Here (Rom. 
12:1). Die Here berei ’n volk voor vir Homself, en Paulus is slegs ’n 
in stru ment.

Daarom roem hy in Christus alleen (2 Kor. 10:17). Hy roem in Christus 
Jesus omdat die resultaat van die bedieningswerk voort gebring is deur 
dit wat God deur die Gees van Christus gedoen het. As gemeentes moet 
ons doel ook wees om Christus Jesus in al ons werk te roem. Ons moet 
daarop gemik wees om ons werk so te doen dat Christus die heerlikheid 
kry.

Sing: Psalm 18-1:20
Ds. C-B Robinson (Brahm) (Cachet)
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OKTOBER: DIE LEER VAN DIE WEDERGEBOORTE

Oktober is tradisioneel die maand van die Reformasie, siende dat 
die Reformasie aangevuur is toe Luther in Oktober 1517 sy tesis 

van 95 stellings teen die kerkdeur te Wittenberg vasgenael het. 
’n Besonderse uitvloeisel van die Reformasie was die hervestiging 

van sekere leerstellings wat verlore geraak het. Een van hierdie leer-
stellings was die leer van die wedergeboorte.

Die hervestiging van hierdie leerstelling het egter nie sonder teen-
stand gekom nie! Skaar ’n honderd jaar in die Reformasie in, ver skyn 
daar ’n sekere teoloog, genaamd Jakobus Arminius, op die to neel. Hy 
en sy aanhangers is sterk teenstanders van die leer van die uit ver kiesing 
en die wedergeboorte en het bekend gestaan as die Remon strante. 

Hierdie stryd het aanleiding gegee dat daar op die Sinode van 
Dordrecht in 1618/19 onder andere breedvoerig oor hier die leer-
stellings gedebatteer is. Die vrug hiervan vind ons in die Dordt se Leer-
reëls. In die besonder hanteer Hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse Leer-
reëls die leer van die wedergeboorte.

Vanjaar herdenk ons die 400-jarige bestaan van die Dordtse Leer-
reëls en die waarheid wat daarin verwoord is. Met hierdie gedeelte 
van die Dordtse Leerreëls as agtergrond, sowel as die breedvoerige 
werk van Johannes Calvyn in die Institusie, fokus ons hierdie maand 
op verskillende aspekte van die leer van die wedergeboorte soos wat 
dit regdeur die Skrif aan ons geopenbaar word.
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Dinsdag 1 Oktober

Skrifgedeelte: Psalm 51
Fokusgedeelte: Psalm 51:3, 12 (1933/53-vertaling)

Wedergeboorte – ’n ingrype deur die lewende God

Die profeet Natan word gestuur sodat die Here vir Dawid sy sonde 
van egbreuk en moord aan die lig kan bring. Dawid se kindjie wat 

hy by Batseba verwek het, gaan hierna dood. Dit is in hierdie tyd wat 
Dawid Psalm 51 skryf.

“Wees my genadig, o God! ...” (vs 3). Dit voel vir Dawid of sy son de 
in sy geheue ingebrand is. In die Psalm beskryf hy dat hy onrein is soos 
’n melaatse. Die Here moet hom reinig, soos die priesters van Levitikus 
14. Die Here is sy Priester! “Skep vir my ’n rein hart, o God, en gee 
opnuut in my binneste ’n vaste gees”, bid Dawid verder in vers 12. Hy 
vra dat die Here sal ingryp om hom heeltemaal te herskep – hy moet 
nuutgemaak word. Die Here is sy Geneesheer! Sy siel voel so beskadig 
deur die sonde; so verniel deur al sy oortre dinge, soos ’n ou meubelstuk 
wat onbruikbaar geword het. Dit voel vir hom asof hy maar weggegooi 
kan word. Tog bid hy dat die Here sy gees sal restoureer – die lewende 
God moet ingryp, herskep, her stel! Dawid erken sy verlossing lê buite 
Homself.

Jy het ook sonde wat ingebrand is in jou geheue. Jy sien dit ge reeld 
voor jou. Dit het jou siel beskadig. Dalk voel jy sonde het jou so verniel 
dat jy maar weggegooi kan word. Ek wil nie vir jou sê dat jou sonde 
kleiner is as wat jy dink nie. Dit is ernstig, dit is groot en dit is dodelik. 
Wat die Here wel deur Psalm 51 vir jou sê, is: Daar is ’n Priester, ’n 
Geneesheer en ’n Restoureerder. Daar is reiniging in Christus ons Hoë-
priester en herstel in die Heilige Gees. Die Hemel dokter herskep jou. 

Verlossing lê buite jouself in Christus. As jy in Hom glo, het die Here 
alreeds sy hartoorplanting in jou begin!

Bid saam met Dawid vandag Psalm 51:3, 12.

Sing: Psalm 51-1:1, 4, 5
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaff -Reinet)
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Woensdag 2 Oktober

Skrifgedeelte: Efesiërs 2:1-10; Dordtse Leerreëls 3/4:11
Fokusgedeelte: Efesiërs 2:1-4 (1933/53-vertaling)

Wedergeboorte – ingrype van die lewende God op die dooie mens

As iemand sou vra: “Som die leer van die wedergeboorte op in twee 
woorde”, dan sou ’n mens kon antwoord uit Efesiërs 2:4: “… maar 

God ...” Die evangelie is een groot “maar God”! Die mens is in homself 
’n verlore dooie, maar God gryp in om te red.

Presies waarvan is ons gered? Anders gevra: Hoe leef iemand wat nog 
nie wedergebore is nie? Efesiërs 2:1-4 sê so persoon is gees telik dood 
in sy misdade en is soos ’n marionet-pop in die hande van die duiwel. 
Hy lyk soos een wat gehipnotiseer is om na aller lei wêreldse plesier te 
gryp. Iemand wat nie wedergebore is nie, is dalk liggaamlik lewendig, 
maar is geestelik dood. ’n “Geestelik dooie” beteken die persoon wil 
niks anders as die wêreld hê nie. Hy wil nie vir God hê nie! Maar die 
lewende God gryp in om die dooie mens op te wek! Hy doen dit deur 
die wedergeboorte. Dit beteken Hy laat veral drie dinge gebeur:

Hy laat een of ander tyd die evangelie aan jou verkondig, sodat jy dit 
kan inneem.
Hy verlig jou verstand deur sy Gees, om die Woord reg te ver staan.
Hy verander jou wil gedurende die res van jou lewe!
As die Heilige Gees ons geestelik lewend maak, dan beteken dit Hy 

verander ons wil. Ons wil nou sy goeie werke doen en ons kan ook 
daarin wandel (Ef. 2:10), want ons is nie meer geestelike lyke nie! Die 
Vader het my saam met Jesus Christus uit die dood op gewek! Ek is nie 
meer in Satan se hande nie, maar in God s’n. Daar is ’n radikale verskil 
tussen dié wat dood is in die wêreld en dié wat leef in Christus.

Is jou lewe ’n radikale kontras teenoor die geestelik-dooies? Is die 
groot “maar God!” kenmerkend van wie jy is? Lééf in die genade van 
“maar God!” en wandel in sy goeie werke.

Sing: Psalm 98-1:1, 2
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaff -Reinet)
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Donderdag 3 Oktober

Skrifgedeelte: Romeine 6:1-11
Fokusgedeelte: Romeine 6:4 (1933/53-vertaling)

Wedergeboorte – genadige ingrype deur God

John Newton, skrywer van die lied Amazing Grace, sê op sy sterf bed: 
“Alhoewel my geheue vervaag, onthou ek twee dinge baie duidelik: 

Ek is ’n groot sondaar, en Christus is ’n groot Verlosser.”
Die genade van Christus se verlossing is asemrowend groot. Tog 

maak hierdie genade nie die deur oop vir méér sonde nie. Die apostel 
leer ons dat geloof ons nie vrymaak om ledig, lui en oor gerus te wees, 
asof daar geen sonde meer aan ons kleef nie. Daarom het ons, soos 
Martin Luther sê, “’n leeftyd se werk in ons" om ons liggame in toom 
te hou en sy lede te dwing om die Gees in plaas van my eie begeertes 
te gehoorsaam.

Paulus skryf soos wat ’n mens vuil in ’n bad water ingaan en skoon 
daaruit kom, so het die ou, natuurlike mens saam met Christus ge sterf 
en het ons in ’n nuwe, skoon lewe met Christus opgestaan. As ons as 
gedoopte gelowiges sonder enige stryd en bekering altyd ons sondes die 
oorhand gee, maak ons God se genade goedkoop. 

Meer nog, dit is ’n bewys dat jy nie waarlik wedergebore is nie. As 
iemand regtig die asemrowende genade van God verstaan, kan dit nie 
lei tot méér sonde nie! Wanneer ons teen die sonde stry, dan bevestig 
ons ons eie doop. Ons word verseker van ons eie wedergeboorte, as ons 
in onsself die stryd teen sonde voer en daar van bekeer.

Dit is inderdaad, in die woorde van Newton, goed om te onthou hoe ’n 
groot sondaar ek is. Sodoende sal ek ook noodwendig die asemrowende 
genade van my groot Verlosser onthou! Ons wil soos Hy word in alles 
wat ons dink, doen en sê.  Die Gees herinner die wedergeborenes altyd 
aan hierdie twee dinge: hoe ’n groot sondaar ek is, en hoe ’n groot Ver-
los ser Christus is. Sal jy op jou sterfbed ook hiervan getuig?

Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Ds. GM Boersema (Marnix) (Graaff -Reinet)
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Vrydag 4 Oktober

Skrifgedeelte: Galasiërs 3:1-29
Fokusgedeelte: Galasiërs 3:26-27

Met sekerheid ’n kind van God

Deur die gawe van sy Seun het God bewys dat Hy volke en ge sinne, 
manne en vroue van elke sosiale stand liefhet. Daarvan getuig die 

evangelie met sekerheid.
Die gemeente van Galasië het aan hierdie sekerheid begin twyfel. 

Deur allerlei wetlike voorskrifte het mense probleer om vir hulleself so-
danige sekerhede te skep. Hierdie eie pogings het die gemeente dodelik 
vergiftig. Met groot erns, maar ook met herderlike bewoënheid, vermaan 
Pau lus hulle teen hierdie dwaling. As ’n mens deur eie pogings God se 
liefde probeer wen, ignoreer jy juis dit waarvan God jou wil verseker. 
Die groot versekering wat God gee, is dat almal wat in Jesus Christus 
glo, deur Hom kinders van God is. Met die woord “kin ders” word die 
teerheid van hierdie sekerheid aangetoon. Die Heilige Gees oortuig ons 
daarvan dat ons kinders van God is. Op grond van hierdie sekerheid kan 
ons God aangroep as “Vader”.

Wie seker is dat hy ’n kind van God is, word getroos te midde van 
allerlei moeilike omstandighede. Al misluk hy, al is daar dinge waaroor 
hy baie bekommerd is, al ken hy nie antwoorde op talle vrae nie, weet 
hy dat hy ’n Vader het wat Hom oor sy kinders ontferm. Van hierdie 
goedheid van God kan elke gelowige seker wees, want God het selfs sy 
eie Seun vir ons oorgegee. Hierdie ontferming van God kan ons op geen 
manier probeer verdien nie. Dit is alles net genade.

Is jy bereid om vandag net uit genade te lewe? Dan moet jy nie vir 
jouself sekerheid probeer kry in jou werk, jou geld, jou jeug of wat ook 
al nie. Op dié manier ondermyn jy die sekerheid wat God aan jou gee. 
Dit is die oorsaak van spanning en bekommernis. Met die sekerheid wat 
God gee, kan jy ware blydskap ervaar.

Sing: Skrifberyming 2-4:1; Psalm 103-1:7
Prof. FP Viljoen (Francois) (Teologiese Skool)



316 

Saterdag 5 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Petrus 1:1-12
Fokusgedeelte: 1 Petrus 1:3-5

Die Here troos op ’n besondere wyse

’n Mens se omstandighede kan jou só oorweldig dat dit later al is 
wat jy raaksien en waaraan jy dink. Dit was die geval met die 

eerste lesers van hierdie brief. Hulle was ’n klein klompie ge lo wiges 
wat verspreid tussen heidene gewoon het. As gevolg van hulle geloof is 
hulle wreed vervolg (vgl. 4:12) en het hulle baie moe de loos geword.

Die Here gebruik Petrus om hulle op ’n besondere wyse te bemoedig. 
Hy begin die brief deur hulle aandag van hulle omstan dighede af weg te 
trek en hulle te wys wat die Here reeds gedoen het, wat Hy nog steeds 
doen en wat Hy in die toekoms gaan doen. Só maak Petrus hulle oë oop 
om verder te kyk as net na hulle aardse bestaan.

Die Here het Hom oor hulle ontferm. Die bewys van sy ontferming 
is dat Hy sy eie Seun na die wêreld gestuur het. Hy het die dood in ge-
gaan en deurgegaan en anderkant as Oorwinnaar uitgekom. Deur sy 
oorwinning oor die dood het Hy aan hulle ’n nuwe lewe gegee – ’n lewe 
met ’n toekoms. Daarom het hulle ’n lewende hoop op ’n erfenis wat vir 
hulle in die hemel bewaar word. Die Here bewaar hulle ook in die hede 
om dit in besit te neem.

’n Mens vind jou troos in jou omstandighede wanneer jy verby jou 
eie klein wêreldjie kyk en raaksien wat God gedoen het, nog steeds 
doen en gaan doen. Wanneer jou oë op Hom gerig is, kan jy met blyd-
skap en hoopvol die toekoms ingaan.

Sing: Skrifberyming 11-1:1, 11
Dagstukkie Almanak 2002

~~~~~~~~~~
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Sondag 6 Oktober

Skrifgedeelte: Esegiël 37:1-14
Fokusgedeelte: Esegiël 37:12, 13

Doodsbene word lewendig

In 586 vC het Nebukadnesar Juda weggevoer na Babilonië. Hulle het 
gedink dit is klaar met hulle! In ’n pragtige visioen sien Esegiël egter 

die stofl ike en geestelike her stel van die volk van God. Die Here maak 
dit wat dood is, lewen dig. Dit bly die wonder wat veelkleurig dwarsdeur 
die Bybel op talle maniere uitgespel word.

Dit het by die skepping gebeur (Gen. 1), maar die heerlikste open-
baring van die mag van God beleef ons in die dood en opstanding van 
Jesus Christus (Joh. 10:17). Waar ons aan Christus verbonde is, het 
hierdie wonder op ’n besondere wyse ook deel van ons lewe geword. 
Ons was van nature geestelik dood, maar God het ons lewendig gemaak 
(Eseg. 36:25-27; Ef. 2:5). Die Heilige Gees bewerk hierdie lewe deur 
die Woord van God. Deur getrou Bybelstudie te doen, groei die wonder 
van geestelike lewe in ons. So word jy al meer en meer diensbaar aan 
God en mens (Eseg. 47:12; Joh. 15:5).

Sing: Psalm 33-1:5, 11
Dagstukkie Almanak 2006

~~~~~~~~~~

Maandag 7 Oktober

Skrifgedeelte: Esegiël 37:9-14
Fokusgedeelte: Esegiël 37:14a

Wedergeboorte – ’n Gees-bewerkte ingrype deur God (1)

God se almag en wonderdade speel nie iewers onsigbaar af nie. 
Dit speel in ons lewe af. So was dit ook met die Israeliete wat in 
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ballingskap was. Hulle het alles verloor – hulle tempel, Jerusalem, hulle 
identiteit, hulle het ook geheel en al moed verloor. Maar God gryp in! 
Hy praat met hulle deur hierdie visioen van Esegiël.

Eers het die doodsbene bymekaargekom en weer liggame ge-
vorm. Hier in vers 9-14 moet Esegiël met die gees praat om uit al die 
windrigtings in hierdie liggame in te kom, sodat hulle kan opstaan en 
lewe. Die woord “gees” kan ook vertaal word met asem of wind, wat 
ook dui op die werk van die Heilige Gees. Dit beteken hier dat die Hei-
lige Gees in hierdie menseliggame uitgestort moet word.

So sal God ingryp soos geen mens kan nie. Hy sal hulle nuut maak. 
Al voel die Israeliete volgens vers 11 soos uitgedroogde bene, en al 
dink hulle dit is heeltemal klaar met hulle – vir God is dit nooit verby 
nie. Hy kan en sal die onmoontlike doen. Hy wag nie vir die si tua sie 
om te verander nie. Hy sal hulle as’t ware weer gebore laat word, hulle 
totaal nuut maak vanuit hulle dorheid, hulle uit die dood herskep. Soos 
Christus wat ook uit die dood opgestaan het.

God het deur sy Gees oneindig diep in ons lewe ingegryp. Hy maak 
Christus se opstandingslewe ook my lewe. Galasiërs 5:25: “Ons lewe 
deur die Gees.” Hy kan en sal ook steeds deur sy Gees in enige dor en 
hopelose situasie in ons lewe ingryp en ons herskep met sy mag. Die 
grootste verandering in ons lewe is ook nie wanneer ons situasie verander 
nie, maar wanneer God ingryp en ons harte verander en vernuwe, sodat 
ons weer in ’n lewende verhouding met Hom kan leef. Hy doen die 
onmoontlike wat geen mens kan doen nie – ook met jou.

Sing: Skrifberyming 18-6:1, 2
Ds. HJ Briel (Hennie) (Petrusburg/Boshof)

~~~~~~~~~~
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Dinsdag 8 Oktober

Skrifgedeelte: Jesaja 44:1-4
Fokusgedeelte: Jesaja 44:2, 3

Wedergeboorte – ’n Gees-bewerkte ingrype deur God (2)

Ons God is nie ’n God wat bietjie vir bietjie afmeet nie – Hy gee altyd 
in oorvloed. Soos Christus wat nie net iets van Homself gegee het 

nie, maar alles – selfs sy lewe. In gister se gedeelte het ons gesien hoe 
God gee wat onmoontlik lyk. Hy kan nuwe lewe gee uit doodsbeendere. 
In vandag se gedeelte sien ons Hy die on moont like in oorvloed.

In hoofstuk 43 sê die Here nog Hy het Jakob iets gemaak wat uit-
geroei moet word, Israel iets wat bespot moet word, vanweë hulle 
sonde. Maar hier in Jesaja 44 breek die genade van die Here deur. Hy 
straf nie net nie – sy genade is altyd groter. Hy noem sy volk aan vanklik 
“Jakob” – wat bedrieër beteken. Hulle het Hom bedrieg met hulle 
sondes. Maar hier noem Hy hulle “Jesurun” – wat beteken die “opregte” 
of “regskapene”.

So sien God sy volk. Hy sien hulle nie in hulle sonde nie, maar Hy 
sien hulle aan soos Hy hulle gemaak het deur sy ingrype. Hy het Jesurun 
uitverkies, hulle gemaak, reeds in die moederskoot. Daar om sal die 
Here aan sy verbond met hulle dink, en ingryp hier in die ellende van 
die ballingskap.

Hy sal ingryp en sy Gees op hulle uitgiet. Waar die Gees in God se 
kind is, word jy nuut en vol van genade. En Hy gaan dit oorvloe dig 
doen. “Uitgiet” beteken Hy hou niks terug nie. Sy Gees is soos stro me 
water op ’n dorre aarde.

God gee vandag steeds vir sy kind in oorvloed. Moet nooit kla nie. 
Selfs in die grootste nood is sy liefde oorvloedig. Die gevolg hier van? 
Moenie bang wees nie! Moenie bang wees nie, want jy is van altyd af 
sy Jesurun, deur Jesus Christus – al leef ons soms soos ’n Jakob. Hy sal 
altyd maar weer ingryp deur die Heilige Gees, ook as ons afdwaal.

Sing: Skrifberyming 18-6:4, 5
Ds. HJ Briel (Hennie) (Petrusburg/Boshof)
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Woensdag 9 Oktober

Skrifgedeelte: Esegiël 37:9-14
Fokusgedeelte: Esegiël 37:9

Wedergeboorte – ’n bede deur God die Gees vir ander

Praat met die “gees” – dit is God se opdrag aan Esegiël. Hy moet 
met die liggame praat wat gevorm het toe die droë bene by me kaar 

gekom het en weer mense gevorm het.
Die “gees” wat in die liggame moet inkom, dui in hierdie visioen 

uit eindelik op die Heilige Gees wat weer nuwe lewe moet gee aan God 
se kinders. Dit is die Gees wat ingegryp het en droë bene tot lewende 
mense herskep het wat God kan dien. Maar God gebruik mense in sy 
diens om ander op te roep tot ’n lewe deur die Gees, ’n lewe met God. 
Hier in Esegiël 37 gebruik Hy vir Esegiël.

Ons is ook profete, deur God geroep. Volgens Sondag 12 van die 
Kategismus beteken die woord “Christen” juis ons is konings, pro fete 
en priesters. Daarom moet ons soos profete optree en dit waarvan ons 
vol is, laat uitstroom, of verkondig aan ander mense.

Ons doen dit soms deur gebed om te bid dat God die Heilige Gees 
iemand op die baan van die nuwe lewe moet plaas. Soms doen ons dit 
deur direk met iemand te praat en aan te spoor om ’n Geesvervulde lewe 
te leef. Soms doen ons dit bloot deur die voor beeld wat ons stel sonder 
om ’n woord te sê.

Ons moet meer met mekaar praat oor die Woord. Waaroor praat ons 
byvoorbeeld eerste wanneer ons uit ’n erediens kom? Oor rug by, my 
pyne, die weer? Wees sommer daar, en oral, ’n profeet. Of wys met jou 
lewe jy glo in God wat die onmoontlike kan doen, en wat oorvloedig 
gee. Jy is dit verskuldig aan jou medemens om sy/haar profeet te wees. 
Jy loop mos self oor van die rykdom van God se liefde, en die volheid 
van sy Gees wat in jou uitgegiet is, nie waar nie?

Sing: Skrifberyming 2-2:3
Ds. HJ Briel (Hennie) (Petrusburg/Boshof)
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Donderdag 10 Oktober

Skrifgedeelte: Hosea 6:1-6
Fokusgedeelte: Hosea 6:1-3 (1933/53-vertaling)

Wedergeboorte en boetvaardigheid: Kom laat ons terugkeer tot 
die Here

Hoe baie keer het ons as gelowiges nie al die oproep “Kom” ge hoor 
nie? Daar is te veel Skrifgedeeltes om hier op te noem, maar ons 

dink aan: “Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak …” (Jes. 
1:18). “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is …” (Matt. 
11:28). En dan hoor ons vandag weer in die teks: “Kom ...”

Die “Kom” in ons teks word vir ons geskets as die volk wat mekaar 
oproep tot bekering. Natuurlik sien ons dit ook as die Here wat net 
weereens roep: “Kom …” Hierdie oproep tot bekering volg op die Here 
se belofte wat ons hoor in Hosea 5:15: “In hulle nood sal hulle My 
soek.”

Dit is wat ware bekering is, om terug te draai na die Here toe. Hy is 
die Een wat kan slaan en dan weer verbind. Hy is die Een wat sy Seun 
stuur om te sterf, maar Hy kan en het ook die Seun opgewek. Dit is die 
Almagtige God wat ons dien. En die Here roep ons elke dag deur sy 
Woord op tot bekering. Die uitnodiging tot bekering vir die volk rus in 
die vertroue dat die Here se tug genesend sal werk.

Ons hoor so duidelik in 1 Johannes 1:9: “Maar as ons ons sondes 
bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig 
ons van alle ongeregtigheid.”

Kom en beleef die vrug van bekering. Wees vandag eerlik met jou 
sonde en draai terug en sien die liefdevolle Vader. Sien hoe Hy in ’n 
kort tydjie (vs 2 se twee is fi guurlik) nuwe lewe kan skenk, en mag ons 
hierdie nuwe lewe wat in Christus rus, raaksien.

Sing: Psalm 95-1:1
Ds. W van den Heever (Werner) (Gobabis)

~~~~~~~~~~
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Vrydag 11 Oktober

Skrifgedeelte: Lukas 3:1-12
Fokusgedeelte: Lukas 3:7-9 (1983-vertaling)

Wedergeboorte en boetvaardigheid: Klippe kan sag word!

In Lukas 3:1 – 4:13 sien ons hoe God die pad voorberei vir ons Here 
Jesus Christus se bediening om te begin. Skares het opgedaag om deur 

Johannes die Doper gedoop te word, terwyl die geestelike leiers van die 
dag hom geminag het. Hierdie reaksie het die weg ge baan vir hoe die 
mense teenoor Jesus ook sou reageer (Luk. 7:29-30). En Johannes het 
hierdie skynheiligheid by die Fariseërs en skrifgeleerdes gesien, daarom 
noem hy hulle slange, net soos Jesus later ook sou doen (Matt. 23:33). 

Maar hierdie skynheiligheid dra ook vrugte en ’n mens kan dit in 
jou eie lewe en in die lewe van ander agterkom. Wees eerlik oor jou 
motiewe waarom jy kerk toe gaan (liefde tot God). Wees eerlik oor jou 
motiewe waarom jy jou naaste liefhet en help.

Johannes se doop was nie ’n vereiste vir verlossing nie, maar dit 
was ’n oproep tot ’n nuwe lewe. Hierdie nuwe lewe kan net deur be ke-
ring sigbaar word. En ware bekering gebeur wanneer mense se klipharte 
verander word. Johannes preek dan dat die Here die onmoontlike 
moontlik kan maak. Hy kan en sal klippe in kinders van Abraham 
(gelowiges) verander. “Ek sal die hart van klip verwyder, aan julle gee 
’n hart van vlees” (Eseg. 36:26).

Ons dien ’n Here wat daardie hart wat met sonde worstel, nuut kan 
maak. Ons dien ’n Here wat daardie vriend of familielid se klip hart sag 
kan maak. Ons dien ’n Here wat die hardste klip sag kan maak. Glo ons 
in hierdie Here? Sien en beleef ons hoe Hy ons harte verander en sag 
maak? Aan Hom al die eer!

Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Ds. W van den Heever (Werner) (Gobabis)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 12 Oktober

Skrifgedeelte: Joël 2:12-14
Fokusgedeelte: Joël 2:12-14 (1983-vertaling)

Wedergeboorte en boetvaardigheid: Die dag van die Here kom!

As een van die minder bekende “klein profete” spreek Joël ’n tema 
aan wat regdeur die Bybel na vore kom (Amos, Jesaja, Se fan ja). 

Die dag van die Here is bekend in die Bybel as ’n dag van oor deel en 
herstel. Vir die volk van die Here in die Ou Testament was die fokus 
van hierdie dag baie meer op herstel en dit het die volk veilig in ’n 
gemaksone laat voel en leef. Hierdie veilige gevoel het hulle stadig maar 
seker hulle rug op die Here laat draai, en in die tyd voor die ballingskap 
sien en hoor ons die profete van die Here se oproepe tot bekering. Die 
volk was as’t ware in ’n beswyming en in Joël 1:5 (lees die gedeelte) 
maak die Here hulle wakker.

Maar ons teks begin weer met die oproep: “Kom.” Voor bekering is 
God agter ons en sonde voor ons. Maar ná bekering is God voor ons en 
sonde agter ons. Bekering is ’n omdraai en weer vir God raak sien. Ware 
bekering beteken ons besef die mag van sonde en die gevolge daarvan 
in ons lewens en vlug dan na die lewende God toe. En wie is Hy? Hy 
is genadig, barmhartig, lankmoedig, vol liefde en bereid om straf te 
herroep (vs 13). Al hierdie eienskappe van die Here kan op ge som word 
met een Naam … Jesus Christus. Met Christus se koms het die dag van 
die Here al in ’n sekere sin aangebreek. Daar is nou reeds herstel vir dié 
wat in Christus is, maar die oordeel tref die een ook wat sonder Christus 
sterf. 

Maar tog sien ons, as gelowiges, uit na die dag wanneer Hy weer 
kom en ons na Hom toe sal neem. Dan vind fi nale oordeel plaas en be-
leef ons volkome herstel. Is dit ook jou verwagting?

Sing: Skrifberyming 18-6:1, 2, 3
Ds. W van den Heever (Werner) (Gobabis)

~~~~~~~~~~
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Sondag 13 Oktober

Skrifgedeelte: Handelinge 2:37-39
Fokusgedeelte: Handelinge 2:37-39

Wedergeboorte – ’n oorgang tot aksie

Die wedergeboorte is ’n wonderdaad van God, wat Hy in sy ge-
nade, op grond van Christus se volmaakte werke, in elke 

uitverkorene bewerk, ’n geskenk wat ons ontvang. Die mens word 
dan ’n nuwe skepping, opgewek tot ’n nuwe lewe, wat vrug dra in ’n 
lewe van bekering, gehoorsaamheid en dankbaarheid (DL 3/4.12). Dus: 
Wedergeboorte gaan oor tot aksie. Ons praat ook baie keer van die 
eerste bekering, en dan die twee de of verdere bekering. Met die eerste 
bekering word dan die een malige wedergeboorte bedoel wat ons alleen 
van God ontvang, sonder enige toedoen van ons kant; en met die tweede 
of verdere bekering ’n lewenslange proses van heiligmaking, waarin die 
Here ons bewustelik betrek.

In ons Skrifgedeelte sien ons hoe die Here in die harte van sy kinders 
op ’n “wonderbaarlike wyse werk” (DL 3/4.12) sodat hulle weer ge bo re 
word, daadwerklik glo en dan vrugte dra van geloof, be kering en ge-
hoorsaamheid. Petrus verkondig die evangelie van Jesus Christus (vs 
14-36), en die Here gebruik dit deur sy Gees om hulle wat dit hoor, tot 
bekering te bring. Ons lees toe hulle die Woord hoor, is “hulle diep in 
die hart getref” (vs 37) en die gevolg is bekering, dat hulle hul as gelo-
wi ges en hulle kinders laat doop (vs 38, 39).

In die verdere gedeelte sien ons hoe hulle vrugte dra wat by die be-
kering pas, hoe hulle wedergeboorte oorgaan tot aksie: hulle ont vang die 
woord met blydskap, “en hulle het volhard in die leer van die apostels 
en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede” 
(vs 41, 42), terwyl hulle ook mekaar versorg het in diensbaarheid (vs 
44), en bo alles die Here geprys het vir sy groot ge nade van redding wat 
Hy aan hulle geskenk het (vs 47)!

Sing: Psalm 99-1:4, 5
Ds. S le Cornu (Slabbert) (Carletonville)
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Maandag 14 Oktober

Skrifgedeelte: Filippense 3:7-10
Fokusgedeelte: Filippense 3:7-10

Wedergeboorte – lewend vir Christus!

Paulus getuig in Filippense 3 van sy vorige lewe, toe hy eers dood 
was in sy sonde. Hy beskryf dat hy vertrou het op die vlees (vs 3), 

op sy eie werke (vs 5, 6), op sy eie geregtigheid (vs 9). Hy was eers 
dood vir Christus, en lewend vir homself, om homself te probeer red. 
Dit was ook die sonde van baie van sy volksgenote, wat op die uiterlike 
besnydenis vertrou het (vs 2). In die Galasiërsbrief skryf hy ook baie 
daaroor, en stel dit baie duidelik: “Julle wat geregverdig wil wees deur 
die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval” 
(Gal. 5:4).

Maar, dank God, ’n wonderwerk het in Paulus se lewe gebeur, ons 
Here Jesus Christus het aan hom verskyn (Hand. 9), die Gees het sy hart 
van klip verander in ’n hart van vlees, sodat hy nou uit roep dat hy alles 
as skade beskou om Christus as wins te verkry (vs 8). Hy besef dit is 
nie hy wat vir die Here, vir Christus gekies het nie, maar die Here wat 
hom uitverkies het, op grond van Christus se geregtigheid alleen, niks 
van homself nie (vs 9). Hy skryf daarvan in vers 12b: “… omdat ek ook 
deur Christus Jesus gegryp is.”

Ja, die Gees van God het hom wederbaar, hom van harte besny, wat 
die ware besnydenis (vs 3; sien ook Deut. 10:16; Rom. 2:28, 29), en 
die vrug daarvan is dat hy nou lewendig is vir Christus, en ook nou na 
Christus gryp (vs 12a). 

Paulus roem as wedergebore mens nie meer in homself nie, maar in 
Christus alleen, al sy eie pogings om homself te probeer reg verdig, te 
red, beskou hy as verwerplik, alles gaan nou oor Christus, en Hom as 
gekruisigde (1 Kor. 2:2).

Sing: Psalm 119-1:62, 63
Ds. S le Cornu (Slabbert) (Carletonville)
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Dinsdag 15 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 3:10-18
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 3:10-18

Wedergeboorte – lewend gemaak om in heerlikheid te deel

Die ou verbond en die nuwe verbond is in wese dieselfde, dit het 
gegaan oor die wedergeboorte wat God in sy genade alleen skenk, 

op grond van Jesus Christus, die Middelaar en Hoof van die ver bond, 
se volmaakte werke. Albei bedelings van die verbond gaan oor die 
heerlikheid van God in Christus, deur die kragvolle werking van die 
Heilige Gees, maar die bediening van daardie onderskeie verbonds-
bedelings het wel verskil.

Hier in 2 Korintiërs 3 wys Paulus daarop dat die ou verbond “met 
letters op klippe gegraveer (was) in heerlikheid” (vs 7), maar ’n heer-
likheid wat vooruitgewys en gegryp het na die “bediening van die Gees 
… in heerlikheid” (vs 8), wat Jesus Christus volkome kom ver vul het 
(Matt. 5:17-20). 

Jesus Christus is die sleutel van die hele Skrif, en daarom ook die 
verbondsbediening van die Ou Testament. Die Skrif mag nooit los van 
Christus, die Middelaar van die Verbond, gelees word nie (Luk. 24:25-
27).

Daarom is dit dwaasheid om te wil terugkeer na die bediening van 
die ou verbond terwyl die wese daarvan gehandhaaf en vervul is in die 
nuwe verbond in Christus, vir ewig en altyd. 

Die ongelowige Jode in Moses en ook in Paulus se tyd het deur hulle 
sondes verblind gebly in hulle harte (vs 15). Hulle het die doel van die 
wet en die be diening van die verbond gemis, Christus Self, en daarom 
verlore gegaan.

Alleen in Jesus Christus, deur die geloof, word die bedekking weg-
ge neem deur die werking van die Gees wat wedergeboorte skenk (vs 
17), sodat ons weer kan lees wat daar nog altyd gestaan het in die “Ou 
Testa ment” oftewel Verbond (vs 14). 

In en deur Christus word ons gered, maar ook hoe langer hoe meer 
“van gedaante ver ander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlik-
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heid, as deur die Here wat die Gees is” (vs 18).
Kom ons loof en prys die Here vir die wonder van die wederge-

boorte, van heerlikheid tot heerlikheid, in Christus alleen!

Sing: Psalm 105-1:4, 5
Ds. S le Cornu (Slabbert) (Carletonville)

~~~~~~~~~~

Woensdag 16 Oktober

Skrifgedeelte: Efesiërs 4:22-24
Fokusgedeelte: Efesiërs 4:24

Wedergeboorte: Deur God se genade word die beeld van God in 
jou herstel

Wie jy is, bepaal wat jy doen en waarna jy strewe. As jy nie ver-
staan wie jy as kind van God is nie, sal jy spartel om deur dade 

en uiterlike dinge te probeer om iemand te wees.
God het jou nie net uniek, spesifi ek en besonders aanmekaar geweef 

om as mens gebore te word nie (Ps. 139:13-16), Hy het egter ook deur 
die kragtige werking van die Heilige Gees jou in Christus “weergebore” 
laat word sodat jy nie dood is in jou sonde nie, maar lewend kan wees 
vir God. Daarom kan jy, deurdat jy Christus in die geloof omhels, leef 
vanuit die herstelde beeld van God in jou.

Efesiërs 4 begin met die opdrag dat ons lewenswandel in ooreen-
stemming moet wees met die roeping (vanuit identiteit) wat ons van 
God ontvang het (identiteit en roeping word beskryf in die eerste drie 
hoofstukke van Efesiërs).

Jy weet hierdie nuwe identiteit is ook vir jou waar, wanneer jy Jesus 
se verlossingswerk in die geloof omhels (Ef. 2:8). Dan is jy nie meer die 
ou, natuurlike, sondige mens soos wat alle mense ná die sondeval gebore 
word nie. Jy is nuut, oorwinnaar, kind van God, vry ge spreek!! Juis 
daarom moet jy dan nuut leef, heilig leef, alle “ou mens”-dinge doodmaak 
in jou lewe … want dit is wat ’n wedergebore kind van God doen.
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Jy het nie maar ’n paar goedjies om te doen en ’n paar sondetjies om 
af te lê nie. Jy het ’n nuwe Christen-identiteit om te leef – wat jou hele 
wese en jou hele lewe omvat. In alles gaan dit nou oor die eer van God 
aan Wie jy behoort.

Kan mense rondom jou die herstelde beeld van God in jou lewe 
sien?

Sing: Psalm 118-1:1, 7
Ds. CJ van Heyningen (Johan) (Stellenbosch)

~~~~~~~~~~

Donderdag 17 Oktober

Skrifgedeelte: Kolossense 3:5-11
Fokusgedeelte: Kolossense 3:10

Wedergeboorte lei tot ’n deurlopende proses van daaglikse 
besering

Deur God se genade, in Jesus Christus wat ons in die geloof om hels, 
gebeur daar ’n wonder: nuwe lewe, wedergeboorte, nuwe identiteit. 

Kolossense 3 begin met “… aangesien julle saam met Chris tus uit die 
dood opgewek is”, met ander woorde, hy praat met men se wat ’n nuwe 
identiteit ontvang het.

En tog, binne die gebrokenheid van hierdie wêreld en vanuit die 
menslike geneigdheid leef ons dikwels in stryd met dit wat ons in 
Christus ontvang het. Ons vermeng die ou en die nuwe mens, so asof dit 
maar ’n aanvaarbare vermenging is. So asof dit maar die ge gewe is dat 
onsedelikheid, slegte begeertes, gierigheid, vuil taal, woe de en leuens 
tog steeds deel van ons lewe hier op aarde is, ook al ken ons die Here.

Ons Skrifgedeelte praat egter skerp hieroor. Ons moet op hierdie 
aarde alleen die lewe van die nuwe mens leef (vs 10), ons moet die dinge 
wat in stryd is met die nuwe lewe doodmaak (vs 5). Nie troetel, probeer 
weghou, aanspreek, of mee onderhandel nie – nee, doodmaak! Daar 
is ’n werklike en daaglikse geveg om vanuit ons identiteit in Christus 
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te leef in lyn met ons identiteit in Christus. Jesus moet elke dag al hoe 
meer sigbaar word in ons lewe. Christus is die oorsaak van ons nuwe 
lewe, Hy is die fokus vir ons nuwe lewe.

Jou eie ideale, kleur, ras, status, eie doelwitte en oordeel verdof alles 
op die agtergrond, want ons eerste fokus is op Christus. Om meer soos 
Hy te lewe en Hom te verheerlik, is die rede waarom ons hier is. Jesus 
is nie ’n deel van jou lewe nie, maar Hy is jou lewe wat bepalend is vir 
alle ander belangrike aspekte van jou lewe. So bevrydend: Ek leef nie 
meer vir myself nie!

Ons is herskape, weergebore om in die krag van die Heilige Gees ’n 
nuwe lewe te leef!

Sing: Skrifberyming 2-4:1, 3
Ds. CJ van Heyningen (Johan) (Stellenbosch)

~~~~~~~~~~

Vrydag 18 Oktober

Skrifgedeelte: 2 Korintiërs 12:1-10
Fokusgedeelte: 2 Korintiërs 12:7b-9

Wedergeboorte – nie ’n vrywaring teen sonde nie

Paulus, die man van God in die Nuwe Testament. ’n Swakkeling? 
Hoe kan ’n man wat op drie sendingreise gaan en wat onbeskryfl  ike 

marteling deurleef het ter wille van die Here, ’n swakkeling wees? 
Tog sien Paulus homself só. Hy het ’n doring in die vlees. Hy be leef 

hoe ’n boodskapper van Satan, die groot verleier en die vader van die 
leuen, hom pynig deur hom “met die vuiste te slaan”.

Wat presies hierdie beproewing van Paulus was, kan ons maar net 
raai. Dit word nie hier gesê nie en vanuit die konteks kan ver skillende 
afl eidings gemaak word. Tog is dit nie waarop die Here ons wil laat fokus 
in hierdie gedeelte nie. Die fokus lê op die feit dat God se krag duidelik 
word in ons swakhede en dat die krag van Christus ons beskutting moet 
wees.
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Hoe het ons nie hierdie beskutting elke dag nodig nie!? Elke keer wat 
’n kind van die Here homself in die Woord van die Here spieël, word 
hy gekonfronteer met sy swakheid en sonde – ook ek en jy! Sien, ons 
wedergeboorte is nie ’n vrywaring teen die sonde nie. Net omdat die 
Heilige Gees my hart besny het en aan my ’n nuwe hart gee om die wil 
van die Here te wil doen (Dordtse Leerreëls 3/4:11), beteken dit nie dat 
ek nou sondeloos is nie. Ek is en bly in myself swak.

Maar aan God die dank! Elke keer wat ek só myself sien in die 
Here se Woord, word die krag van God duidelik. Daardie krag waar-
mee Christus uit die dood opgewek is, waarmee die sonde oorwin is 
en wat Christus aangestel het as Hoof oor die kerk. Elke keer wat ek só 
na myself kyk, word die krag van God duidelik: Hy wat die menslik-
onmoontlike gedoen het deurdat Hy beide 100% genadig en 100% 
regverdig is.

Sing: Skrifberyming 3-2:1, 3, 4
Ds. KP Steyn (Karel) (Vredenburg/Saldanha)

~~~~~~~~~~

Saterdag 19 Oktober

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

Wedergeboorte – inwyding in die huisgesin van God

Elke persoon het ’n sekere emosie oor die huisgesin waarvan hy deel 
is. Óf positief, weens liefdevolle ouers en ’n goeie om ge wing, óf 

negatief, weens afwesige ouers of struwelinge met gesins lede. Maak nie 
saak hoe jy oor jou huisgesin voel nie, jy bly steeds deel van daardie 
huisgesin. Jy kan verhuis, weier om met gesinslede te praat, of selfs jou 
naam en van verander. Jy hou egter aan om dieselfde DNA, herkoms en 
moedertaal te deel.

Net só werk dit met die huisgesin van God! As gelowige wat uit ge-
nade die wedergeboorte ontvang het, is jy deel van die huisgesin van 
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God. Jy is nie net verlos van die sonde en die dood nie, maar ook tot ’n 
verhouding met medegelowiges. Dit is nie opsioneel tot jou geloof nie. 
Nee, God die Heilige Gees wy jou in die huisgesin van God in. Dieselfde 
Heilige Gees wat aan jou die wedergeboorte, geloof en bekering gee, 
gee dit in jou hart om tot God te roep “Abba!” Dit beteken Vader. 

Om God jou “Vader” te noem, beteken dat jy sy kind en erfgenaam 
is; ’n erfgenaam van die rykdom wat daar vir jou in Jesus Christus is, 
naamlik heerlikheid, ewige lewe in oorvloed en vryheid van die son de, 
seer, pyn en ewige dood.

Tog gaan dit nie oor “eendag” nie, maar ook oor “vandag”. Net soos 
wat broers en susters veronderstel is om mekaar te ondersteun en lief te 
hê, is ons as kerk van die Here veronderstel om mekaar in hierdie lewe 
met sy uitdagings te ondersteun en lief te hê. God gee ons as broers en 
susters vir mekaar juis om mekaar na die krag van God te wys wanneer 
ons met ons swakhede gekonfronteer word. Wat ’n voorreg is dit om 
deel te wees van die huisgesin van God!

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Ds. KP Steyn (Karel) (Vredenburg/Saldanha)

~~~~~~~~~~

Sondag 20 Oktober

Skrifgedeelte: Johannes 3:3-8; Markus 1:15
Fokusgedeelte: Johannes 3:3

Wedergeboorte – die inwyding in God se koninkryk

Gister het ons daaroor gedink dat ek deur die wedergeboorte deel is 
van die huisgesin van God. Tog is dit ook deur die we der geboorte 

wat ek deel in die koninkryk van God. Hoe dan nou anders? Wanneer 
die Heilige Gees aan my die wedergeboorte gee, verander my bestaan 
op ’n radikale manier. Hoor hoe bely ons dit in die Dordtse Leerreëls, 
hoofstuk 3/4, paragraaf 11:

“Maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees … dring Hy 
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ook deur tot in die binneste dele van die mens … In die wil stort Hy 
nuwe eienskappe in en maak die wil, wat dood was, lewend; wat sleg 
was, goed; wat onwillig was, gewillig; en wat ongehoorsaam was, 
gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit, soos ’n goeie 
boom, vrugte van goeie werke dra.”

Hierdie is koninkrykstaal! Dit vertel van ’n lewe waarin ek gehoor-
saam is aan Koning Jesus Christus en waarin ek myself verloën, my kruis 
opneem en Hom volg. Dit begin egter waar die Heilige Gees aan my die 
wedergeboorte skenk, sodat ek spreekwoordelik met koninkryksoë na 
alles rondom my kyk. Dit beteken dat ek in alles wat ek doen, beplan en 
bedink eerstens vra: Hoe dien ek die ko ninkryk van God hiermee? Hoe 
word die heerskappy van Jesus Christus oor my lewe duidelik? Sonder 
die wedergeboorte kan geen mens dit doen nie, omdat ons as mense ’n 
naam vir onsself wil maak, in plaas daarvan om God se Naam groot te 
maak. Gaan lees gerus weer in Genesis 11 die verhaal oor die toring 
van Babel. Dit is juis wat daar gebeur het. Dank vandag die Here dat 
jy deur die werk van die Heilige Gees met koninkryksoë na die wêreld 
kan kyk!

Sing: Lied 464:3, 4
Ds. KP Steyn (Karel) (Vredenburg/Saldanha)

~~~~~~~~~~

Maandag 21 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Johannes 4:7-21
Fokusgedeelte: 1 Johannes 4:7

Wedergeboorte – lewend gemaak tot ’n lewe van liefde

Die geboorte van ’n baba veroorsaak groot blydskap in ’n gesin en 
familie. Pa en Ma kyk aandagtig na hulle kindjie om te sien wat 

hulle van hulleself in die kindjie se gelaatstrekke kan herken. En hoe 
groter die kindjie word, hoe meer kan die gesin waaruit die kind kom, 
herken word. Ouers is dankbaar teenoor die Here wanneer die opvoeding 
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wat hulle hom gegee het, sigbaar is in sy lewe tussen ander mense.
Wanneer die Heilige Gees die wedergeboorte aan ’n uitverkorene 

skenk, is daar groot blydskap in die hemel oor nog ’n sondaar wat bekeer 
is en in Jesus Christus en sy Vader glo. Nog ’n mens is uit die dood van 
die sonde lewend gemaak.

Waarvoor het die Heilige Gees dié mens lewend gemaak? Hy is 
lewend gemaak om lief te hê. Omdat die gelowige uit God gebore is, is 
liefhê die noodwendige gevolg van die nuwe lewe wat die Hei lige Gees 
geskenk het. Iemand wat uit God gebore is, vertoon dié karaktertrek van 
God, want God is liefde en die Heilige Gees het hier die nuwe eienskap 
van liefde in die wedergebore mens gestort.

Dit is nie die natuurlike liefde van alle mense – selfl iefde – nie. Dit 
is ook nie die sogenaamde liefde van die wêreld – liefde omdat jy my 
liefhet nie. Dit is die selfopoff erende liefde waarin die heel beste vir die 
ander een gesoek word. Dit is die liefde wat God geopenbaar het toe 
Hy sy Seun na die wêreld gestuur het sodat die uitverkorenes deur Hom 
kan lewe.

Die wedergebore mens is lewend gemaak om sy naaste so lief te hê 
dat hy verlang dat hierdie mens tot geloof in Christus sal kom, sodat hy 
ook kan lewe om lief te hê soos God liefhet.

Sing: Skrifberyming 9-4:4, 5
Ds. CCA Vrey (Coen) (Bellville)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 22 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Korintiërs 2:6-16
Fokusgedeelte: 1 Korintiërs 2:10

Wedergeboorte – Goddelike wysheid deur die Gees aan onkundige 
mense

Op elke terrein van die lewe kry jy mense wat hoogmoedig raak oor 
die kennis wat hulle van ’n saak het. Op die geestelike terrein is 
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daar ook mense wat so hoogmoedig word. In die eerste eeu was daar al 
mense wat gesê het net die uitgesoektes of ingewydes kan die diepere 
kennis van godsdienstige waarhede ontdek.

Vandag is daar steeds sulke mense wat verskeie dwalings aanhang 
en meen dit is diepere kennis van die waarheid. Ongelowiges kan ook 
hoogmoedig wees, omdat dit vir hulle onsinnig is om in ’n God te glo 
wat jy nie kan sien nie en in ’n Jesus wat gekruisig is.

Dit is nie nodig dat ware gelowiges minderwaardig voel oor hier die 
mense wat sogenaamde kennis het nie. Geen mens is in staat om vanself 
die evangelie van Jesus Christus te begryp nie. Die Hei li ge Gees gee net 
aan die wedergebore mens die vermoë om die geopenbaarde waarhede 
aan gaande Christus te begryp.

Tydens die wedergeboorte open die Gees ’n mens se oë en ore 
sodat jy vir die eerste keer regtig kan sien en hoor. Hy verlig die mens 
se verstand sodat hy vir die eerste keer regtig kan insien – Jesus van 
Nasaret is regtig die beloofde Messias wat moes sterf aan ’n kruis. Só, 
het God al voor die skepping besluit, sal mense van hulle sondes verlos 
word. Die Heilige Gees moes ook eers die skille van Paulus se oë afhaal 
om die geheimenis wat in die Ou Testa ment geskryf staan, te verstaan.

As die Heilige Gees jou die vermoë gegee het om die evangelie te 
hoor en te glo, dank Hom daarvoor. En bid dat die Here dit ook aan nog 
mense sal doen. Net Hy kan ’n mens dit laat verstaan.

Sing: Skrifberyming 17-2:1, 3, 4
Ds. CCA Vrey (Coen) (Bellville)

~~~~~~~~~~
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Woensdag 23 Oktober

Skrifgedeelte: Esegiël 36:24-32
Fokusgedeelte: Esegiël 36: 26-27 (1983-vertaling)

Wedergeboorte – ’n nuwe lewe afgesonder vir God

Ons vergeet so dikwels wat ons, wedergebore kinders van God, se 
doel hier op aarde is. Die Here se volk was op hierdie sta dium in 

ballingskap. Die Here stuur sy profeet Esegiël om vir die oorblyfsel van 
die volk daar in Ba bilonië te sê dat Hy sy volk weer sou bymekaarmaak 
en na hulle land sou terugbring. God red nie die volk omdat hulle skielik 
weer gehoorsame mense geword het nie, maar omdat die eer van sy eie 
Naam deur die bal ling skap in gedrang gebring is. Israel se sonde en 
straf het die oor saak geword van die ontheiliging van die Here se Naam 
onder ander nasies. God red die volk hier dus uit genade, en daarom 
gaan hulle ge reinig word, ’n nuwe hart en gees ontvang – ’n hart van 
klip vervang met ’n hart van vlees. Sy Gees sal in hulle wees, sodat hulle 
gehoor saam sal word aan al sy opdragte. Hierdie is die wedergeboorte 
wat God belowe in Christus deur die Heilige Gees.

God red ons as gelowiges vandag, nie omdat ons skielik gehoor saam 
geword het nie, maar deur sy genade in Christus se sterwe en opstanding; 
en deur die Gees van Christus kry ons deel aan sy verlossingswerk en 
word ons opgeroep tot ’n nuwe gehoorsaamheid. Uit God se genade en 
deur die Heilige Gees moet ons in hierdie nuwe lewe afgesonder vir 
God lewe, deurdat ons elke dag uit dank baar heid God se voorskrifte 
en bepalings gehoorsaam nakom. Deur hierdie wedergeboorte word die 
beeld van God in ons herstel tot sy eer, en daarom is ons doel daagliks om 
nuut deur die Gees te lewe as getuies van toewyding en gehoorsaamheid 
aan God. Ons moet daagliks uit dankbaarheid ons lewens wy deur Bybel 
te lees en te bestudeer, te bid, kerk toe te gaan om saam met ons mede-
gelowiges God te loof en prys, te werk tot eer van God se Naam, en in 
ons land God se eer te soek.

Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Ds. AN du Plessis (Nikla) (Worcester)
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Donderdag 24 Oktober

Skrifgedeelte: Titus (verkieslik die hele brief)
Fokusgedeelte: Titus 3:3-8

Opgeroep om as verloste mense in Suid-Afrika te lewe

In Titus beklemtoon Paulus dat God die God van waarheid is (Tit. 
1:2). God is duidelik anders as die mense van Kreta wat wêreld-

berug vir hulle leuens en bedrog was (Tit. 1:12, 13). Tog het God die 
evangelie van Jesus Christus ook dáárheen gestuur. Die name God ons 
Verlosser en Jesus ons Verlosser kom deurlopend in Titus voor. Dié 
name beklemtoon onder andere dat God sondaars losmaak uit die mag 
van die bose en die sonde, en hulle deel maak van sý koninkryk. Die 
be keerde Kretensers was steeds burgers van Kreta, maar nou was hulle 
eerstens hemelburgers – mense wat eenvoudig anders as vantevore 
begin lewe het. Eers was hulle lewens vol valsheid en bedrog, nou het 
hulle lewens getuig van inte griteit en waarheid. Op Kreta was dit nog 
belangriker as in enige ander samelewing wat nie so berug vir verkeerde 
dinge was nie. Die Kreta-Christene moes so lewe dat niemand ’n vinger 
na hulle toe kon wys nie (vgl. veral Tit. 2:5, 8). Eerlike, hardwerkende 
mense wat ’n positiewe bydrae in hulle gemeenskappe maak, dwing 
uiteindelik respek af. Dit is mense na wie ander luister. Só sou baie 
Kretensers vir die Here gewen kon word.

Behalwe dat sy koninkryk vir ons die ewige lewe beteken, hou dit 
ook in dat ons Hom nou al hier op aarde sal dien (vgl. Tit. 1:1, 2: “diens 
aan God”, 1983-vertaling; “godsvrug”, 1953-vertaling).

In Suid-Afrika het ons tans rede om te kla oor die bedrog en sous-
trein-ryery. Ook hier verwag die Here dat ons as verlostes besonder 
eerlik en opreg sal lewe en ons daaglikse werk getrou sal doen. Hoe sal 
die heidene die ware God en die enigste Verlosser anders leer ken? Hoe 
sal heidene anders respek vir sy Woord en evangelie kry?

Sing: Psalm 8-1:3, 4
Prof. DF Muller (Francois) (Teologiese Skool)
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Vrydag 25 Oktober

Skrifgedeelte: 1 Tessalonisense 1:1-10
Fokusgedeelte: 1 Tessalonisense 1:1-10

Wedergeboorte – opgewek tot ’n lewe van blydskap (God verkies 
ons uit tot aksie)

Blydskap kom wanneer die Here jou lewe omdop met sy lewens-
veranderende ingryping. In ons teks dank Paulus God vir drie 

veranderinge in die geloofslewe van die Tessalonisense.
1. Werk van geloof – Hulle het hulle geloof aktief beoefen. Vers 5 leer 

dit was “met krag – en deur die Heilige Gees – en met volle oor tuiging. 
Geloof moet gesien kan word. Dit herinner aan die verlamde man se 
vriende: “Toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy vir die verlamde: Vriend, 
jou sondes word vergewe.” Maar wat maak jou geloofswerk sigbaar?

2. Inspanning van die liefde – God se liefde vra dat jy jouself let terlik 
onder sy juk inspan om hierdie liefde aan ander te bewys. Weereens is 
dit sigbare aksie van geloof, en eggo dit Jesus se woor de: “Niemand het 
groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende afl ê.” Steek my 
liefde die kultuur-, taal- en generasiegaping oor soos ek my ook inspan 
vir hulle wat anders as ek lyk en dink?

3. Volharding van die hoop – Ons wonder waarom iemand sal 
werk in geloof en hom inspan om liefde te bewys as hy gedurig onder 
verdrukking kom? Vers 10 help: “… en dat julle sy Seun wat Hy uit 
die dood opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered 
word van die oordeel wat kom.” Die gelowiges in Tessa lonika se hoop 
het op niks anders as op die verlossing deur Jesus Christus gestaan nie.

Hoe werk ons, en hoe het ons lief met hoop? Deur te juig oor dit wat 
ons verseker weet van die toekoms. Daar is ’n direkte ver band tussen 
God se uitverkiesende liefde, en ons reaksie op die evan gelie.

Sing: Skrifberyming 1-2:1
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 26 Oktober

Skrifgedeelte: Psalm 16
Fokusgedeelte: Psalm 16

Wedergeboorte – opgewek tot ’n lewe van blydskap

Ons kan met redelike sekerheid sê dat Dawid hier in ’n moeilike 
si tua sie verkeer. Tog hoor ons nie ’n klaaglied nie, maar ’n vreug-

de lied waarin hy erkenning aan God gee vir die mooi dinge wat hy 
ontvang het.

Hoe is dit moontlik dat iemand in nood God kan prys vir die mooie? 
Hoe kan dit wees dat ons in tye van droogte, in tye van siekte wat nie 
wil wyk nie, in ’n land wat minder en minder geleenthede vir werk bied 
terwyl ons kinders buiteland toe trek, steeds die vreugde en mooi van 
die lewe ervaar?

’n Belangrike gedagte uit hierdie Psalm is sekerlik Dawid se 
verklaring van afhanklikheid teenoor God. Beskerm my. Ek skuil by U. 
Ek behoort aan U. U is my lewe. U sorg vir my. U leer my hoe om te 
lewe. In sy moeilike omstandighede weet Dawid waar sy krag lê, Wie 
sy hoop is en by Wie Hy veilig is.

Verskuil in sy verklaring van afhanklikheid voor God, is ook ’n be ly -
denis: Here, ek kan nie self nie. Alhoewel hy terugverlang na die beloof-
de land, weet hy dat sy hulp nie in die land self lê nie.

Ek en jy moet saam met Dawid in vers 5 erken: “Here, U is my lewe/
erfdeel”, en in vers 6 dat dit wat vir ons afgemeet is, vir ons mooi is.

Is jou belydenis dat God self jou erfgrond is? Is die Here werklik 
jou lewe (vs 5)? Mag sy genade en die blydskap in Hom vir jou genoeg 
wees. Daar is groot blydskap in die feit dat dinge nie sommer maar 
toevallig is nie. Hy maak ons nuut! Jy behoort aan Hom. Wees bly!

Sing: Psalm 16-1:3
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)

~~~~~~~~~~
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Sondag 27 Oktober

Skrifgedeelte: Filippense 1:27-30
Fokusgedeelte: Filippense 1:27-30

Wedergeboorte – opgewek tot ’n lewe van lyding

Glo jy werklik dat ons uit genade alleen verlos is? Waarom stel ons 
dan so baie eise aan mekaar? Soms is hierdie mensgemaakte eise 

só hoog dat ons sukkel om werklik soos verlostes te lewe, om ander aan 
te raak met die liefde van Jesus wat in my borrel.

Ons kry die opdrag hier om soos verlostes te lewe, wat beteken dat 
jou lewe die verhaal van Koning Jesus moet vertel. Dit vra dat ons 
standvastig lewe en saam stry vir die evangelie van redding. Maar 
wanneer mens in ooreenstemming leef met die evangelie van Jesus 
Christus, dan beteken dit dat jou verhaal soos syne sal wees. “God het 
julle die voorreg gegee om Christus te dien.”

Nie die reg nie, maar die voorreg, want net hulle wat uitgekies is, 
mag dit doen. Dis ’n voorreg om te glo, maar ook om vir Jesus Chris tus 
te ly. Wanneer jy in pas met sy evangelie leef, sal jy lyding er vaar, soos 
Hy dit ervaar het. 

Ons hoor hoe die vroeë kerk dit hanteer het in Handelinge 5:41: “Die 
apostels het van die Raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was 
om ter wille van die Naam van Jesus vernedering te ly.”

Om in Christus te glo en vir Hom te ly, kom ook nie van ’n mens af 
nie, maar van God. Hiervoor het Hy ons gekies en bekwaam ge maak. Is 
dit vir jou ’n voorreg dat die Koning jou hiervoor roep? Glo dan dat dit 
werklik genade is dat jy gered is, en sien dit as genade wanneer jy ook 
as gevolg van hierdie redding mag ly.

Sing: Skrifberyming 3-3:1, 2, 5
Ds. HV Venter (Henning) (Windhoek)

~~~~~~~~~~
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Maandag 28 Oktober

Skrifgedeelte: Openbaring 7:1-8; Johannes 10:25-30
Fokusgedeelte: Johannes 10:27-29

Wedergeboorte – opgewek tot ewige bewaring

Niks is seker nie! – dit is die uitroep van ons samelewing vandag. 
In al die mens se aktiwiteite en in sy geswoeg dag na dag vind 

ons ’n hulpeloosheid in sy hart. Vrae van betekenisloosheid, ont ken-
ning en onsekerheid is duidelik te vinde in die wêreld. Baie keer spoel 
hierdie vrae egter oor na ons as gelowiges. Ons leef soms hulpeloos. 
Ons vergryp ons, want ons dink miskien sal “dit” ons betekenis gee. 
Ander kere leef ons asof ons verslaan is op die oorlogs veld.

Christus gee ons egter die sekerheid van sy troos. Hy is ons Herder 
en Hy ken elkeen van ons. Hy is ons sekerheid dat ons uit die dood 
opgewek sal word. Ons is in sy hand en niemand kan ons daar uit weg 
ruk nie. Nie die duiwel nie, nie die wêreld nie en ook nie ons self nie.

Die Herder beskerm sy skape, want hulle is syne. Ons kan met 
vertroue glo in Hom, want sy bloed is ons seël in hierdie lewe en in die 
volgende.

Ons het saam met Christus gesterf en ’n nuwe mens het opge staan in 
Hom. Eens was ons wolwe, maar nou is ons skape van ons Herder.

’n Mens kan vra, maar hoe is dit nou vir my ’n troos in hierdie lewe? 
Wel, as ek en jy kan glo dat God mag het oor die dood, en Hy het, hoe-
veel te meer kan ons nie glo dat Hy ons sal versorg dag vir dag nie. Hy 
versorg ons soos ’n herder sy skape lei na groen wei velde.

Wanneer die wêreld in onsekerheid ronddwaal, kan ons met seker-
heid, hoopvol bely: ons Herder is by ons en Hy bewaar ons, as sy skape, 
tot in ewigheid.

Sing: Skrifberyming 1-1:1, 2, 7 (Eerste Melodie)
Teologiese Student JA Coetsee (Jandré)

~~~~~~~~~~
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Dinsdag 29 Oktober

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

Lewend gemaak om God te eer

Dit is net God wat ’n geestelik dooie mens weer geestelik lewend 
kan maak. Nie alle mense word geestelik weer lewend gemaak nie. 

Om geestelik wedergebore te word, is ’n gawe, ’n geskenk wat God gee 
aan diegene wat Hy uitverkies het.

Vir ’n geestelik dooie mens om weer geestelik lewend te word, verg 
niks minder nie as die krag waarmee die hemel en aarde, en ook alle 
lewe, geskep is. God het in en deur sy Seun alles wat be staan, tot stand 
laat kom en lewe gegee (Joh. 1:3, 4). In Jesus het God ons herskep. Hy 
het ons saam met Jesus uit die dood opgewek en saam met Hom ’n plek 
in die hemel gegee.

Waarom het God ons van die liggaamlike en ook geestelike ver gank-
likheid bevry en aan ons lewe gegee? Tog nie om net vir onsself te leef 
en vyande van Hom te wees nie. Dan sou ons weer op die pad van die 
ewige dood wees. God het ons in Jesus geskep om ons lewens te wy 
aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het. Ons Skepper se doel 
met ons is om goeie dade te doen gedurende ons hele lewe. Soos ’n 
lemoen boom nie anders kan as om lemoene te dra nie, kan ’n geestelik 
herskape mens nie anders as om goeie dade te doen nie.

God red ons en gee ons nuwe lewe om goeie dade te bly doen ten spyte 
van ons omstandighede. God wil dat ons ook te midde van onsekerheid, 
siekte, hartseer, bekommernis en swaarkry goeie dade sal bly doen. 

Wanneer dit ons fokus is, kom ons God se doel met ons lewens na.

Sing: Skrifberyming 8-1:1, 2
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)

~~~~~~~~~~
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Woensdag 30 Oktober

Skrifgedeelte: Matteus 19:16-30
Fokusgedeelte: Matteus 19:28

Wedergeboorte – ’n voorsmaak van die wederkoms!

Hoe weet jy dat jy die ewige lewe het? Omdat jy gereeld eredienste 
bywoon, of dankoff ers gee, of nie skinder of steel nie? Omdat jy ’n 

goeie lewe probeer lei?
Jesus maak met die gelykenis van die jongman dit duidelik dat ’n 

mens nie die ewige lewe kan kry op grond van jou goeie dade nie. Jy 
kan nie die ewige lewe verdien omdat jy gebooie nakom soos die ryk 
jongman gedoen het nie. Jy kan ook nie die ewige lewe kry om dat jy 
baie vir God opoff er en Hom volg nie, soos die dissipels gedoen het. 
Die dissipels was, tipies menslik, ontsteld dat God nie hulle dade in ag 
neem om die ewige lewe aan hulle te skenk nie.

Ons Here Jesus verduidelik God se genade wanneer Hy dit dui delik 
maak dat God se genade ver bokant ons menslike manier van redeneer 
uitgaan. Jesus verseker sy dissipels daarvan dat wanneer Hyself op sy 
glansryke troon sit, hulle ook op trone sal sit. Hulle sal deel hê in die 
belangrike taak wat Jesus van sy troon af uitvoer.

Wanneer gebeur dit? Wanneer alles nuut gemaak, as’t ware weer-
gebore, word. ’n Nuwe bedeling breek dan aan.

Ons kry hier ’n voorsmakie van dit wat gelowiges met Jesus se 
wederkoms kan verwag wanneer Hy alles herskep. Ten spyte daar van 
dat ons goeie dade nie help om die ewige lewe aan ons te verseker nie, 
plaas God ons in ’n hoër posisie as wat ons selfs voor die sondeval 
gehad het. Dit doen Hy deur ons Here Jesus wat ons skuld ten volle ver-
eff en het. Die proses om deel te hê aan die ewige lewe, het reeds begin. 
Iemand wat deur God se Gees wedergebore is, kan uitsien na ’n plek in 
God se koninkryk wat baie heerliker is as wat ons onsself kan indink.

Sing: Psalm 2-1:1, 4
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)



 343

Donderdag 31 Oktober

Skrifgedeelte: Handelinge 16:11-15
Fokusgedeelte: Handelinge 16:14-15

Wedergeboorte en my doop

Elke jaar op 31 Oktober dink ons terug aan die Reformasie. Die 
Reformasie was daardie groot terugkeer na God se Woord gedurende 

die 16de eeu. Vir Europa was dit die terugkeer na die woor de wat Paulus 
vir Lidia op die walle van die rivier buitekant Filippi gesê het.

Paulus het met sy tweede sendingreis vir die eerste keer Europese 
grond betree toe hy en sy reisgenote Filippi aangedoen het. Lidia was 
die eerste Europeër wat deur Paulus tot geloof gelei is. Die Here het 
haar hart oopgemaak toe sy Paulus se woorde gehoor het. Deur sy Gees 
het God haar tot wedergeboorte, ’n nuwe geestelike lewe, gelei. Sy het 
aanvaar dat sy saam met Jesus gesterf het, en ook saam met Hom uit die 
dood opgestaan het. Daarom kon sy nou vir ewig lewe. Sy is gedoop, 
soos Jesus aan sy dissipels opdrag ge gee het om te doen wanneer 
ongelowiges die blye boodskap van verlossing aanvaar. Haar huisgesin 
is saam met haar gedoop. Ons weet nie wie almal deel van haar gesin 
was nie. Kinders, ouers, slawe, ander afhanklikes? Deur hulle geloof 
het hulle deel geword van die volk van gelowiges aan wie God Homself 
verbind het. Hulle doop was ’n teken daarvan.

Iemand wat in ’n gelowige ouerhuis gebore word, ontvang reeds as 
baba die verbondsteken van die doop. Die doop van ’n baba plaas ouers 
onder die verpligting om hulle kind in die leer van die By bel te onderrig. 
Dit is immers uit God se Woord dat ’n kind God leer ken. Die doop 
gee nie ’n nuwe lewe (wedergeboorte) of geloof nie. God gee geloof. 
Kinders moet op hulle beurt die boodskap van Jesus Christus hoor.

Hoe gereeld hoor ons kinders en kleinkinders sy Woord?

Sing: Psalm 119-1:39
Ds. EJ de Beer (Edmund) (Laeveld)
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NOVEMBER – HEBREËRS

Die boek Hebreërs neem ’n unieke plek in die kanon van die Nuwe 
Testament in. Dit dra sommige kenmerke van ’n brief (hoof saak-

lik die briefslot aan die einde van die boek), maar het ook baie eien-
skappe van ’n fyn en kunstig uitgewerkte preek. Hierdie preek, met 
talle verwysings na die Ou Testament, is gerig aan reeds bestaande 
gelo wiges wat onder moeilike omstandighede hulle geloof moes uit-
leef. Hulle het naamlik vervolging vir hulle geloof begin ervaar en het 
heelwaarskynlik as gevolg hiervan moedeloos begin word. Die doel 
van hierdie brief is dan grootliks om die gelowiges te vermaan om in 
die geloof te volhard, en om hulle te bemoedig.

Geloof staan sentraal in die Hebreërbrief. Die kerk in verdrukking 
en vervolging word eerstens herinner in Wie hulle moet bly glo: Jesus 
Chris tus, die Seun van God wat groter en hoër is as alle skepsels, selfs 
die en gele. Hy is die volmaakte openbaring van God.

Christus is die Een in Wie die verlossing is, en daar moet geglo 
word dat die verkondiging oor Christus die Verlosser die waarheid 
is. Alle kinders van God moet daarin glo en daarop hoop. Om daarin 
te glo en daarop te hoop, is verseker in Christus en staan vas omdat 
Christus Homself as vol maakte Hoëpriester oorgegee het. Daaraan 
mag nie getwyfel word nie.

Herinnering word in hierdie brief gegee van geloofshelde uit die 
ver lede wat in geloof en vertroue aan God vasgehou het en geglo het 
in die verlossing volgens sy verbond wat in Jesus Christus vervul is. Net 
so moet elke gelowige vandag nog glo en diensbaar aan God wees. 
Die enigste oorwinning is die oorwinning in Jesus Christus, en almal 
wat in die geloof aan Hom vashou, ontvang daardie oorwinning.
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Vrydag 1 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 1:1-14
Fokusgedeelte: Hebreërs 1:1-4

Jesus Christus moet alleen as verheerlikte Seun van God gedien 
word

Alhoewel ons nie regtig weet wie die skrywer van hierdie brief is nie, 
is dit baie duidelik uit die inhoud hiervan dat dit gerig is aan gelo-

wiges wat uit die Jodendom tot bekering gekom het. Die brief het baie 
sterk elemente van vermaning en veral ten opsigte van die evangelie 
van Christus se verlossingswerk en sy heerlikheid wat uit sy dood en 
ster we voortvloei.

Die gelowiges, en veral Joods-Christene, het dit erg gehad met ver-
vol ging en druk van hulle Joodse genote, en hierdie brief dien as ’n ver-
maning tot standvastigheid te midde van moeilike omstandighede.

Om hierdie rede begin die skrywer inleidend te praat van die heer-
likheid van Christus. Hy word beskryf as ons Middelaar en die bewerker 
van die reiniging van ons sondes. Hy word as gevolg van sy liefdesdaad 
teenoor ons verhoog sodat Hy aan die regterhand van God gaan sit het.

Verse 1-4 verduidelik aan ons dat die openbaring wat God in die Ou 
Testament gebring het, maar tydelik en gedeeltelik van aard was. Dit het 
op verskillende maniere gebeur deur vermanings, dreigings, drome en 
gesigte. Dit het deur die profete na mense toe gekom. Dit was egter nie 
die volle lig nie.

Met die koms van Christus het dit verander. Hy het die volle open-
baring gebring van die heerlikheid van God. Die volle lig van die evan-
gelie skyn nou. Daarom geen profete meer nie. Dit is genoegsaam vir 
ons saligheid. Hy het die reiniging van ons sondes bewerk deurdat Hy 
Homself in ons plek geoff er het. Alles en almal is as gevolg hiervan aan 
die mag van God in Christus onderwerp. Hy regeer.

Die doel van hierdie gesprek en woorde is sodat die lesers van hierdie 
brief tot die besef kan kom dat Hy, Christus, alleen gedien kan word. 
Hy is ver bokant die engele en sy woorde is geloofwaardig. Ook vir my 
en jou moet ons besef dat Hy in beheer is, Hy regeer. Deur sy dood en 
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opstanding het Hy alles moontlik gemaak. Dien Hom alleen as Seun 
van God, omdat Hy waardig is om gedien te word.

Sing: Skrifberyming 5-3:1
Ds. N Boy (Neville) (Thabazimbi)

~~~~~~~~~~

Saterdag 2 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 2:1-4
Fokusgedeelte: Hebreërs 2:1-4

Die verlossing van Christus dring ons om aan die evangelie vas te 
hou

Hoofstuk 1 het aan ons die bevestiging gebring dat Christus die ver-
vul ling van die profesieë is, en in Hom vind die volle openbaring 

van God plaas. Hierdie hoofstuk dien dan as motivering vir wat nou 
verder in hierdie vier verse na vore kom. Ons word opgeroep om aan 
die Woord van die Here vas te hou.

As ons die heerlikheid van Christus begryp soos hoofstuk 1 dit vir 
ons uiteensit, moet ons tog ag gee op die evangelie wat Hom aan ons 
ver kondig. As dit egter sou gebeur dat ons wegdrywe, sal ons verlore 
gaan omdat ons nie vashou aan die waarheid wat aan ons verkondig 
word nie. Die bedoeling van die vers is om ons te bring tot ’n volstrekte 
gehoorsaamheid aan die Woord van God. Die boodskap van die evangelie 
moet deel word van ons lewens en nie net deur ons vloei terwyl niks 
agterbly nie.

As verdere motivering word die vergelyking getref dat as die woord 
van die engele dan vasstaan, hoeveel te meer die Woord wat uit die mond 
van God kom? Die evangelie bring aan ons die boodskap van versoening 
en verlossing deur Christus bewerk. As ons dit sou verontagsaam, hoe 
sou ons dan die straf en toorn van God in ons lewens kon ontvlug? Dit 
is Calvyn wat gesê het dat as Christus so groot is, dan sal die straf van 
God net so groot wees as teenoor dié wat sy evangelie verwerp.
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Dit is deur die verkondiging van die evangelie dat God sy heil be-
werk. Hy gebruik die evangelie om sy wil aan sy kinders te bring en 
die verwagting is dat ons dit moet gehoorsaam. Die bevestiging van al 
hierdie dinge vind plaas deur die wonders en tekens wat Christus ge-
doen het, en ook die apostels.

Ons as uitverkore kinders van die Here kan nie anders as om die 
evangelie wat aan ons gegee is, te aanvaar en gehoorsaam nie. Ons moet 
dit doen, anders dwaal ons af en kan moontlik as gevolg daarvan verlore 
raak. Hou vas aan die Woord van God en weet dat God jou daarin sal 
seën en lei.

Sing: Skrifberyming 12-2:1
Ds. N Boy (Neville) (Thabazimbi)

~~~~~~~~~~

Sondag 3 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 2:5-18
Fokusgedeelte: Hebreërs 2:5-9

Deur Christus word ons verhoog om ons roeping te vervul

As ons Psalm 8 lees (dit word in hierdie gedeelte aangehaal), dan is 
dit baie duidelik dat ons as kinders van die Here ’n roeping het om 

oor die skepping te heers. As gevolg van die sonde vervul ons nie ons 
roeping noodwendig op die regte manier nie.

Wat hierdie gedeelte egter aan ons wil tuisbring, is die feit dat Chris-
tus se dood en lyde aan die kruis ’n verandering in ons na vore gebring 
het. Daar staan baie duidelik in vers 5 dat die wêreld nie aan die engele 
onderwerp is nie. Nee, dit is aan ons as kinders van die Here onderwerp. 
Nie omdat ons so gaaf en wonderlik was nie, maar omdat Christus dit 
eers aan Homself onderwerp en aan ons die opdrag gegee het, nes sy 
Vader, om verder daaroor te heers. Nou doen ons dit nie uit onsself nie, 
maar deur die krag van God wat aan ons deur die Heilige Gees geskenk 
is.
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Al hierdie dinge is moontlik gemaak deur ons Verlosser, Jesus Chris-
tus. Daarom doen ons nie dinge soos ons wil nie, maar soos God dit wil. 
Ons roeping word deur Christus bevestig en ontvang ons die verant-
woordelikheid en gesag om in sy Naam sy wil te doen. Op hierdie wyse 
het Christus die woorde wat aangehaal word, uit Psalm 8 vervul, en kry 
ons geleentheid om in die heerlikheid van God te deel.

Daar bestaan ’n onlosmaaklike band tussen ons en Christus, want 
ons is ewig aan Hom verbonde. Hy is tydelik verneder om vir ’n wyle 
minder as die engele te wees. Daarna is Hy verhoog. Dit beteken dat ons 
vorentoe nog ’n hoop en ’n vooruitsig het. Ons het die vooruitsig dat ons 
eendag die ewige heerlikheid saam met Christus binnegaan en dat ons 
soos Hy ook verhoog sal word. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi 
dat ons nederige liggame verheerlik sal word soos syne verheerlik is.

Ons kan uitsien na die dag van die koms van ons Here wanneer ons 
die ewigheid saam met Hom kan binnegaan en ewig in heerlikheid saam 
met Hom kan lewe.

Sing: Psalm 8-1:3, 4
Ds. N Boy (Neville) (Thabazimbi)

~~~~~~~~~~

Maandag 4 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 3:1-6
Fokusgedeelte: Hebreërs 3:1

Sien Jesus raak vir Wie Hy is

Jesus is Apostel en Hoëpriester. Die Hebreërs het begin twyfel 
oor Wie Jesus was. Leraars en lasteraars wil vandag ook van Jesus ’n 
doodgewone Jood maak. Onverskilliges stel Hom selfs voor as ’n sek-
sueel losbandige mens. Dis ’n eeue-oue aanslag van die duiwel om 
mense van hulle geloof en hoop te vervreem.

Die opdrag: “Let noukeurig op Jesus”, bly steeds belangrik. Kyk 
mooi, sien Jesus raak vir Wie Hy is! Julle wat reeds deur God na Hom 
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geroep is en as volk vir Hom afgesonder is. Gelowiges wat hoop op die 
ryke gawes wat God in Hom skenk, naamlik kindskap van die hemelse 
Vader, die ewige lewe en die volle heerlikheid.

Die twee titels, Apostel en Hoëpriester, beskryf die volheid van sy 
taak as gehoorsame Seun van God. Hy is die volmaak getroue mens in 
diens van God. Maar Hy is veel meer as die mens. Hy is die Seun van 
God, self God. Deur Moses het God Hom bekendgemaak. Hy het in die 
huis van God – die volk Israel – gedien. Jesus is meer as Moses, Hy 
is oor die huis van God aangestel. Hy is die getroue Apostel wat God 
volledig aan die wêreld verkondig. Jesus is ook Hoëpriester. Deur sy 
getroue off erwerk het Hy betaal vir al ons sondes.

Wie Jesus nie aanhou sien vir Wie Hy is nie, het nie deel aan die huis 
van God nie. Wanneer die ongelowiges Jesus wil afkraak, rig dan jou oë 
op Hom en hou vas aan jou belydenis. Jesus is die Seun van God, jou 
Apostel en jou Hoëpriester.

Sing: Psalm 134-1:1, 2
Dr. WC Opperman (Callie) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 5 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 3:7 – 4:11
Fokusgedeelte: Dordtse Leerreëls 3/4:8

God roep selfs die hardkoppiges!

Jesus self het gesê dat baie geroep is, maar min uitverkies is. Dit 
bete ken nie dat dié wat nie uitverkies is nie, met minder erns as die 

uitverkorenes geroep word nie. Nee, wanneer God mense tot bekering 
roep deur sy evangelie, dan roep Hy met erns: “Almal wat egter deur 
die evangelie geroep word, word in alle erns geroep. Want in alle erns 
en waarheid betuig God in sy Woord wat sy wil is: Die geroepenes moet 
na Hom toe kom.” Aan almal wat hierdie roeping gehoorsaam, word 
belowe dat hulle die ewige lewe en saligheid sal ontvang.
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God roep dus selfs die hardkoppiges (Heb. 3:7-8): “Vandag, as julle 
sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie …” Dié wat hulle 
hardkoppigheid laat staan en op die roeping antwoord, sal God se ewige 
rus ingaan. Dié wat hardkoppig bly, soos die Israeliete in die woestyn 
hardkoppig gebly het, sal beslis nie in God se rus ingaan nie. Hulle sal 
die ewige dood sterf.

Daarom kry ons ook die opdrag (Heb. 3:12-13): “Broers, julle moet 
toe sien dat daar nooit by een van julle ’n verkeerde gesindheid van on-
ge loof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar 
solank daar nog ’n ‘vandag’ is, moet julle mekaar elke dag aanspoor 
sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word 
nie.”

Ons het dus die opdrag om dié wat besig is om van God weg te 
dwaal, op te roep om hulle hardkoppigheid te los en in die geloof te vol-
hard. Dit is nie altyd maklik nie, maar omdat ek weet dat God my ten 
spyte van my sonde gered het, deins ek nie daarvan terug om die evan-
gelie aan ander te bring nie.

Met wie gaan u vandag ’n afspraak maak sodat u die evangelie aan 
hom of haar kan bring?

Sing: Psalm 9-1:7
Dr. HPM van Rhyn (Malan) (Pretoria-Noord)

~~~~~~~~~~

Woensdag 6 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 3:7 – 4:13
Fokusgedeelte: Hebreërs 3:19; 4:1

Volhard in geloofsdade en ontvang die saligheid

Deur volhardende geloof is daar hoop op die ewige sabbatsrus (die 
he melse heerlikheid en uiteindelik die nuwe aarde) as erfdeel. 

Hoop, nie net vir hulle wat lewenslank onder die geklank van die Woord 
was nie, maar slegs vir hulle wat die weldade van God in die geloof 
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aanneem (HK So. 7). Die Israeliete het uit Egipte getrek, maar almal het 
nie die rus van Kanaän ingegaan nie. God het ’n eed gesweer dat almal 
nie sal ingaan nie. Waarom? Weens hulle hardkoppigheid teen God, 
hulle opstandigheid teen Hom, hulle beproewing en uittarting van die 
Here. Vir 40 jaar het hulle gesien wat God vir sy volk gedoen het. Hulle 
het hom uit sy dade leer ken. En tog het daar ’n verkeerde gesindheid 
van ongeloof ontstaan. Ongeloof is sonde – sonde tot die dood.

Daar is egter nog ’n sabbatsrus. Anders sou die Woord nie weer daar-
van gepraat het nie. Dit is die ewige sabbatsrus, die heerlikheid wat aan 
ons ter wille van Jesus beloof is. Dit wag in die toekoms, maar die klem 
lê hier veral op ’n optrede in die hede: “Vandag, as julle sy stem hoor 
…”

God roep elkeen wat vandag hoor tot ware geloof in Jesus Christus 
– ’n geloof wat nie vanweë beproewing en teëspoed prysgegee word 
nie, en ook nie ’n skyngeloof sonder liefdesdade nie. Soos sommige uit 
Israel nie hulle sabbatsrus in Kanaän ontvang het nie – vanweë ongeloof 
– so waarsku God sal net hulle wat volhardend glo (vandag en tot die 
einde toe) die ewige rus ontvang.

Sing: Psalm 95-1:5, 6
Dr. WC Opperman (Callie) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Donderdag 7 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 4:1-11
Fokusgedeelte: Hebreërs 4:1

God se belofte van ewige rus

Die Israeliete waarna hierdie gedeelte verwys, word vir ons gebruik 
as waarskuwing teen afval en verfl ouing in ons verhouding met 

God. Die saak word al van Hebreërs 3:6 af vir ons uitgelig. Dit is ’n 
weer spieëling van die ewige rus wat ons by God in die hemel gaan be-
leef.
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Dan lees ons hierdie skerp woorde van Hebreërs 4:1 om aan die be-
lofte van die ewige rus vas te hou. Ons moenie soos die Jode, toe hulle 
in die woestyn was, alewig eise stel vir God nie. Stadig maar seker het 
hulle van God afvallig geword. Hulle was op pad na die beloofde land 
wat God aan hulle beloof het. 

Ons, aan die ander kant, is op pad na ons ewige huis toe, by ons 
Vader in die hemel. Ons moet vashou aan hierdie belofte. Die einde 
van ons stryd hier op aarde teen die sonde is ook die vervulling van 
hier die belofte. As ons nie leef volgens hierdie belofte nie, leef ons in 
ongehoorsaamheid soos Israel ook gemaak het. Hulle ongehoorsaamheid 
het veroorsaak dat hulle nie hulle beloofde land sou sien nie. Hulle 
het agtergebly. Ons moet die boodskap van die evangelie hoor en glo. 
Hierdie be lofte van die ewige rus staan steeds vas en dit word vir ons 
versterk deur die evangelie. Ons het hierdie bevestiging van God se 
beloftes in Jesus Christus. Hy het gesterf, opgestaan en opgevaar na die 
hemel om hier die ewige rus vir ons te verseker. Dit is meer as ’n belofte, 
dit het ’n werklikheid geword.

Leef ons in hierdie werklikheid? Wanneer ons werklik hierdie ewige 
rus verwag, leef ons soos mense wat dit verwag. Ons aanbid nog met 
die verwagting dat God ons gebede sal verhoor. Ons waak daarteen dat 
ons nie sal agterbly nie. Ons leef heilig.

Sing: Skrifberyming 15-7:5
Ds. J Cronje (Jaco) (Aliwal-Noord)

~~~~~~~~~~

Vrydag 8 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 4:12-16
Fokusgedeelte: Hebreërs 4:12

God se lewende, kragtige Woord

Dit is ’n wonderlike voorreg om God se Woord te hoor en lees. Hier-
die gedeelte is ’n besondere gedeelte wat ons aandag weer op die 
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krag van God se Woord vestig. Die gedeelte roep die gelowiges op om 
nie net te gaan luister na God se Woord nie, maar ook om werklik in 
die God van die Woord te glo. In die 1933/53-vertaling lees ons in vers 
12 die woord “want” raak. Die hoorders moet onthou wat Israel in die 
woestyn gedoen het. Hulle het die lewende en kragtige Woord van God 
ontvang, maar hulle ongelowig nie daaraan gesteur nie. Die Woord van 
God doen kragtige dinge in ons lewens en dit bring lewe in ons harte 
wanneer ons daarna luister en dit glo. Ons almal is in sonde ontvang en 
gebore en as gevolg van hierdie sonde is ons dood (Ef. 2:1). ’n Dooie 
mens kan homself nie weer lewendig maak nie. 

Net so is dit met ’n dooie sondaar. Slegs God wat deur sy Woord werk, 
kan nuwe lewe in ons dooie harte opwek. Dit is juis in tye wanneer ons 
“dood” voel wat God ons lewendig hou deur sy Woord. Hierdie Woord 
van God sal altyd ’n kragtige uitwerking hê. Niemand bly dieselfde 
mens nadat hulle die Woord van God gehoor het nie. Ons gryp die 
Woord in geloof vas, of ons word verhard. Christus is ons Hoëpriester 
wat ons nader trek aan God deur sy Woord. Dis hier naby aan God 
se voete dat ons kan glo hoeveel barmhartigheid en genade God vir 
ons gee. Christus is die Een wat ten volle betaal het sodat ons deur die 
geloof deel kan hê in hierdie lewende en kragtige daad van God – die 
lewende en kragtige Woord. Glo in Hom.

Sing: Psalm 119-1:7, 8
Ds. J Cronje (Jaco) (Aliwal-Noord)

~~~~~~~~~~

Saterdag 9 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 5:1-10
Fokusgedeelte: Hebreërs 5:9-10

Christus is ons ewige Hoëpriester – glo in Hom!

Elke dag ervaar ons die groot stryd met ons sonde wat ons wil mislei. 
Ons eie opstandigheid en ons ongeloof trek ons al verder van God 
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af weg. En ons besef net weer en weer hoe swak en sondig ons werklik 
is. Wie kan ons van hierdie doodsbestaan verlos?

Maar dan kom die troos wat ons laat volhard: “Jesus is deur God ver-
klaar tot ons ewige Hoëpriester”! Waar ons weens ons sondige natuur 
en swakheid nie voor God kon verskyn en self vir ons sonde betaal nie, 
stuur God sy Seun as Middelaar. Christus tree met die off er van sy lewe 
vir ons in by die Vader en bring versoening.

Maar nog meer, as Middelaar het Jesus meegevoel met ons. Hy ver-
staan ons swakheid en ons omstandighede. Hoe het Hy nie met trane 
gesmeek en in angs tot sy Vader geroep in Getsemane nie? Hy’t presies 
geweet watter Godverlatenheid Hy sou moes deurmaak wanneer Hy die 
straf op ons sondes aan die vloekhout moes dra. Hoe goed ken Hy nie 
ons lyding en swaarkry as gevolg van die sonde nie?

Daarvoor het God self sy Seun gekies en aangestel. Hy bevestig sy 
Seun as enigste Hoëpriester en Verlosser met sy doop. Maar die bewys 
daarvan sien ons nog duideliker in sy sterwe en opstanding. Die Heilige 
Gees oortuig ons dat Hy daar die volmaakte off er van sy kosbare bloed 
gebring het, en aan elkeen wat dit glo, die ewige saligheid skenk.

Laat ons dus nie moedeloos word as ons besef hoe groot ons sonde 
en ons onvermoë is nie. Laat ons dan eerder ons oë opslaan na ons 
enig ste Hoëpriester en onsself al verder verdiep in die kennis van Wie 
Christus werklik is. En laat ons biddend smeek dat Hy ons sal vashou 
en bewaar, om altyd gehoorsaam te bly wanneer beproewings oor ons 
lewenspad kom.

Sing: Skrifberyming 5-3:1, 2
Ds. PR Gouws (Retief) (Dendron/Magalakwin)

~~~~~~~~~~
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Sondag 10 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 5:11-14
Fokusgedeelte: Hebreërs 5:14

In Christus is ons traagheid oorwin – glo in Hom!

Hoe heerlik om opnuut weer te kon hoor dat Jesus as ewige Hoëpriester 
vir ons die ewige saligheid gebring het! Maar wat maak ons met 

hierdie kennis van ons eie ellende en hoe Christus ons daaruit verlos 
het? Is dit vir my genoeg om maar net te weet dat my sondes vergewe 
is en dat ek verlos is? Of dryf die opgewondenheid en dankbaarheid ons 
om al meer van Hom te leer en ons in die Woord te verdiep?

Soos die Hebreërs, sukkel ons dikwels om saam te praat oor geloof-
sake, want ons verstaan eenvoudig nie. En die rede? Ons is traag en lui 
om te leer. Ons besige programme neem al ons energie in beslag, ons 
tyd is min en so ook die lus om ná werk ons nog te verdiep in Gods 
Woord. En so kom ’n gebrek aan kennis en agteruitgang in die geloof. 
Ons vergeet selfs die basiese dinge wat ons eens met katkisasie geken 
het. Dit terwyl ons na jare se geloofslewe al ander moet kan onderrig.

Hoe duidelik word die traagheid dan nie ook sigbaar in ons geestelike 
onvolwasse lewe nie? Gebrekkige kennis lei tot ’n gebrek aan dade. 
Sonder die nodige oefening en ervaring weet ons nie wat reg is en wat 
verkeerd nie. Is dit nie dalk hoekom soveel mense mekaar onregverdig 
en genadeloos behandel nie? Is dit nie dalk waar die oneerlikheid by die 
werk, die liefdeloosheid in huwelike, die eiewilligheid in die kerk en al 
daardie klein jakkalsies in ons lewe vandaan kom nie?

Laat ons dus nie soos die Hebreërs van die Here vergeet nie. Laat 
ons opnuut weer besef hoeveel ons werklik van Christus ontvang het. 
Laat ons besef dat sy Hoëpriesterlike werk nie goedkoop was nie, en dat 
dit die dankoff er van ons lewe vra. Hoe verander die boodskap van die 
kruis jou lewe?

Sing: Psalm 4-1:3, 4
Ds. PR Gouws (Retief) (Dendron/Magalakwin)
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Maandag 11 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 6:1-12
Fokusgedeelte: Hebreërs 6:4-6

Deur jou geloof is jy veilig, wees nou ywerig in jou diens aan die 
Here

Wanneer ek die gedeelte lees, kom verskillende vrae by my op. 
Dalk het jy dieselfde vrae. Gaan ek nie dalk eendag my geloof 

op gee nie? Indien ek dit doen, is daar geen kans vir redding nie!!! Gaan 
my siekte of seer nie dalk sterker as my geloof wees nie?

Maar wanneer ons die teks reg verstaan, word ons daardeur getroos. 
Die doel van die teks is om die skyngelowiges in die gemeente te vermaan. 
Daar was mense wat alles saam met die ware gelowiges gedoen het, 
maar hulle het nog nie by die ware betekenis van die gebruike uitgekom 
nie. Hulle is gedoop, het nagmaal gebruik ensovoorts, maar hulle het 
nie by Christus uitgekom as hulle enigste Verlosser en Saligmaker nie. 
Dis waarom die skrywer sê ons moet verder gaan. Dit help veel jy gaan 
kerk toe en leer al die mooi dinge, maar jy besef nie Christus het vir jou 
aan die kruis gesterf nie.

Hierdie mense het die skyn van ware geloof ervaar, maar dit het nie 
hulle lewe verander nie. Die sonde waarvan die skrywer in vers 4 praat, 
is nie om ná katkisasie-onderrig vir ’n rukkie af te dwaal en later ware 
berou te hê nie. Dit is die sonde teen die Heilige Gees. Esau en Judas 
is goeie voorbeelde van hierdie sonde. Hulle het die Here se goedheid 
geken, maar steeds besluit om teen Hom te kies.

Jy as uitverkore gelowige is egter veilig, vers 9 getuig hiervan. Deur 
ons geloof en die vrug van die geloof weet ons ons is gered. Tog is dit 
’n waarskuwing aan elkeen wat nog nie waarlik in Christus glo en deur 
hulle geloof leef nie.

Leef vandag met die wete: Deur jou geloof is jy veilig. Wees nou 
ywerig in jou diens aan die Here!

Sing: Skrifberyming 14-1:1-2
Ds. DJ de Bruyn (Dirk) (Middelburg Kaap)



 357

Dinsdag 12 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 6:12-20; Heidelbergse Kategismus Sondag 
10
Fokusgedeelte: Hebreërs 6:12, 15

Hou geduldig vas aan die beloftes van die Here

Om geduldig in moeilike tye te bly, is ’n kuns. In ons teks word hierdie 
geduld deur geloof verduidelik. Die voorbeeld van Abraham word 

gebruik. Die belofte waarna verwys word, vind ons in Genesis 22:16-
17. Toe Abraham vir Isak moes off er.

Dink net aan die geloofstryd wat hy en sy seun moes deurgaan. 
Tog het hy geduldig gewag op die Here se redding. Maar hoe het hy 
dit reggekry? Hy het aan die beloftes van die Here vasgehou. Vir baie 
mense beteken beloftes vandag nie veel nie, maar in daardie tyd het jy 
geweet as iemand iets met ’n eed beloof het, sou hy dit doen. Dink net 
aan die eed wat in Rut deur Boas en die losser gemaak is. Daar staan 
in Rut 4:7: “In Israel was dit gebruiklik by die lossingsprosedure of by 
die ruil van enige eiendom dat die een party ’n skoen uittrek en aan die 
ander party gee.” Dit was ’n teken dat indien jy nie jou belofte nakom 
nie, verbeur jy jou reg om op die aarde te loop.

Die eed van ’n mens het reeds baie beteken. Nou maak die Here ’n 
belofte en bevestig dit met ’n eed. Dit staan bo alle twyfel vas, die Here 
sal sy belofte nakom. Dis waarom Abraham geduldig kon bly, hy het 
geweet die Here sal sy belofte nakom.

Dit is ook vir ons ’n aansporing, want ons plaas ons vertroue in die 
Here wat altyd sy woord gestand doen. Hy kan nie lieg nie (Num. 23:19) 
en Hy het die verlossing deur die geloof in Christus aan ons beloof (Joh. 
3:16). Christus is ons voorloper na die ewige lewe.

Jou troos is vas en seker. Leef daardeur en bly geduldig selfs in die 
moeilikste tyd. Jy kan dit regkry deur aan die Here se belofte vas te 
hou.

Sing: Skrifberyming 12-2:1-3
Ds. DJ de Bruyn (Dirk) (Middelburg Kaap)
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Woensdag 13 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 7:1-10
Fokusgedeelte: Hebreërs 7:4

Ons gee vrymoedig aan Christus, die Oorwinnaar-koning

Daar is seker niemand in die Bybel wat so in misterie gehul is as 
Melgisedek, die priester-koning van Salem, nie. ’n Enkele histo-

riese vermelding van hom in Genesis 14 en poëties in Psalm 110. Die 
meeste detail wat ons van hom lees, is hier in Hebreërs 7.

Dat Melgisedek ’n Ou-Testamentiese tipe van Christus is, staan vas. 
Die skrywer van die Hebreërbrief wys reeds in 5:10 dat Christus Hoë-
priester volgens die orde van Melgisedek is en nie volgens die afstamming 
volgens Aäron nie. Alhoewel Christus Hoëpriesterlik vir ons intree tot 
die vergewing van ons sonde, doen Hy dit nie as ’n afstammeling uit die 
Levitiese priesterordes nie, maar as Middelaar deur die Vader gestuur.

Die grootsheid van Melgisedek in die openbaringsgeskiedenis word 
deur die Hebreërsskrywer met die voorbeeld van die tiende beklemtoon. 
Ná die oorwinning oor Kedor-Laomer (Gen. 14) het Melgisedek gekom 
en Abram geseën, waar Abram reageer deur ’n tiende van die buit aan 
Melgisedek te gee.  

Hierdie daad van Abram getuig van diepe dankbaarheid vir die oorwin-
ning wat die Here gegee het. Hy was onder geen wetlike verpligting om 
dit te doen nie, maar steeds gee hy die beste van die buit. Die Heilige 
Gees bevestig hiermee dat Melgisedek groter is as die priesters wat uit 
die geslag van Levi en Aäron sal voortkom. Abram wat soveel seëninge 
ontvang het, het niks teruggehou om sy dankbaarheid aan Melgisedek, 
sy meerdere, te betoon nie.

Die wet het later wel elke Israeliet verplig om ’n tiende deel te gee, 
ter wille van die Leviete en die priesters, maar in die Nuwe Testament 
word die verpligting opgehef. Dit beteken egter nie dat ons gawe aan 
die Here ’n opsie is, of dat dit deur ons gevoel bepaal word nie. Net soos 
die priesterskap van Melgisedek ’n tipe van Christus se Priesterskap 
is, is Abram se optrede ’n tipe van ons dankbare, vrymoedige verant-
woordelikheid. Die tipe is nie die tiende wat gegee word nie, maar die 
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gesindheid van vrymoedigheid waarmee die beste deel gegee word.
Christus is die Oorwinnaar-Koning wat die stryd teen die gevolge 

van ons sonde gestry en gewen het, daarom kan ons nou in die kerk en 
deur ons lewe die beste deel tot diens en eer aan die Here gee. So stel 
ons selfs ons liggame as heilige en aan God welgevallige off er (Rom. 
12:1-2).

Sing: Psalm 50-1:1, 11
Ds. C Jooste (Christiaan) (Waterberg)

~~~~~~~~~~

Donderdag 14 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 7:11-17
Fokusgedeelte: Hebreërs 7:12

Christus die Oorwinnaar-Koning verander die wet tot 
volmaaktheid

Ons kan nie die verandering wat daagliks in die wêreld plaasvind, 
keer nie. Van gister na vandag na môre sal dinge nie dieselfde 

wees nie. In die midde van ’n veranderende wêreld soek ons dikwels na 
vaste ankers. Dit is gewoonlik in die geloof wat ons die sekerheid van 
onveranderlikheid vind. Die Here bly tog dieselfde en by Hom is daar 
geen omkeer of verandering nie. Hy is die begin en die einde en Hy voer 
sy raad altyd deur. Dit staan vas.

Tog het die Here dit bepaal dat daar ’n wesenlike verandering in die 
ver loop van sy volk se geskiedenis plaasvind. Die vastigheid wat Israel 
in die diens van die Here gehad het, sal op ’n bepaalde punt radikaal 
ver ander. Die priesterskap van Levi sal nie en kan nie onveranderd 
voortgaan die toekoms in tot by die wederkoms nie. God het wel die 
Levitiese priesterskap daargestel in die Ou Testament, maar alreeds 
van die begin af is die veranderlikheid van die priesterorde duidelik 
gemaak. Dit is die rol wat Melgisedek in Israel se geskiedenis moes 
speel. Melgisedek getuig van ’n volmaakte priesterskap wat in Christus 
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geopenbaar sal word. Hoekom was hierdie verandering nodig? Want 
die Levitiese priesters kon nie volkome versoening doen om die volk 
weer in ’n versoende verhouding met God te bring nie. Die volmaakte 
Priester, Jesus Christus, moes kom. Met die koms van Christus het daar 
nie net ’n verandering in die priesterorde gekom nie, maar ook in die 
wet. Die wet waarvan hier gepraat word, verwys spesifi ek na die sere-
monies, waar die off erdiens in die middelpunt staan. Dit wat die off ers 
nie onder die Levitiese priesterskap kon doen nie, het Christus onder die 
nuwe Priesterorde volmaak kom doen. So het hy die wet van die Here 
deur sy een off er vervul.

Die gevolg van hierdie verandering het vir ons as gelowige kinders van 
die Here ’n wonderbaarlike gevolg. Waar daar by die Ou-Testamentiese 
off erdiens altyd afstand en skeiding tussen God en sy volk was, het 
Christus die skeiding kom wegneem sodat ons nou met vrymoedigheid 
tot Hom kan nader (Heb. 10:19). Dit was die noodsaaklike verandering 
wat Christus vir ons gebring het.

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

~~~~~~~~~~

Vrydag 15 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 7:18-28
Fokusgedeelte: Hebreërs 7:22

Christus, die Oorwinnaar-Koning, die beter Borg

Die hooftaak van die priester was om as middelaar tussen God en 
die volk te staan. Om te off er, was ’n verbondshandeling en die 

priester het opgetree as die borg, die een wat instaan, vir die gelowige 
Israeliet. Deur vir homself te off er en versoening te doen, kon hy hierdie 
taak opneem en as middelaar die versoening namens die volk en die 
kind van die Here doen. Deur die geslagte was daar baie priesters wat 
uit die geslagslyn van Aäron gebore is. Die taak het van die een vader 
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na sy seun oorgegaan, totdat die Here in die volheid van die tyd hierdie 
orde verander het. Hy het sy Seun gestuur om as ’n beter middelaar vir 
ons in te tree voor ons Vader.

Die geboorte van Christus lui die nuwe bediening van die verbond in. 
Nou word dit nie meer deur fi siese off ers gedoen wat deur die priesters 
uit die nageslag van Levi gebring word nie, maar Christus bring die 
een off er aan die kruis op Golgota waardeur Hy die hele off erdiens in 
vervulling bring. So waarborg Hy die beter verbond vir God se kinders. 
Die beter verbond impliseer nie dat die verbond met Levi en Aäron sleg 
was nie, maar net dat dit tydelik is. Die nuwe verbond is ewig, want 
dit word deur die Ewige Hoëpriester bemiddel en gewaarborg. Dit is 
Christus.

Die implikasie vir ons as gelowiges is wonderbaarlik troosvol. Dit 
versterk en bevestig ons geloof, want al die seëninge wat in die ver-
bond belowe word, is nou ons deel in die ewige lewe. Christus het dit 
nie net vir ons verwerf en beskikbaar gemaak nie, maar Hy is vir ons 
die waarborg dat dit ons deel sal wees. In ’n lewe vol verandering, 
hart seer, beproewing het ons die waarborg dat ons Ewige Hoëpriester, 
volgens die orde van Melgisedek, vir ons intree en ons versterk. Hy 
gee ons sekerheid in onseker tye. Hy is die waarborg dat ons sonde wat 
verwydering tussen ons en ons Vader gebring het, waarlik vergewe is en 
dat ons met Hom versoen is.

Wanneer ons nou in hierdie lewe met sy stryd en aanslae moet voort-
gaan, kan ons in sekerheid volhard, want Chistus is die waarborg dat 
ons erfgename is van die lewe.

Sing: Skrifberyming 33:1, 3
Ds. C Jooste (Christiaan) (Waterberg)

~~~~~~~~~~
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Saterdag 16 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 8:1-5 
Fokusgedeelte: Hebreërs 8:5

Ons bediening op aarde is ’n skadubeeld van Christus se 
oorwinning

Die werk van mense is nooit voldoende nie. Daar is altyd tekortko-
minge. Daarom is die werk van Christus so wonderlik – dis genoeg, 

foutloos en volmaak.
Christus het gekom en was die volmaakte off erlam sodat die off er-

sisteem vervul kan word. Christus was self beide die hoëpriester en die 
off erlam gewees. Daarom het ons nie meer ’n aardse hoëpriester wat 
namens ons intree by God nie, maar Christus tree as hoëpriester, nee, 
as hoogste-priester vir ons in by God in die hemel, want Hy sit aan die 
regterhand van die troon. Deur Christus se werk as Hoëpriester kan ons 
enige tyd tot God bid en in sy teenwoordigheid staan, nie net een maal 
per jaar deur die werking van iemand anders nie.

God maak dus nie nuwe beloftes nie, maar Christus as Middelaar en 
bedienaar van die nuwe verbond laat hierdie beloftes vir ons in werking 
tree.

Vers 3 en 4 beskryf duidelik die rol van die priester in die ou ver-
bond. Hierin word beklemtoon hoe volmaak die rol van Christus is in 
die bediening van die nuwe verbond. Hy is nie sterfl ik en verganklik 
soos die aardse priesters nie. Hy leef ewig in die hemelse woonplek en 
bedien die nuwe verbond. Daarom kan ons Christus se werk as bedie-
naar en Middelaar sien as die rede hoekom die verbond beter is. Sy bloed 
wat gevloei het, is voldoende. Hy is die volmaakte off er en volmaakte 
Middelaar.

Die bloed van Christus is voldoende om volkome versoening te be-
werk tussen ons en God in die nuwe verbond. Op hierdie punt word die 
eerste lesers dus duidelik bewus gemaak dat die off ersisteem van die ou 
verbond nie meer nodig is nie, maar dat Christus beter is. Sy bloed is 
voldoende.

Hoewel ons dus nie die volmaakte oorwinning van Christus in al 
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sy glorie nou beleef nie, sien ons die afbeelding raak in die kerk van 
Christus wat Hy vir Homself afgesonder het.

Sing: Skrifberyming 18-6:4
Ds. PF Venter (Peter) (Vanderbijlpark Trinitas)

~~~~~~~~~~

Sondag 17 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 8:6-13
Fokusgedeelte: Hebreërs 8:6

Christus is beter, want Hy is genoeg

As mense is ons altyd op soek na beter. Dit is ons dryfkrag in hierdie 
wêreld. Ons wil uitstyg bo ons omstandighede, werk vir rykdom en 

sukses. Ons is op soek na beter omdat dit ons bevoordeel. Wanneer dit 
egter gaan oor die werk van Christus, gaan dit nie oor ons eie voordeel 
nie, maar ons redding. Daarom is die beter verbond in Christus vir ons 
beter, want dit is genoeg.

Met “beter” sê ons nie dat die ou verbond sleg was nie. Weens die 
ge bro kenheid van die mens was die ou verbond nie voldoende nie. Die 
fout het gelê by die mens, omdat ons of die middelaar van die ou ver-
bond nie die verbond kon nakom nie. Daar was dus ’n nood aan ’n beter 
verbond en hierdie verbond word juis in en deur Jesus Christus as Hoë-
priester en Middelaar bedien.

Christus het vir ons die bedienaar van ’n nuwe verbond geword. Hy 
het die ou verbond volkome namens ons nagekom. Sy werk as Middelaar 
is volmaak en genoegsaam om ons vry te maak van die ou verbond.

Die verbond wat Hy nou bedien, is nuut en beter; daarom eis God nie 
meer off ers van die bloed van diere nie. Hy eis gehoorsaamheid wat ons 
moet nakom deur die geloof wat die Heilige Gees in die harte van God 
se uitverkorenes opwek.

Ons sien uit na die koms van Christus sodat ons ook volkome deel 
kan hê in sy woonplek in die hemel. Dit word vir ons gewaarborg in 
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Hebreërs 9:28: “So sal Christus ook, nadat Hy een maal geoff er is om 
sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn 
aan die wat Hom verwag tot saligheid.”

Sing: Psalm 105-1:5
Ds. PF Venter (Peter) (Vanderbijlpark Trinitas)

~~~~~~~~~~

Maandag 18 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 9:1-10
Fokusgedeelte: Hebreërs 9:9

Net die bloed van Christus kan ons gewetens reinig!

Skuldgevoelens. ’n Gewete wat my aankla! Dis iets wat nie vir ons 
onbekend is nie, is dit? Ons word vandag aangemoedig: Aanvaar dit as 
deel van jou menswees, ignoreer dit of leef dit dood. Jy is immers die 
baas van jou eie gewete.

In Hebreërs 9-14 sien ons God se oplossing: Net die bloed van Jesus 
kan ons gewetens reinig sodat ons die lewende God kan dien! Jesus is 
dus ook die Oorwinnaar van ons skuldige gewetes. Die Heilige Gees 
kom openbaar dit aan ons op ’n treff ende manier. Ons sien die voorlopige 
uiter like reiniging (skoonwas) van ons lywe (vs 1-10). En dan die fi nale 
volledige reiniging (skoonwas) van ons ganse menswees (vs 11-14).

Vers 1-10 fokus op uiterlike reinheid voor die asemrowende, vol-
maakte, heilige, skoon God. In die Ou-Testamentiese erediens moes 
alles gereinig word: van die gereedskap tot die mense. Die tabernakel is 
op gedeel in skoon (voorhof), skoner (heilige), skoonste (allerheiligste). 
Die klem val op die ontoeganklikheid van die allerheiligste waar net die 
hoëpriester een maal ’n jaar op die groot versoendag in God se direkte 
teenwoordigheid kon kom. Hy kon die volk daar verteenwoordig ná 
’n groot reinigingsritueel waarin hy eers self van sy vuilwees gereinig 
moes word.

Hier is die uitdaging van vuilheid: Dit maak verhoudings onmoontlik. 
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Dink maar aan ’n gesprek met iemand wie se asem stink. “Vuil” verwys 
ook na iets wat aan die verkeerde kant is van die reg. Dink maar aan 
“vuil geld”. Dis ons probleem: God sien ons soos ons regtig is, en Hy is 
vir ons lief, maar Hy kan nie in ’n verhouding met ons wees nie, want 
ons is vuil, vrot en stink vanweë ons sonde en selfsug. Dis waarom ons 
gewetes ons so aankla!

Hy kom maak egter ’n plan. Eers ’n tydelike plan, vol off ers en rei-
nigingsrituele sodat ons iets van God se heiligheid en ons sondigheid, 
sy skoonheid en ons vuilheid kan sien. Dit kon egter op geen manier vir 
mense ’n volkome skoon gewete gee nie. Dit het uitgeroep vir ’n tyd dat 
God ’n beter orde sou instel (vs 10)!

Die punt is egter duidelik: Net Hy kan ons laat sien hoe vuil ons 
reg tig is. Net Hy kan ons skoonwas sodat ons weer in ’n verhouding 
met Hom kan leef. So is Hy die oorwinnaar van ons gewetens! Gaan na 
Hom toe as jy God met ’n skoon gewete wil dien.

Sing: Skrifberyming 5-3 / Skrifberyming 8:1, 2
Ds. TF Dreyer (Thomas) (Randburg)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 19 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 9:11-14
Fokusgedeelte: Hebreërs 9:11

Jesus Christus bring die volkome off er

Die skrywer wil dat ons onsself verplaas, weg van die tabernakel met 
sy simboliek, hoe indrukwekkend dit ook al was, en dat ons saam 

met ons ware Hoëpriester, saam met Jesus tot reg in die troonkamer van 
God sal stap.

Daar staan ons Hoëpriester voor God, nie met die bloed van diere nie, 
maar met sy eie bloed. Hierdie bloed bring nie net tydelike verlossing 
nie. Nee, hierdie verlossing is vir eens en vir altyd. Dis ewig! Sy bloed 
bring nie net uiterlike reinheid nie. Nee, die bloed van Christus bevry 
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gewetes van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende 
God kan dien!

Dink hieroor: Die enigste Hoëpriester wat nooit nodig gehad het om 
skoongewas te word nie, word kaal uitgetrek, gespot, geslaan, besmeer 
met mense se spoeg. Op Golgota, wat niks anders as ’n smerige, vuil, 
stinkende ashoop was nie, word Hy gekruisig. Waarom? Waarom word 
Hy, die Reine, die Heilige, soos vullis, voos vuilgoed hanteer? Dis sodat 
God na ons toe kan hardloop en ons, vuil, stinkende sondaarmense wat 
tussen die varke gebly het, kan vasgryp, kan soen en vir ons ’n nuwe 
kleed kan aantrek en ’n ring aan ons vinger kan sit en die vetgemaakte 
kalf kan slag (Luk. 15:20-24). Jesus, ons Hoëpriester, ruil met ons 
plekke. Alles wat tussen jou en God gestaan het, is weg as jy in Jesus 
glo! Hy bring die volkome off er sodat ek en jy God met ’n skoon gewete 
kan dien.

Hier is die belangrike vraag: Hardloop jy na Hom toe as die aanklagte 
kom: Jy’t gefaal as pa, as ma? Jy’t jou ouers teleurgestel? Jy noem jou-
self ’n Christen, ’n ouderling, ’n diaken, ’n dominee – en dis wat in 
jou hart aangaan? Hardloop jy hiermee na Hom toe? Dit help nie om 
aan die buitekant te probeer blinkvryf nie. Daar’s niks wat so sleg is 
vir ’n gewete soos leë godsdienstigheid nie; niks so verlammend nie. 
Daar teenoor kan die belewenis van hoe sy volkome off er jou gewete 
vrymaak, oneindige energie losmaak om die lewende God met oorgawe 
te dien.

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

~~~~~~~~~~
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Woensdag 20 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 9:15-28
Fokusgedeelte: Hebreërs 9:15

Geloofsekerheid!

Het jy geloofsekerheid? Ons almal het al deur tye gegaan van twyfel, 
het ons nie? Het God my lief? Glimlag Hy, raak Hy bly as Hy 

oor my dink? Of is Hy eintlik ’n bietjie geïrriteerd met my, ontevrede, 
kwaad, teleurgesteld? Dis veral as dinge moeilik gaan, dat ons hieroor 
begin vrae vra.

Dit het met die eerste lesers van hierdie brief gebeur. Hulle het uit 
die Joodse geloof tot bekering gekom en hiervoor is hulle vervolg. Dit 
bring vrae. Twyfel, en in hulle twyfel wil hulle self planne maak. Hulle 
wil terugkeer na die ou rituele en gebruike.

Daarom kom herinner die Hebreërsskrywer hulle dat dit wat hulle in 
Jesus het, soveel meer is as wat hulle gehad het in die ou verbond. Hy’s 
die Middelaar van die nuwe verbond of dan, Nuwe Testament!

Hier is die kernboodskap van hierdie verse vir hulle en ook vir my en 
jou en elkeen wat in Jesus glo: Jou naam staan in Jesus se testament en 
dit maak jou ’n erfgenaam van God se ewige erfenis! En dis met hierdie 
waarheid wat ons twyfel kan en moet beveg.

In vers 16-22 verduidelik die skrywer waarom Jesus moes doodgaan 
en sy bloed moes vloei om hierdie testament te bekragtig. Jesus sê 
immers as Hy die nagmaal instel: Dit is my bloed, die bloed van die 
nuwe testament, wat vir baie uitgestort word (Mark. 14:24). Martin 
Luther het gesê dat Jesus met nagmaal sy “testament” opgestel het, en 
toe Hy die volgende dag aan die kruis uitroep: “Dit is volbring”, het 
hierdie testament in werking getree. Hy het nie aardse paleise en skatte 
vir sy volgelinge nagelaat nie, maar iets baie kosbaarder: sondevergifnis 
en die ewige lewe. Die regverdige, heilige God kon nie anders as om 
sonde te straf nie. Jesus se bloed vloei. Hy sterf, sodat ons bloed nie 
hoef te vloei nie.

In vers 23-28 maak hy duidelik hoe geweldig doeltreff end Jesus se 
bemiddelaarswerk was en is! Ons word ingenooi in die erediens van 



368 

eredienste. As Hoëpriester bring hy die eenmalige off er (nie oor en oor 
soos in die Ou-Testament nie). Dit neem ons sonde eens en vir altyd 
weg, en nie net tydelik soos die Ou-Testamentiese off ers nie.

Vriende, dis wat sy dood en sy bloed vir ons verseël. As ek twyfel 
of God vir my is, of Hy vir my lief is, of dinge tussen my en Hom 
reggemaak is, dan hoef ek nie verder te soek as hierdie testament nie. 
Gryp in moeilike omstandighede hoopvol, seker vas aan jou ewige 
erfenis, want jou naam staan in Jesus se testament!

Sing: Psalm 42-1:3, 5
Ds. TF Dreyer (Thomas) (Randburg)

~~~~~~~~~~

Donderdag 21 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 10:1-10
Fokusgedeelte: Heidelbergse Kategismus v/a 80

Die nagmaal en mis

Vraag 80 van die Heidelbergse Kategismus wil die duidelike verskil 
tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis laat sien. Die 

Roomse mis word dus nie as die nagmaal van die Here gesien nie, maar 
as “vervloekte afgodery”.

Waarom die totale afwysing? Is dit billik? Dit gaan oor twee dinge:
Wat is die teken van brood en wyn vir jou? Die Roomse beskouing 
oor die brood en wyn is dat Christus se liggaam in die brood en wyn 
aanwesig is. Die heidene van vroeër het ook gedink dat God in hulle 
afgodsbeeld teenwoordig word. By die nagmaal van die Here is die 
brood en wyn tekens en seëls waardeur Christus ons verseker dat ons 
in Hom ingelyf is. Hy is nou, na sy menslike natuur, in die hemel en 
wil daar deur ons aanbid word.
Wat gebeur by die nagmaal? Volgens die Roomse beskouing word 
Chris tus elke keer weer opnuut vir jou geoff er wanneer jy die hostie 
(brood) uit die mispriester se hand ontvang. Die off er word dus 
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herhaal deurdat die brood gebreek word. By die nagmaal word jy 
oor en oor verseker dat jy deel het aan die off er wat eenmaal, eens en 
vir altyd op Golgota vir jou volbring is. Dit is nie die off er wat her-
haal word nie, maar die off ermaaltyd. Die versekering word deur die 
off ermaaltyd herhaal, nie die off er nie.
Hebreërs 10:12 stel dit duidelik: “Maar Jesus Christus het één off er 

vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan 
sit.”

Sing: Skrifberyming 5-3:1
Dagstukkie Almanak 2005

~~~~~~~~~~

Vrydag 22 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 10:11-18
Fokusgedeelte: Hebreërs 10:17

Kan dit waar wees?

Kan dit werklik waar wees dat God so volkome die sondes van die 
mens vergewe het dat Hy nooit meer daaraan sal dink nie? Dit is 

waar! So sê die Here.
Ons leef in ’n wêreld waar mense sê: “Ek sal vergewe, maar ek sal 

nie vergeet nie.” Ons is mos geneig om te onthou en ou koeie uit die 
sloot te grawe. Familietwiste, huweliksonmin en kwaaivriendskappe 
staan gewoonlik in verband met iets wat gebeur het en wat dan onthou 
word en wat elke keer weer ter sprake kom.

Die Bybel openbaar aan ons in Hebreërs dat God so volkome vergewe 
asof dit nooit gebeur het nie. Hy het so vergewe asof Hy nie daarvan 
weet nie. Hy sal nie weer daaraan dink nie. Hoe is dit moontlik dat 
die alwetende God wat alles weet en ken, wat selfs my gedagtes ken 
nog voordat dit woorde geword het (vgl. Ps. 139), nie sal dink aan die 
sondes wat ek gedoen het en wat ek nog teen Hom sal doen nie?

Dit is slegs moontlik omdat Jesus Christus met een off er versoening 
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gedoen het. Met die off er van sy liggaam aan die kruis het Hy ons vol-
kome van sondes vrygemaak. Hy het as’t ware al ons sondes en al ons 
skuld toegemaak met sy bloed. Soos ’n tafeldoek ’n tafel toemaak sodat 
jy eintlik net die tafeldoek sien, so is ons bedek (versoen) met die bloed 
van Jesus Christus. God sien ons nie soos die sonde ons misvorm het 
nie, maar Hy sien ons soos ons gewas is in die bloed van die Lam van 
God.

Met die tema is ’n vraag gestel: Kan dit waar wees? Die antwoord is: 
Ja, dit is waar. As hierdie waarheid van die evangelie van Jesus Christus 
werklik by ons tuisgekom het deur die Heilige Gees, dan kan dit nie 
anders as dat ons met ons hele lewe die Here sal dien nie. Dan wil ek 
my nie weer met sonde besoedel nie, maar wil ek my eintlik beklee met 
klere van dankbaarheid; ek wil doen wat die Here behaag.

Sing: Psalm 32-1:1
Dr. DJS Steyn (Dick) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Saterdag 23 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 10:19-25 (1933/53-vertaling)
Fokusgedeelte: Hebreërs 10:19-22

Tree toe tot God met die vrymoedigheid wat Christus gee

In die Ou Testament was daar slegs een heilige plek van aanbidding 
vir die volk van God, en dit was die tabernakel wat later die tempel 

in Jerusalem geword het. Hierdie tempel het ’n gedeelte gehad wat die 
Allerheiligste genoem is. Dit was die plek waar die verbondsark gestoor 
is en dit was die simbool van die troonkamer van God. Die plek is deur 
’n gordyn of ’n voorhangsel geskei van die tempel se binnehof. Die 
voorhangsel was simbolies van die skeiding tussen God en die mens 
weens die sonde. In die Allerheiligste mag slegs die hoëpriester eenmaal 
’n jaar ingegaan het om versoening te doen vir die volk se sondes deur 
bloed op die versoendeksel van die ark te sprinkel. Die bloed was om 
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te wys wat God se eis vir die versoening van sy volk se sondes is (Lev. 
16).

Wanneer Christus aan die kruis sterf en die volmaakte off er word, 
versoen Hy die volk van God volkome met Hom. Sy onskuldige 
bloedstorting voldoen aan die eis van God, wat beteken dat die sondes 
van God se kinders vergewe is. Omdat die oorsaak vir die skeiding 
tussen God en die mens uitgewis is, word die troonkamer van God 
oopgesluit vir sy kinders om Hom te nader. Christus heilig ook so die 
kinders van God sodat hulle dit mag doen sonder om deur die kettings 
van die sondeskuld verhoed te word. Hy skep vir ons ’n oop weg na ons 
Vader. Ons behoort daarom die vrymoedigheid te hê om gemeenskap 
met God te hê. Vrymoedigheid om daagliks tot Hom te nader sonder 
voorbehoud. Dié vrymoedigheid moet ons gebruik. Ons moet toetree tot 
God in ware geloof en sonder om te twyfel dat ons in Christus deur God 
nou as kinders geag word wat voor hulle Vader staan. Ons daaglikse 
las en vreugde is nou ’n saak vir die troonkamer van die Here. Terwyl 
ons toetrede nou nog slegs in die geloof is, waarborg dieselfde gedagte 
ons dat ons by die einde van die teenswoordige lewe ewig God in volle 
aanskouing sal sien, alles deur dieselfde versoening van dieselfde 
Christus.

Tree daarom toe tot God met vrymoedigheid en ware geloof.

Sing: Psalm 33-1:11
Ds. HFR Pelser (Riekert) (Vaalharts)

~~~~~~~~~~

Sondag 24 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 10:26-31
Fokusgedeelte: Hebreërs 10:26-27

Opsetlike sonde is verwerping van die enige off er in Christus

Vir ware Christene is dit baie duidelik dat daar slegs een waardige 
off er vir die sonde van die mens is, en dit is die off er van Jesus 
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Christus aan die kruis op Golgota. Dié off er was nie sodat die mens 
sonder enige gevolge kan sondig nie, maar reeds omdat die mens nie 
die vermoë het om nie te sondig nie. Daarsonder sou dit beteken dat alle 
mense regverdiglik verlore sou gaan.

Die wet van God openbaar dat die mens die sonde nie mag omhels 
nie, maar dat dit ’n saak van worsteling moet wees vir almal wat God 
liefhet. Die worsteling met die sonde bring berou na vore oor die sonde. 
Berou beteken dat daar opregte spyt is in die hart van die sondaar omdat 
hy die sonde haat. Hierdie berou is nie gekoppel aan menslike moralisme 
nie, maar word gebore uit liefde vir God.

Sou ’n Israeliet die wet van God in die Ou-Testamentiese tyd op-
set lik oortree, is hy in sekere gevalle gedood omdat hy geweet het wat 
hy doen en so haat teenoor God bely het. Dieselfde geld nie meer in 
die Nuwe Testament nie, dit word in werklikheid erger. Die Nuwe-Tes-
tamentiese gelowige ken God nie net in die wet nie, maar in sy Seun 
Jesus Christus, wat beteken hy weet wat die prys van ons verlossing 
was. As so ŉ persoon, nadat hy Christus leer ken het, opsetlik sondig, 
oortree hy nie net die wet nie, maar minag hy die bloedvergieting van 
die Seun van God. Soos vers 29 dit stel, vertrap hy die Seun van God en 
smaad hy die Heilige Gees.

Die opsetlike sonde is nog vergeefbaar wanneer die sondaar tog uit 
ware berou voor die Here bekeer. As ons dus weer vasgevang is in die 
sonde, moet ons as ons dit besef, terugkeer. Ons behoort egter nooit 
opsetlik te sondig nie, maar deur gebed en toegewyde Skrifstudie moet 
ons worstel met dit wat teen God se wil is omdat ons Hom liefhet vir die 
liefde wat Hy in sy Seun aan ons bewys het.

Worstel met die sonde en haat dit sodat die off er van Christus nie ’n 
swaarder oordeel oor ons bring nie, maar die genade wat God daarin vir 
sy kinders wil gee.

Sing: Psalm 119-1:39, 51
Ds. HFR Pelser (Riekert) (Vaalharts)

~~~~~~~~~~
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Maandag 25 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 10:32-39
Fokusgedeelte: Hebreërs 10:37-39

Christus is die Oorwinnaar – glo in Hom! (1)

Daar gebeur soms verskriklike dinge met ons, al is ons gelowiges. 
Kyk maar wat gebeur hier met die gelowiges in ons gedeelte: ver-

druk king, beledigings, vervolging, bespotting, daar word van jou ’n 
skou spel vir die wêreld gemaak! Jy verloor dalk al jou besittings …

Terugslae! Ondanks al die terugslae moet ons weet: Ons het lyd saam-
heid, volharding nodig, juis in die moeilikste tye. Ons word opgeroep 
om te alle tye die wil van God te doen. Om te glo en te volhard, bring 
vir ons redding (vs 35, 36). Daar is net een van twee – OF ons volhard in 
die geloof, al gaan dit hoe swaar, OF ons onttrek, deins terug en ontvang 
die oordeel. Ons Here sal vinnig terugkom (vs 37). Net ’n kort tydjie, ’n 
klein tydjie, dan kom Hy. Daarom moet ons opgewonde wees en groot 
vrymoedigheid hê om nou tot God te nader (vgl. Heb. 4:16). Want dit is 
nie lank nie, dan is dit die wederkoms van Jesus Christus.

Intussen, terwyl ons vir die wederkoms wag, het ons ’n verant woor-
delikheid. Ons moet ons met die regte dinge besig hou, al het ons die 
ergste terugslae. In vers 38 sien ons dat ons ’n geskenk van die Here 
ontvang het – ’n GROOT geskenk – die geloof. En ons moet uit die 
geloof lewe! Die regverdige sal uit die geloof lewe.

Die regverdige: God het my van die sonde vrygespreek op grond 
van Jesus Christus se versoeningswerk. Ek is nou sy kind omdat Jesus 
Christus my vrygespreek het! Kom wat wil, ek lewe vir Hom! En van 
ons word daar nou geskryf (vs 39): Ons is nie dié wat terugdeins of 
onttrek nie. Ons het die Heilige Gees in ons hart wat ons verseker dat 
Christus terugkom en dat ons nou alreeds vir Hom lewe! Christus is die 
Oorwinnaar wat oor ’n kort tydjie in volle heerlikheid terugkom – glo 
in Hom!

Sing: Psalm 71-1:9, 14
Ds. MH le Roux (Marco) (Newcastle)
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Dinsdag 26 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 11:1-40
Fokusgedeelte: Hebreërs 11:6, 38

Christus is die Oorwinnaar – glo in Hom! (2)

Gelowiges wat groot dinge bereik het. Dit is ons eerste indruk wan-
neer ons hier lees (vgl. Heb. 12:1). Ons word klein. In ons hart voel 

ons dalk op hierdie oomblik: “Het ek al so iets bereik?” Ons moenie in 
so ’n rigting beweeg wanneer ons hierdie gedeelte lees nie, want dan 
verskuif die fokus na ons toe en wat ons uit eie krag moet bereik. Vers 
38 noem: Die wêreld is ’n gelowige nie werd nie.

Hoe moet ons dan hierdie gedeelte verstaan? Hier word vir ons baie 
duidelik gemaak dat die uitwerking wat geloof het, in ons lewe na vore 
kom. Geloof bring die gelowiges tot aksie. Geloof wil hier oordra dat 
ons ’n sterk VERTROUE op die Here alleen stel (vs 1). Geloof gee vir 
ons die krag om te volhard, die vertroue om vol te hou.

Geloof is dat ons juis nie op onsself vertrou nie. Ons kan niks self 
bereik nie. Geloof maak dat ons vashou aan die werk van ons enigste 
Hoëpriester (vgl. Heb. 7:25), dat ons daarop vertrou. Vers 6 stel dit so: 
Ons moet glo dat Hy is! Ons moet glo, vas vertrou dat Hy bestaan! 
Want ek soek nie my eie belange nie, ek soek die Here alleen! Ons wil 
op Hom alleen vertrou. Ek glo dat Hy my deur my enigste Hoëpriester, 
Jesus Christus, verlos het. Dit is juis dan dat ek die Here behaag, dat ek 
sy wil doen!

Kom dit in my lewe na vore dat ek Hom alleen soek? Sonder die 
geloof is dit onmoontlik. Deur die geloof wat uit genade aan my geskenk 
is en deur die Heilige Gees in my hart ingeplant is, kan ek ten volle 
vertrou. Die geloof wys só in my lewe dat die wêreld vir my niks werd 
is nie. Wat vir my die belangrikste word, is Jesus Christus, my Here. Ek 
vertrou alleen op Hom!

Sing: Psalm 91-1:1, 8
Ds. MH le Roux (Marco) (Newcastle)
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Woensdag 27 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 12:1-13
Fokusgedeelte: Hebreërs 12:1-3

Hou jou oë gerig op Jesus!

Wanneer jy ’n wedloop hardloop, word jy moeg. Soms voel dit of 
jy nie verder kan nie, en wil jy tou opgooi. Net so gebeur dinge 

in ons lewens wat ons moeg en moedeloos maak.
In Sondag 52 van die Heidelbergse Kategismus leer ons mos dat ons 

drie doodsvyande het wat ons geloof wil breek. Dit is dan wanneer ons 
moet onthou dat ’n lewe van geloof dieselfde is as ’n wedloop. Ons mag 
nie tou opgooi nie.

Hoe hou ons aan om die wedloop van die geloof te hardloop?
’n Atleet wat aan ’n wedloop deelneem, fokus op die eindstreep. In 

He breërs 12 word ons aangemoedig om ons oë op Jesus te hou. Hy is 
die Begin en Voleinder van ons geloof en van ons lewens. Hy het ons 
gered van die ewige dood. Hy het sy Heilige Gees aan ons gegee. Kyk 
op na Hom en staar nie vas teen jou eie kragte nie.

Daarby het ons ’n skare mense wat ons aanmoedig en toejuig. Die 
groot skare geloofsgetuies verwys na die geloofshelde van hoofstuk 11. 
Elkeen van daardie Ou-Testamentiese gelowiges het swaargekry om 
verskillende maniere. Tog het hulle hul oë op die Here bly hou en Hy 
het in sy genade hulle gehelp om hulle geloofswedlope klaar te maak.

Hoe hou ons ons oë op die Here?
Hou jou oë op Jesus en gooi elke las af wat jou kan belemmer – ook 

die sonde wat ons so maklik verstrik. Ons kán, want Jesus het ons mos 
verlos en nuut gemaak. Ons leef ook nie uit ons eie krag nie. Soek jou 
krag in die Here en in sy groot mag (Ef. 6:10) en jy sal ook eendag saam 
met Paulus kan sê (2 Tim. 4:7-8): Ek het die goeie wedloop afgelê; ek 
het die wenstreep bereik; ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag die 
oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God.

Sing: Psalm 119-1:1, 11
Dr. JA Erasmus (Jannie) (Odendaalsrus)
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Donderdag 28 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 12:14-28
Fokusgedeelte: Hebreërs 12:28-29

Groot genade roep ons tot groot verantwoordelikheid

In Lukas 12:48 sê Jesus: “Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie 
geëis word; en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra 

word.” Die woorde van die Hebreërsskrywer in hoofstuk 12:27-28 
beteken presies dieselfde. Ons het baie ontvang. Ons het ’n onwankelbare 
koninkryk ontvang omdat Jesus Christus Homself as ons Hoëpriester 
aan die kruis geoff er het, sodat ons nou burgers van God se koninkryk 
kan wees. Na sy opstanding uit die dood is Hy nou ons ewige Middelaar 
aan die regterhand van die hemelse Vader. Ons het direkte toegang tot 
die Allerheiligste God. Oor al hierdie sake het die eerste hoofstukke van 
die Hebreërsboek gehandel.

Hierdie groot genade wat ons ontvang het, roep ons tot groot 
verantwoordelikheid. Ons moet die Here nou dankbaar dien, met eerbied 
en ontsag. Hoe dieper en groter ons besef van genade is, hoe groter en 
dieper sal ons reaksie op sy goedheid wees. Ons lewens sal al hoe meer 
verander. Ons sal ons onder andere beywer vir vrede met alle mense, 
asook ’n heilige lewe (vs 14). Ons sal sorg dra om nie van die geloof 
afvallig te word nie (vs 15-17). Ons sal versigtig wees om die Here nie 
af te wys nie (vs 25-27).

Hebreërs 12:14-29 is nie net geskryf vir mense wat amper 2000 jaar 
gelede geleef het nie. Dit is ook vir jou geskryf. Hoe groot is jou besef 
van God se genade aan jou? Hoe kom daardie besef in jou lewe en 
lewenswyse na vore?

Sing: Psalm 130-1:1, 2, 4
Dr. JA Erasmus (Jannie) (Odendaalsrus)

~~~~~~~~~~
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Vrydag 29 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 13:1-6
Fokusgedeelte: Hebreërs 13:1-3

Liefde vir medegelowiges vloei uit jou liefde vir God

Liefde is een van die kenmerke van ’n gelowige se lewe. Tog is dit iets 
waarmee ons almal sukkel. Medegelowiges, deur hulle optrede en 

woorde, maak dit vir ons soms moeilik om hulle lief te hê. Jesus Christus 
som vir ons liefde op wanneer Hy sê: Jy moet die Here jou God liefhê 
met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die 
eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet 
jou naaste liefhê soos jouself (Matt. 22:37-39). Ook in Johannes 13:34 
gee Hy vir ons die opdrag van broederliefde. Liefde vir medegelowiges 
is iets wat uitvloei uit ons liefde vir God.

In ons fokusgedeelte sien ons dat Christene juis aangemoedig word 
om met broederliefde voort te gaan, want dit is iets wat maklik afgeskeep 
word, of dit word vir ons moeite (1 Pet. 4:9). Ons moet die heeltyd 
herinner word aan Christus se onverdiende liefde, want broederliefde 
gebeur nie net spontaan of sonder moeite nie. Ons is geneig om God en 
ons naaste te haat (HK Sondag 2, v/a 5). Al hoe ons mekaar kan liefhê 
en dien, is wanneer ons mekaar beter leer ken. Vers 3 moedig ons aan 
om onsself in iemand anders se skoene te stel, want eers dan verstaan 
ons werklik hulle omstandighede en dan besef ons watter groot nood 
daar werklik is. Jesus leer ons dat ons diensknegte moet wees, net soos 
Hy gekom het om te dien (Mark. 10:44, 45).

Kom ons hou aan om mekaar met die liefde van Christus te bedien. 
Soms is dit moeilik, maar maak ons dit ook nie moeilik vir ander om 
ons lief te hê nie? Herinner jouself elke dag aan die onverdiende liefde 
van Christus vir elkeen van ons. Wanneer ons vir mekaar omgee en 
mekaar liefhet, soos wat Jesus vir ons lief is, sal almal weet dat ons 
dissipels van Jesus is (Joh. 13:34-35).

Sing: Psalm 133-1:1, 2
Ds. DFC Kruger (Dirk) (Zeerust)
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Saterdag 30 November

Skrifgedeelte: Hebreërs 13:7-25
Fokusgedeelte: Hebreërs 13:20-21

God maak ons welbehaaglik voor Hom deur Jesus Christus

In ons fokusverse sien ons dat die skrywer voorbidding vir die gelowi-
ges doen, nadat hy versoek het dat hulle vir hom ook moet bid. In sy 

gebed lig hy uit wat God alreeds vir ons gedoen het, en ook dat God ons 
in Jesus Christus toerus om tot eer van sy Naam te kan lewe.

Waar ons eers vyande van God was, wat dood was deur ons misdade 
en sonde (Ef. 2:1), bring Hy nou vir ons vrede in Jesus Christus. Jesus 
is die groot Herder, wat al sy skape kom versamel het, sodat die wat sy 
Vader aan Hom toevertrou het, nooit verlore sal gaan nie (Joh. 3:15). Hy 
gee sy lewe sodat daar vrede kan wees tussen God en die mens. Hy gee 
ook aan almal wat sy Vader vir Hom gegee het, die ewige lewe (Joh. 
17:2).

Met die volmaakte off er van Jesus Christus het Hy ten volle vir ons 
sonde betaal. Nie net bring Hy vrede tussen God en ons nie, maar Hy 
rus ons ook toe tot goeie werke deur die Heilige Gees om ’n lewe wat 
wel behaaglik is, voor Hom te lei (vs 21). Ons lees ook in Romeine 6:22: 
Maar noudat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword 
het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige 
lewe.

Mag ons elke dag in dankbaarheid lewe en aan Jesus Christus die 
heerlikheid gee wat Hom toekom. Hy is gister en vandag dieselfde en tot 
in ewigheid. Mag ons elke dag die toekomstige soek, want ons het hier 
geen blywende stad nie (vs 14). Mag ons vervul word met die kennis 
van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat ons waardiglik voor 
die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en in elke goeie werk 
vrug mag dra en in die kennis van God mag groei (Kol. 1:9-10).

Sing: Psalm 119-1:19
Ds. DFC Kruger (Dirk) (Zeerust)
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DESEMBER: DIE OPENBARING AAN JOHANNES

Almal lees nie dik en moeilike boeke nie. Almal lees ook nie preke 
uit bundels nie. Na ’n navraag deur my vriend, ds. Ronald Bain, 

om ’n aantal dagstukkies op te stel oor die boek Openbaring, het ek 
gedink dat dit nuttig mag wees om oor die hele boek dagstukkies op 
te stel.

Die klem by hierdie dagstukkies val daarop om meer agtergrond 
asook die samehang van dinge in die boek Openbaring met die res 
van die Bybel te gee.

Mag die leser gelei word deur God die Heilige Gees om die vrede 
van God in die almag van ons Here Jesus te ken en beleef.

Thinus du Plessis
Die Oog Aftreelandgoed F123
2018

Opmerking deur die redaksie:
Die Openbaring aan Johannes is in die eerste plek ’n troosboek 

wat aan elkeen wys hoe Jesus Christus as Koning regeer deur alle 
eeue heen tot en met die eindgerig, sowel as in die eindgerig. Mag 
hier die boodskap aan elke leser die troos bring wat net die Heilige 
Gees in die harte van die gelowiges kan werk. Dié troos om te weet 
dat elke gelowige, selfs in die tye van die grootste bedreiging, steeds 
veilig in die hand van die lewende God is!
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Sondag 1 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 
20:1-6; 22:6, 7, 10-21
Fokusgedeelte: Openbaring 1:1-3

Jesus verskyn tot ons verlossing (1)

Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en dié wat dit hoor 
en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Wag die 

He re Jesus se verskyning op die wolke in met sy Woord in jou mond, in 
jou ore en in jou hart!

Daar is sewe saligsprekings in die boek Openbaring. Almal van hulle 
sê op die een of ander manier dat ons die Woord van God moet bewaar 
en die inhoud daarvan ten volle ons eie moet maak. Hulle neem toe 
in erns en dringendheid totdat die Here die laaste verse van die Bybel 
skryf, en ons as’t ware groet met die laaste een.

Daar is veral twee dinge wat in hierdie sewe seënspreuke skerp na 
vore kom: Eerste eis die Here Jesus van ons om in hierdie lewe die 
Woord van die Here skerp en getrou te lees en te onderhou.

Die boek Openbaring is die program wat die Here blootlê waarmee 
Hy deur die loop van die eeue deur sy magswerking die hele wêreld 
regeer. Hy openbaar hoe Hy sy volle heerskappy uitoefen en hoe Hy sy 
koninkryk deur die ganse heelal vestig en tot stand bring. Hy openbaar 
ons plek in hierdie groot raadsplan, naamlik hoe God se uitverkorenes 
in sy koninkryk in volle saligheid lewe.

Die Een wat Johannes oproep en alles aan hom openbaar, is ons Here 
Jesus. Hy is die onbeperkte regeer wat dié wat Hy liefhet, verlos en dié 
wat teen Hom in verset is of Hom nie wil dien nie, straf.

Waar staan ons? Ons lees die profesie van ons verlossing. Ons gryp 
dit aan dat die Here ons salig verklaar en ons loof Hom.

Sing: Psalm 18-1:20
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Maandag 2 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 
20:1-6; 22:6, 7, 10-21
Fokusgedeelte: Openbaring 1:1-3

Jesus verskyn tot ons verlossing (2)

Die Here lê nadruk op die waarheid en die waarde van die dinge 
wat in Openbaring meegedeel word. Die Here spreek daarna ’n 

seën uit: Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, 
en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe 
staan, want die eindtyd is naby (vs 2). Die Here praat hier van die heil 
wat die geloof in en lewe volgens die inhoud van hierdie boek mee-
bring. Die mense wat glo wat in hierdie boek geopenbaar word, en wat 
daarvolgens kan lewe, is salig.

Die Here plaas ons in ’n verhouding waarin ons sy wil, genade en 
Goddelike almag uit die Woord moet voordra, en dit wat voorgedra 
word, moet inneem. Vir die mense wat so met die Bybel omgaan, is die 
Here se waardering so hoog dat Hy sê hulle is salig.

Die opdrag “bewaar” het natuurlik ’n besondere betekenis: Ons moet 
die Woord van God só lees en hoor dat ons dit onthou. Die onthou moet 
van so ’n aard wees dat ons gedagtegang en ons wil, ons hele in nerlike 
bestaan en ons uitwendige gedrag beheers moet word deur die inhoud 
van die Bybel. 

Daar is ’n baie sterk aansluiting tussen hierdie “bewaar”-opdrag wat 
in die laaste Bybelboek aan ons gegee word en die “bewaak”-opdrag 
wat die Here aan Adam gegee het in die paradys. Hy moes (en kon) die 
skepping net bewaak in ooreenstemming met God se volle wil (soos dit 
later in sy Woord aan ons geopenbaar is). 

Die Here gryp met hierdie eerste saligspreking in die boek Open-
baring terug na die begin van die skepping toe, en dan veral na die 
opdrag waarmee Hy ons in die toekoms ingestuur het.

As ons die krag van die Here Jesus se verlossing verstaan, sal ons 
ook verstaan dat Hy ons daardeur bekwaam maak om sy Woord te leer, 
te gehoorsaam – sodat ons Hom daarmee tegemoet leef totdat Hy kom. 
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Dis waarom Hy God die Heilige Gees op die kerk uitstort om ons in 
die volle waarheid van ons Saligmaker te onderrig.

Sing: Psalm 118-1:13
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 3 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 
20:1-6; 22:6, 7, 10-21
Fokusgedeelte: Openbaring 1:1-3

Jesus verskyn tot ons verlossing (3)

Die woorde beteken vir ons ook dat ons op alles in God se Woord 
moet let. Dit gaan oor die geheel: ons kan nie net stukke daarvan 

ge bruik of vashou nie. Daar is ’n eenheid en volheid in die openbaring 
van God en dit moet ten volle in ons indring.

Waarom? “Want die tyd is naby!” Die verwerkliking van die inhoud 
van die openbaring het reeds begin en die vervulling daarvan is voor die 
deur. Al sou dit eeue duur, sal die gelowiges al hoe nader aan die einde 
al hoe skerper die pyn van die aanslae van die antichris en sy mag te 
voel – maar genadiglik wag die verlossing en saligmaking aan die einde 
daarvan.

Hoe swaar dit gaan wees om die Bybel te bly lees en verkondig, 
word met die openbaring rondom die tweede saligspreuk duidelik, want 
die tweede saligspreuk vertel juis van die ellendes wat die aarde gaan 
tref en wat die Here daaraan gaan doen. Drie engele kondig die oor deel 
van die Here aan. Die derde een waarsku ernstig dat ons nie die dier en 
sy beeld moet aanbid nie. Ons moet op geen manier aan sy aktiwiteite 
deelneem nie: ons moet nie eers sy merkteken op ons voor koppe of op 
ons hande ontvang nie.

Die engel kondig die verskriklike straf van die Here aan vir die mense 
wat in hierdie vervalste godsdiens gaan verval. 
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Die straf wat die Here oor hierdie mense voltrek, is globaal en indivi-
dueel: dit betrek die hele groep, maar ook elke sondaar/ongelowige 
afsonderlik. Natuurlik is dit ons Here Jesus wat die straf voltrek. Sy 
kruis dood was juis om almal wat Hom as Verlosser verwerp, te straf – 
sodat ons nooit weer enige sonde of ellende sal raakloop wanneer Hy 
ons in sy ewige heerlikheid opneem nie.

Sing: Skrifberyming 11-1:1
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Woensdag 4 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 
20:1-6; 22:6, 7, 10-21
Fokusgedeelte: Openbaring 1:1-3

Jesus verskyn tot ons verlossing (4)

Die tyd van die Here se straf is naby. Sy straf raak liggaam en siel. Die 
oordeel van die Here tref dus hierdie mense in sy volle almagtige 

krag. Tog is die straf reg, want die Here en die heilige engele staan en 
toekyk en hulle is tevrede daarmee.

Waar staan u en ek in hierdie oomblikke? Die Here gee die antwoord: 
“Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van 
God nakom en in Jesus bly glo” (14:12). Dit is ’n terugverwysing na 
die saligspreking dat ons die Woord moet bewaar. Hier word die vrug 
daarvan om die Woord te bewaar, uitgespel: dié wat dit nie doen nie, 
gaan hel toe. 

Ons wat wel die woord van die Here bewaar, se toekoms word in ’n 
salig spreuk afgekondig. En ek het ’n stem uit die hemel aan my hoor 
sê: Skryf salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die 
Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid, en hulle werke volg met 
hulle (Op. 14:13).

Dit is wat van ons word: Ons sal hier vervolg en uiteindelik doodge-
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maak word as ons die woord van die Here bly bewaar, maar ons sal 
geseënd wees, want ons sal in die Here sterwe. Die oomblik wanneer 
ons sterf, gaan ons in die ewige saligheid in, want dan is ons by die 
Here. 

Die liefde en versorging van ons Here Jesus is ’n banier oor ons 
swaar kry dat ons kan bly glo, en bly veg teen dié wat wil hê dat ons 
moet verkeerd glo of ophou glo: Die Here Jesus Christus is nou in sy 
volle heerlikheid in die hemel en daar wag Hy die mense in wat aan 
Hom behoort.

Sing: Psalm 118-1:13
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Donderdag 5 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 
20:1-6; 22:6, 7, 10-21
Fokusgedeelte: Openbaring 1:1-3

Jesus verskyn tot ons verlossing (5)

Oor ons dood en oor ons graf heers die opstanding uit die dood en 
die ingaan in God se ewige koninkryk. “Ja,” sê die Gees, “hulle 

sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle.”
Die Here kom telkens terug op die tema dat ons sy woord en die pro-

fesieë daarin moet bewaar. Elke keer word die noodsaak daarvan uit ’n 
ander hoek belig. Wanneer die sesde engel sy skaalbak uitgooi op die 
groot Eufraatrivier, word die grense tussen kerk en wêreld uitgewis. In 
daardie tyd werk die duiwel uit die hel in die kerk op drie verskillende 
ter reine: Die eerste is ’n regstreeks duiwelse invloed in die kerk. Die 
twee de is ’n politieke gees wat die kerk vasvang. Die derde is ’n streep 
dwaal leer en afgodsdiens wat van die kansels af kom.

Hierdie magte vorm saam ’n span wat in groot eenheid en harmonie 
saamwerk teen die Here en sy kerk. Uiteindelik mobiliseer hulle al die 
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magte wat op die aarde is om teen God oorlog te voer. Daar is net een 
manier hoe ons nie onder die invloed van hierdie magte kan kom nie, en 
dit is deur die woord van die Here te ken – sodat ons God self ken en sy 
openbaring ken. Dan kan ons onderskei tussen hierdie magte se leuens 
en die suiwer leer van God.

Kan ek ooit die Woord van God ken? Ja, want die herskeppingswerk 
van ons Here Jesus en die inwerking van God die Heilige Gees is al-
mag tige werking. Ons moet net ons verantwoordelikheid nakom.

Sing: Psalm 71-1:10
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Vrydag 6 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 
20:1-6; 22:6, 7, 10-21
Fokusgedeelte: Openbaring 1:1-3

Jesus verskyn tot ons verlossing (6)

Mense wat geestelik aan die slaap is, word deur die duiwel en sy 
magte onkant gevang. Daar gaan ’n tyd kom – en dit skemer al 

deur – dat mense nie meer glo in die wederkoms van die Here nie en 
dit ook nie meer afwag nie. Daarom waarsku die Here sy kerk: Moenie 
verslap of aan die slaap wees nie. Verwag my enige oomblik, want Ek 
kom soos ’n dief. “Kyk, Ek kom soos ’n dief. Salig is hy wat waak en sy 
klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte 
sien nie” (Op. 16:15).

In daardie tyd het mense kaal geslaap. As daar skielik in die nag ’n 
dief in die huis inkom, het hy die huismense sonder klere betrap. Dit is 
waarna die Here hier verwys: Die een wat sy klere reghou, is die een 
wat só ingegrawe is in die woord van die Here dat hy altyd gereed is om 
die Here te kan ontmoet. Hy is nie deur die wêreld en die nuutste stro-
me weggespoel sodat hy die heilsklere wat die Here Jesus Christus vir 
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hom gegee het, uitgetrek het, en hy nou in die skande is omdat hy van 
sy insigte prysgegee het vir verkeerde dinge nie.

Dink daaraan: Die Here Jesus het sonder klere aan die kruis gehang, 
sodat ons met sy heerlikheid beklee kan word wanneer ons tyd op die 
aarde verstryk.

Sing: Psalm 116-1:7
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Saterdag 7 Desember

Skrifgedeelte: Jesaja 41:1-13; Openbaring 1
Fokusgedeelte: Openbaring 1:7

Jesus verskyn met almag tot verlossing en oordeel (1)

Ons is gelowiges wat nie die wederkoms van die Here uit die oog 
verloor nie. Die bedoeling van hierdie brief is om ons weer op te 

skerp om te besef dat die Here kom. Daarom moet die wederkoms van 
die Here ’n bepaalde plek in ons geloofslewe hê, en moet ons met ’n 
bepaalde verwagting daaroor lewe.

Die waarheid is dat die oomblik wanneer die Here verskyn, die ware 
ge lo wiges die grootste blydskap gaan beleef, en die ongelowiges gaan 
verstik van vrees. Die feit is bloot: Die Here kom! En nog ’n feit is dat 
ons geloofslewe elke oomblik só op die merk moet wees dat ons ge reed 
is as die Here kom.

Wie is die Here wat kom? Hy is God wat genade gee aan sy ge-
meentes. In hierdie gedeelte in die Bybel word ’n baie belangrike be-
skry wing van die Here gegee: Hy wat is en wat was en wat kom.

U hoor baie duidelik dat die Here Homself hier bekendstel met die-
selfde woorde as waarmee Hy Hom aan Moses bekendgestel het: Ek is 
wat Ek is! Gaan sê vir Farao “Ek is” het jou gestuur. In hierdie bekend-
stelling van die Here dat Hy is en was, het ons duidelik ’n sinspeling 
daar op dat Hy die God van die Verbond is.
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Die Here het later jare aan Jesaja opdrag gegee om hierdie selfde 
woorde te preek: “Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, die 
HERE, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde ... jou het Ek uit verkies 
en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie 
angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, 
ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand” (Jes. 41:4)

Sing: Psalm 121-1:1
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Sondag 8 Desember

Skrifgedeelte: Jesaja 41:1-13; Openbaring 1
Fokusgedeelte: Openbaring 1:7

Jesus verskyn met almag tot verlossing en oordeel (2)

In die woorde Kyk, Hy kom in Openbaring 1 dui die Here vir sy kerk 
aan dat Hy nie ’n verbond met sy kerk gesluit het en toe daarvan 

ver geet het nie. Die beloftes van sy genadeverbond is besig om in ver-
vulling te gaan, en Hy kom om dit met die volmaakte af te rond. Hy toon 
met hierdie woorde die voortgang van sy werk aan: Hy kom, onkeer-
baar in sy krag!

Die woorde wat is en wat was en wat kom (vs 4) dui dus die wese 
van die Here aan: Dit beskryf God die Almagtige in sy krag, en in die 
ver vulling van sy verlossingsbelofte oor sy uitverkorenes. Die woorde 
dui verder aan dat God onveranderlik is: Hy is nog steeds wat Hy altyd 
was! Die God van die Nuwe Testament is dieselfde as die God van die 
Ou Testament.

Hierdie woorde openbaar ook die fi naliteit van God se genade en 
van sy oordeel: Hy kom in sy heerlikheid! Hy gaan sy genade ’n vol-
maakte werklikheid maak oor die gelowiges. Maar terselfdertyd gaan 
Hy sy dreiging en oordeel beslis en afgemete uitvoer oor dié wat Hom 
verwerp en gehaat het.
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Waar staan ons? In sy genade! Dis die boodskap van hierdie boek. 
Ons Verlosser kom om sy verlossingsbeloftes oor ons waar te maak en 
af te rond. 

Anders gesê: Hy kom om ons uit die smet van hierdie wêreld en die 
sondes uit te haal sodat Hy ons onbesmet en volmaak by Hom opneem 
tot in ewigheid.

Sing: Psalm 130-2:3
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Maandag 9 Desember

Skrifgedeelte: Jesaja 41:1-13; Openbaring 1
Fokusgedeelte: Openbaring 1:7

Jesus verskyn met almag tot verlossing en oordeel (3)

Die Here van die toekoms is ook die Here van die verlede. Hy is 
die Hoof van sy kerk, wat sy kerk hier seën en wat aanstons al 

sy weldade oor sy kerk gaan openbaar. Hy het Hom in die verlede al 
be wys in sy almag, en Hy gaan dit in die toekoms ook doen. Die Here 
het nêrens sy houvas en sy krag oor die voortgang van die geskiedenis 
ver loor nie. Die Here is die Bron van ons voortbestaan in die tyd en in 
die ewigheid.

Die sewe Geeste waarvan hier sprake is, is die Heilige Gees. Die 
Heilige Gees is nie werkloos in die kerk in die laaste tye nie. Die Heilige 
Gees word hier geopenbaar in sy werking in die gemeente van die Here: 
Hy bewerk die genade en vrede wat die Vader beskik het en wat deur die 
Seun ’n werklikheid gemaak is in die kerk.

Dan word die Naam van die Seun ook bygevoeg. Daar is ’n lang 
be skrywing in vers 5 van Wie die Seun is, maar die doel van die hele 
beskrywing is om aan te toon hoe die Seun die verlossing werk in die 
kerk. 

Jesus is die Getroue Getuie. Hy het getrou die raad en Woord van 
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God meegedeel aan die kerk. Hy het dit ook beseël met sy dood. Hy is 
verder die Eersgeborene uit die dood: Hy het nie in die dood gebly nie. 
Hy is die eerste Een wat uit die dood uit opgestaan het. Hy oefen nou 
heerskappy uit oor die dood, daarom word die Seun die Owerste van die 
konings genoem. Selfs die allerhoogstes in die hemele en op die aarde 
moet voor Jesus buig.

Dan word die verhouding beskryf tussen ons en die Drie-enige Here: 
Hy het ons konings en priesters vir God gemaak. Dit is hoe ons saam is 
in die erediens.

Sing: Psalm 130-2:4
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 10 Desember

Skrifgedeelte: Jesaja 41:1-13; Openbaring 1
Fokusgedeelte: Openbaring 1:7

Jesus verskyn met almag tot verlossing en oordeel (4)

Wat gebeur wanneer die Here kom? Hy gaan meteens in sy volle 
majesteit verskyn: in die luister van lig en heerlikheid en majesteit 

soos wat geen mens ooit beleef het, of hom kan indink nie. Elke oog 
gaan Hom sien.

Die majesteit van die Here se wederkoms het sy strale ver voor uit-
gestuur: Johannes het dit al vir ons gesien en geboodskap. Die Here is 
in sy skitterende majesteit in aantog. Maar daarom moet ons ook erns tig 
wees met hierdie saak! Is ons voorbereid op die koms van die Here?

Die Here kom in sy krag; in sy Drie-Eenheid. Hy gaan tyd en weer-
stand voor Hom wegvee. Sy koms is een daad van oordeel en genade. 
Daarom waarsku die Here ons: ons gaan Hom almal sien. Ons en ook 
dié wat al dood is. Tot dié wat die Here gekruisig het! U sal nie twyfel 
nie. Dit sal onmiskenbaar die Here wees.

Kyk na die genade: Die brief begin daarmee dat die Here sy genade 
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en vrede oor die gelowiges uitspreek. U moet volhard in die geloof, 
want die genade en vrede van die Here is aan die kom. Wanneer die 
Here self kom, is dit meteens ’n volmaakte werklikheid.

Ons ken die boodskap uit Hebreërs 6:17-18: “Daarom het God, 
om dat Hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte die onver-
anderlikheid van sy raad wou toon, dit met ’n eed gewaarborg; sodat 
ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God 
sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te 
hou aan die hoop wat voorlê ...”

Sing: Skrifberyming 1-1:3
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Woensdag 11 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1
Fokusgedeelte: Openbaring 1:17

Die Here Jesus is die Eerste en die Laaste en die Lewende (1)

Ons is aan die einde van nog ’n jaar. ’n Jaar met sy harde werk is 
verby. Hoe lyk die jaar wat ons nou moet ingaan? Dit kan selfs ’n 

moeiliker een wees as die een wat verby is. 
Met huiwering erken ons dat ons nog ’n jaar betree waarin ek my 

God kan ontmoet. Die dag moet tog kom – hoe sal ons die dag voor 
Hom verskyn? Hierdie dag kom gewis – dalk nog in hierdie jaar. In die 
voorgelese gedeelte het ons ’n beskrywing van Christus wat as Regter 
kom. 

Ek is die Eerste en die Laaste en die Lewende – dit oorspan alles. 
Hierin word die almag van Christus die Regter-God saamgevat. Op die 
eiland Patmos verskyn Jesus Christus in sy verheerlikte gestalte aan 
sy vermoeide dienskneg, Johannes. Johannes is na Patmos verban, en 
hier sit hy in die grootste vertwyfeling, want van al die werk wat hy 
vir Christus gedoen het, sien hy nou niks. En juis nou, wanneer al die 
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toestande reg is dat hy in twyfel kan verval, verskyn Christus aan hom 
as

Die verheerlikte Koning – ons het ’n goeie beeld van Christus as die 
Man van smarte: van sy geboorte in Betlehem af tot met sy dood op 
Golgota. 

Ons ken Christus in sy vernedering. Maar het ons net so ’n goeie 
beeld van Christus as die Verheerlikte? As Hy nou weer kom, kom Hy 
om te heers en nie om te ly nie. Hy kom nou in sy verheerlikte gestalte – 
as ’n Regter. Nog net Johannes het Hom in hierdie gestalte gesien, want 
hierdie Regter het aan Johannes verskyn om sy verheerlikte gestalte aan 
hom te openbaar. 

Ons moet ook die beeld van die Regter ken om Hom te kan erken as 
Hy weer kom.

Sing: Skrifberyming 18-3:7
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Donderdag 12 Desember

Skrifgedeelte: Jesaja 41:1-13; Openbaring 1
Fokusgedeelte: Openbaring 1:17

Jesus verskyn met almag tot verlossing en oordeel

Johannes het die Koning tussen die sewe goue kandelare sien staan. 
Van die Ou Testament af word die kerk van God gesimboliseer deur 

’n kandelaar met sewe ligtende arms wat in ’n reguit lyn staan – dit sim-
boliseer die kerk van Christus deur alle eeue.

Die Here Jesus Christus staan hier in sy kerk. Tesame vorm hulle ’n 
in drukwekkende geheel – die Seun van die Mens saam met die kerk in 
sy vervulling. Jesus Christus het die lewende Middelpunt van elke kerk 
geword. 

Geen gemeente het enige krag uit homself nie. Hulle is die kan delare, 
en ’n kandelaar is net ’n houer waarin die olie vlam. ’n Gemeente is die 
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kandelaar waarin die vlam van Christus moet brand. Hoe kan ’n ge-
meente ’n kandelaar wees wat sy lig laat skyn as sy lidmate ver donker 
is?

Die Here Jesus Christus moet die Lig in die waarheid en die Lig van 
die genade in elke gelowige wees. Dan en alleen dan kan ’n kandelaar 
sy volle lig laat skyn. 

Elke lidmaat moet soos die kandelaar wees wat skyn vir die mense. 
Christus het immers gesê: “Julle is die lig van die wêreld. ’n Stad wat 
bo-op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; en ’n mens steek ook nie 
’n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, 
en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die 
mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die 
hemele is, verheerlik.”

Sing: Psalm 149-1:4
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Vrydag 13 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1
Fokusgedeelte: Openbaring 1:17

Die Here Jesus is die Eerste en die Laaste en die Lewende (2)

Wie is die Regter wat my bemoedig vir die tyd wat voorlê deur vir 
my te sê dat Hy die Eerste en die Laaste en die Lewende is?

Hy is die Seun van die mens. Hy is Jesus Christus wat na die aarde 
toe gekom het. Wat in die vlees onder ons gewandel het. Dit is Hy wat 
na kend aan die kruis moes sterf.

Dit was Christus in sy vernedering. Maar alles het nie by sy verne-
dering geëindig nie. Hy is nou verheerlik. Hy is nou die koninklike 
Vors wat in sy kerk wandel.  Hy wat bekleed is met ’n kleed wat tot 
op die voete hang, en wie se bors omgord met ’n goue gordel. Hy het 
alles oorwin. In vredestyd dra ’n koning sy gordel om sy bors, maar in 
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oorlogstyd dra hy dit om sy heupe, sodat hy sy kleed daarmee kan op-
bind om sy heupe dat dit hom nie pla in die geveg nie.

Vir die Here Jesus is die stryd verby. In sy kleed sien ons sy vorste-
likheid en priesterlikheid en ook sy heerlikheid en regverdigheid. Sy 
hare, wit soos wol en glansend soos sneeu, is die kroon op sy heer-
likheid. Sy oë is soos ’n vlam van vuur. Hy deursien alles – elke saak 
wat afspeel, maar ook elke mens in sy hart.

Die verskyning openbaar dat daar niks is wat ongemerk voor die 
Goddelike oog kan verbygaan nie. Daarom is God ’n God van besker-
ming vir ons wat Hom aanbid. 

Leef in die vrede dat ons Verlosser – en God – die Here Jesus Chris-
tus ons onbeperk beskerm met sy ewige goddelike mag.

Sing: Psalm 9-1:5, 12
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Saterdag 14 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1
Fokusgedeelte: Openbaring 1:17

Die Here Jesus is die Eerste en die Laaste en die Lewende (3)

Elke gelowige moet die Naam van Jesus uitdra. Elkeen moet die 
Here Jesus Christus verkondig deur sy lewe in en voor die wêreld. 

Elkeen moet minder word en die Here Jesus Christus meer, omdat elke 
mens sy lig van die Here Jesus Christus ontvang. 

Sonder Jesus Christus is elke mens verdonker en vir die duisternis 
bestem. Uit die mond van die verheerlikte Here Jesus Christus kom die 
tweesnydende swaard. Dit is die Woord van God. Die Woord van God 
heel en wond. Die oordeel van die Regter spreek vry of verdoem.

Hierdie Regter is verskriklik: sy aangesig is soos die son wat skyn 
in sy krag. Sy heerlikheid is te skitterend en te oorweldigend vir ’n 
sterfl ike oog om te aanskou. Ons lewe na hierdie Regter toe.
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Elke dag bring my ’n tree nader na die dag van die Regter. My sterk-
te vir my lewe lê hierin: Die Here Jesus Christus wandel tussen sy 
kandelare. As ek Hom deur die geloof in sy Woord en Gees die pad met 
my sien stap, is ek veilig. Dan sal niks my oorrompel nie, want ek stap 
my pad in die lig van Jesus Christus wat bo my skyn. 

Maar ek stap my pad met ’n kragtige pas, want dis my roeping dat ek 
die Lig van die verheerlikte Christus sal uitdra. Daarom, weet dit: Die 
Here Jesus Christus sê vir u: “Vat moed, Ek is met jou”, want Ek is die 
Eerste en die Laaste en die Lewende.

Sing: Psalm 36-1:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Sondag 15 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1
Fokusgedeelte: Openbaring 1:17

Die Here Jesus is die Eerste en die Laaste en die Lewende (4)

Volgens oorlewering was die apostel Johannes die leraar van die 
ge meente Efese. Daar het hy gearbei tot in sy ouderdom. In die 

tye van swaar vervolgings het hy die gelowiges vertroos en bemoedig. 
Maar tydens die regering van Domitianus is Johannes ter wille van die 
Woord van God na Patmos verban.

In verdrukking het hy sy dae in eensaamheid geslyt. Hy was weg van 
sy geliefde gemeente wie se geloof hy moes versterk, en wat hom weer 
op hulle beurt moes versorg en ondersteun. 

Wanneer alles hom ontneem is, dan verskyn die Here aan hom. Met-
eens is dit asof alles om hom verander. In sy gees is hy op die Dag van 
die Here. Hy sien, maar nie met sy liggaamlike oë nie; hy hoor, maar nie 
met sy vleeslike ore nie. Hy is in direkte verbinding met sy Mees ter, en 
hoor ’n groot stem agter hom soos van ’n basuin. Hy draai hom om om 
te sien watter stem met hom gepraat het – en watter blye herkentenis. 
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Hy staan voor Jesus Christus aan Wie se bors hy geleun het, aan Wie se 
voete hy gesit het!

Maar: Sy verskyning is nie meer in die gestalte van ’n dienskneg nie; 
dis nie meer in ’n staat van vernedering nie. Hy is nie meer die Man van 
smarte op wie die krankhede van die wêreld rus nie. Hy verskyn aan 
Johannes in Koningsheerlikheid, een soos die Seun van die mens.

Omdat ons almal mense is soos Johannes en deur dieselfde twyfel 
en vrae gaan, laat die Here Johannes al die dinge neerskryf dat ons kan 
weet: Ons God en Verlosser leef en regeer in majesteit tot in ewigheid. 
My lewe is veilig by Hom.

Sing: Psalm 46-1:6
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Maandag 16 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1
Fokusgedeelte: Openbaring 1:17

Die Here Jesus is die Eerste en die Laaste en die Lewende (5)

Só oorweldigend was die heerlikheid en die majesteit van die Here 
Jesus Christus in sy openbaring dat Johannes soos ’n dooie aan sy 

voete geval het. Die Jesus Christus van smarte het hy geken, maar die 
heerlikheid van die Regter-God vernietig hom. Want niemand kan God 
sien en lewe nie.

Dan lê die Here Jesus Christus sy regterhand op Johannes en sê: 
Moenie vrees nie. Ek is die Eerste en die Laaste en die Lewende. As 
Eerste was die Here Jesus Christus met God toe die aarde geskape is. As 
Laaste sal Hy die wêreld oordeel. Maar as Lewende regeer Hy met God 
in ewigheid. Die Here Jesus Christus is geen dooie afgod nie. Hy kan 
nie sterf nie. Hyself sê vir Johannes: Ek het die sleutels van die dood en 
die do de ryk. Hy het met sy lewe die belofte van redding en opstanding 
uit die dood verseker – onveranderlik.
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Dis vandag Geloftedag. Dis teenoor hierdie God wat Eerste en Laaste 
is en wat die sleutels van die doderyk hanteer, wat ons voorouers ’n ge-
lofte afgelê het dat ons tot in die verste geslagte ons kinders van sy 
verlossende liefde en almag sal leer. Mag ons die Here Jesus Christus 
biddend dien en vertrou – want Hy verander nooit – dus ook nie sy lief-
de nie. Maar dan moet ons ook nie ons geloftes aan Hom verander nie.

Johannes sien ons verheerlikte God. Die stryd is verby. Sy teen-
stander is vernietig. Die koninklike Vors regeer oor ons en ons is by 
Hom in volle heerlikheid – God wat in sy trou sy beloftes hou.

Sing: Psalm 66-1:6
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Dinsdag 17 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 1
Fokusgedeelte: Openbaring 1:17

Die Here Jesus is die Eerste en die Laaste en die Lewende (6)

Ons moet oppas dat ons nie ongeërg staan teenoor die wederkoms 
nie. Dit kan enige dag kom – dan staan ons ook voor die regbank 

van die Regter. Die lewe sal gewoonweg aangaan. Daar sal twee op die 
land wees. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee sal 
by die meul maal. Die een word aangeneem en die ander word verlaat 
(Matt. 24:40).

In ons tam wêreld met sy mense wat moeg en moedeloos is, klink die 
evangelie van “waak tot die einde” uitsigloos. Dan klink die troos van 
die Regter ons toe: Ek is die Eerste en die Laaste en die Lewende.

Op jou pad wat jy geloop het tot hiertoe, het Ek jou gebring. Vir die 
pad wat voor jou lê, sal Ek jou krag gee. Die begin en die einde is by 
My – daarom is Ek die Lewende, en is die lewe by My alleen.

Die feit dat ons nog tyd gegun word, sê vir ons dat ons nog genadetyd 
bykry. Nog tyd waarin ons ons in ons aardse lewe vir die hemelse kan 
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voorberei. 
Was ons lewens tot nou toe ŉ vrugbare een vir die koninkryk van 

God? Of kry ons nog tyd by omdat die Tuinier gepleit het: Laat hom nog 
hierdie jaar staan totdat Ek hom gespit het en mis gegooi het. As hy dan 
vrugte dra, goed; maar so nie, dan kan U hom ander jaar uitkap.

Die Here Jesus het ons juis nie uitgekap nie. Ons lewe gaan saam 
met Hom by die kruis verby tot voor sy ewige troon waar Hy as die al-
magtige God heers en regeer – tydloos, want Hy was van altyd af daar, 
is nou daar en sal vir ewig daar wees as ons God en Koning.

Sing: Psalm 1-1:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Woensdag 18 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2
Fokusgedeelte: Openbaring 1:4

Is ons getrou aan die Here Jesus? (1)

Maar Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. ’n Mens 
kan só ywer vir die Here dat jy later nie meer vir die Here ywer 

nie, maar vir die saak of vir jouself. 
Dit het gebeur in die gemeente van die Efesiërs. Die Here het deeg-

lik ondersoek of die gelowiges die Here nog werklik van harte ken. In 
hierdie ondersoek is daar seker gemaak of die gemeente van Efese nog 
die kenmerke van die ware kerk dra. 

Die eerste kenmerk is dat hulle die leersuiwerheid moet handhaaf. 
Eenvoudig gestel, beteken dit dat hulle die Bybel moet verkondig vol -
gens die wil en die eise van die Here. ’n Ware kerk onderskei die ver-
kondiging wat waarlik deur die Heilige Gees gedryf word van die een 
wat vol menslike vindings is.

Die tweede eienskap is die suiwere bediening van die sakramente. 
Met ander woorde, ons moet die doop en die nagmaal bedien soos wat 
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dit deur God ingestel is. Daarom mag die ware kerk niks aanlas by die 
sakramente nie, en mag hy dit ook nie verander nie – ook nie meer of 
minder waarde gee as wat dit in die Bybel het nie.

Die derde eienskap is die suiwer handhawing van die tug. Hierdie 
eien skap vra dat die ware kerk elke mens wat ’n dwaalleer verkondig of 
uitleef, moet vermaan om hom te bekeer. En as hulle volhard en hulle 
aan God en sy vermanende liefde nie steur nie, hulle dan uit die kerk uit 
te sny met die ban.

Meteens appèlleer dit sterk op elke gelowige se band met die Here: 
Ywer ek en dié wat glo soos ek, nog werklik vir ons Verlosser, die Here 
Jesus Christus? Of het ons ons al ons eerste liefde verlaat en in ywer vir 
ons aardse dinge soos politiek, eie voorkeure, of wat ook al verval?

Sing: Psalm 16-1:1
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Donderdag 19 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2
Fokusgedeelte: Openbaring 1:4

Is ons getrou aan die Here Jesus? (2)

Die gemeente van Efese het die tempel van Diana by hulle gehad, 
waar heen duisende mense uit die destydse wêreld gekom het om 

te aanbid. Hulle was deur God in so ’n situasie geplaas dat hulle die 
geleenthede gehad het om te getuig en te stry teen valshede van buite. 
Hierdie voortrefl ikheid het Hy raakgesien. Maar Hy het tog ook die 
verkoeling in hulle liefde waargeneem.

Die gemeente se eerste liefde was die Here. Die feit dat hulle die 
kwaad nie kon verdra nie. Die Here weet hoeveel moeite hulle gehad 
het om hulle geloof suiwer te nou. Hy weet ook dat dit altyd met smaad 
van buite gepaardgaan en met innerlike hartseer wanneer hulle tekort 
geskiet het in hulle stryd. Dit verdien lof dat hulle ter wille van die 
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Naam van Christus nie moeg geword het nie, maar aangehou het met 
stry.

Hierdie gemeente het ook die tug streng gehandhaaf. Hulle het die 
werke van die Nikolaïete gehaat. Die Nikolaïete was volgelinge van 
Nikolas wat in Handelinge 6:5 verkies is. Hierdie mense was die men se 
wat hulleself in hulle tyd as die beter mense beskou het. 

Die Niko laïete het gedink hulle het ’n wyer uitsig op die lewe as die 
ander ver kramptes. En toe het die Nikolaïete met hulle wyer wysheid 
hand-aan-hand met die wêreld begin lewe. So het ’n hele groep gelo-
wiges – ŉ hele gemeente – hulle liefde vir die Here verloor, terwyl hulle 
ten volle daarvan oortuig was dat hulle Hom nog dien.

Die punt is net dat die oorwinning van ons Here oor die sonde – en 
waarin God die Heilige Gees ons lei – ons die gawe van onderskeiding 
gee om hierdie valstrik te kan vermy.

Laat ons ons God en Here besinnend eer. Laat ons ons eie voorkeur 
prysgee, want Hy het sy lewe op aarde prysgegee vir my!

Sing: Psalm 89-1:15
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Vrydag 20 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2
Fokusgedeelte: Openbaring 2:4

Is ons getrou aan die Here Jesus? (3)

Maar Ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Die 
gemeente van Efese het ’n baie swaar stryd gehad met die Ni ko-

laïete, want hulle het selfs profetesse gehad wat dit ten doel moes stel 
om die Christenmans te gaan verlei.

Daarom lees ons hier van die besondere lof in die verslag aan hier die 
gemeente dat die Here weet dat hulle dit in hulle het dat hulle die werke 
van die Nikolaïete haat, wat Hy ook haat.



400 

Maar dan breek alles meteens af. Ons begin die skadukant van God 
se beoordeling van die gemeente van Efese hoor. Hulle het hulle eerste 
liefde verlaat. Dit is God. Die gemeente se eerste liefde was mos dat 
hulle ter wille van die eer van die Here nie die kwaad kon verdra nie.

Al het hulle hoeveel deugde en goeie eienskappe, hulle het hulle 
eerste liefde – God – verlaat. Hulle moet hulle gou bekeer, anders kom 
Hy na hulle toe en Hy sal sy kandelaar uit sy plek verwyder as hulle hul 
nie bekeer nie.

God dreig hierdie kerk met die woorde dat Hy hulle gaan vernietig. 
En ons weet tog almal dat die pragtige groot en ryk gemeente wat daar 
in Efese was, al lankal verdwyn het. Die Turke het die stad ingeval en 
dit verwoes totdat daar niks van hierdie Christengemeente oorgebly het 
nie.

Hierdie gemeente met sy streng tug en sy suiwer leer het tog van 
God vervreem. Hoe moeilik dit ook al mag wees om hierdie twee sake 
bymekaar te bring, dit het in hierdie gemeente gebeur. In hulle vurige 
ywer vir God het hierdie kerk so geywer dat hulle God verbygegaan 
het.

Sing: Psalm 18-1:10
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Saterdag 21 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2
Fokusgedeelte: Openbaring 2:4

Is ons getrou aan die Here Jesus? (4)

Wat was dan die probleem met die gemeente van Efese? Dit, dat 
hulle kon “nee” sê. Hulle kon sterk standpunt inneem teen die 

wê reld. Hulle het beslis geweier om met die wêreldse dinge te deel. 
Hulle het die werke van die Nikolaïete gehaat. In ons tyd sou ons die 
Ni kolaïete waarskynlik die mense met die dubbele standaarde genoem 
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het. Hier is ’n gevaar aan hierdie saak gekoppel, en die Efesiërs het in 
die slaggat geval. Hulle het naderhand “nee” gesê sonder dat dit ’n saak 
van die hart was. Hulle het hulle eerste liefde verlaat, omdat hulle koud 
en verstandelik beredeneerd geraak het oor sake wat uit die hart moet 
kom. Hulle het hulle kerk verdedig en hulle het geweet wat is reg sonder 
dat dit vir hulle ’n saak van bele wenis was. Godsdiens het ’n suiwer 
verstandsaak geword.

Daar is van ons wat wêreldlinge is, al stry ons hoe hard dat dit nie so 
is nie. Dan is daar van ons wat nie ons geloof beleef nie, wat daarmee 
werk soos ’n regulasieboek – koud en formeel, sonder gevoel.

Dit is wat die Efesiërs oorgekom het. Hulle het God se saak gestel en 
verdedig heeltemal los van God af, bloot ter wille van die saak self en 
nie meer vir die eer van die Here nie. Ons moet werklik die Woord van 
God bestudeer sodat ons kan leef in Christus wat in sy kerk beweeg.

In sy liefde vir ons het God ons voor die skepping al uitverkies. In sy 
liefde vir ons is hy as ’n mens op ons aarde gebore. In daardie liefde het 
Hy vir ons kruis toe gegaan. In daardie liefde openbaar Hy aan Johannes 
dat ons steeds sy eerste liefde is. 

Besef hierdie magtige verlossing en herdenk dit weer in hierdie fees-
tyd.

Sing: Psalm 18-1:14
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~

Sondag 22 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2
Fokusgedeelte: Openbaring 2:4

Is ons getrou aan die Here Jesus? (5)

Dit is tog duidelik dat ons onsself voor die troon van die Here sien 
as ons hierdie brief aan die Efesiërs lees. Daarom word dit net so 

dringend vir ons gesê: Bekeer jou! Doen jou eerste werke, anders kom 
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Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek af verwyder as jy jou 
nie bekeer nie!

God het ons al in sy liefde besoek. Dit is nou mos die lydenstyd, en 
dan veral herdenk ons die lyde van Jesus Christus. Jesus Christus het 
baie smaad en veragting gely omdat sy enigste en eerste liefde God is. 
Christus was as mens so pligsgetrou in die beoefening van sy eerste 
liefde dat Hy gaan sterf vir die voorreg dat ons dit ook mag doen. 

Hy moet sy lewe gee sodat dit vir ons moontlik kan word om ook ons 
eerste liefde op God te rig, en om ons eerste liefde nooit te verlaat nie. 
Hy verwerf dit ook met sy opstanding.

Dit is juis die genade van God in Jesus Christus wat dit vir ons 
bewerk dat ons nooit meer deur sy liefde verlaat kan word nie. Maar 
dit bring ons ook weer by die gevaarpunt, want in die werk van Jesus 
Christus val God se oordeel en genade saam. Hierdie twee lyne kruis 
mekaar op Golgota. 

Die genade is dat Jesus sterf sodat ons God kan liefhê deur sy ver-
dienste. Maar Hy sterf ook sodat ons geen liefde van God gaan ont-
vang as ons ons eerste liefde verlaat het nie. Dit is die oordeel: God 
gaan ons straf as ons uitsak in ons liefdesbetoon teenoor Hom. Jesus se 
kruisdood is meer werd as om dit met geloofslamsakkigheid te ontvang 
en te beleef.

Daarom staan hier aan die einde: Wie ’n oor het, laat hom hoor wat 
die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet 
van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is.

Sing: Psalm 19-1:7
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Maandag 23 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2
Fokusgedeelte: Openbaring 2:4

Is ons getrou aan die Here Jesus (6)

Die Here stel dit duidelik: Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou 
die kroon van die lewe gee. En weer: Die wat oorwin, sal deur die 

tweede dood geen skade ly nie. 
Ons moet altyd in die stryd staan teen die duiwel. Pasop dat jy nie 

Satan se bondgenoot word omdat hy jou dryf dat jy die Here op so ’n 
manier dien dat jy Hom later nie meer dien nie. Mens kan die Here met 
jou verstand ken, maar met jou hart van Hom af wegvlug. Waak dat so 
’n verduistering nie in ons inkom nie.

Daar kom al hoe meer versoekings op ons pad. Dis versoekings wat 
so geslyp is dat baie van hulle soos die waarheid lyk. 

Onthou ons Here se woorde in Markus 13:22: Want daar sal valse 
christussen en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders 
doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Maar 
julle moet op julle hoede wees. Kyk, Ek het alles vir julle vooruit gesê.

Dit is ook waarom die Heilige Gees na ons toe gestuur is – sodat Hy 
ons verstandelik tot geloofsinsig en kennis kan bring. Maar ongetwyfeld 
ook om ons die warmte van God se nabyheid te laat beleef. Sodat ons 
met hart en siel moet glo en by die waarheid bly. Alles sodat die Here 
Jesus Christus ons eerste liefde bly.

Sing: Skrifberyming 2-4:1
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Dinsdag 24 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2
Fokusgedeelte: Openbaring 2:10

Getrouheid tot die dood toe loop uit op die kroon van die lewe (1)

Die Here sê: Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon 
van die lewe gee. Ons hoor dieselfde mooi beloftes van genade 

van die Here in Psalm 91. Hy sê Hy sal ons dek met sy vlerke. Hy is 
ons toevlug. Hy sal ons op die hande dra. Hy stuur sy engele om ons te 
bewaar.

En tog loop die spore van lyding en smart en dood kort-kort oor ons 
lewens. Almal van ons ken die dood. Daar is niemand wat nie iewers 
langs die graf staan van iemand vir wie hy/sy lief was nie. Per slot van 
sake is daar nie een van ons wat nie self eendag deur die deure van die 
dood sal moet loop nie.

Kom ons kyk nou hoe die beskerming wat die Here in Psalm 91 
beloof, by die dood pas. Wat is die dood? 

Kom ons sê eers wat ons dink die dood is: Ons dink die dood is ver-
nietiging – maar dit is nie waar nie! As iemand (ons) sterf, beteken dit 
net dat die Here daardie persoon se lewensbande met die aarde losmaak 
sodat hy/sy die lewe in God se koninkryk kan voortsit. Dit is pre sies wat 
met elkeen van ons gaan gebeur die oomblik wanneer ons roeping op 
die aarde afgehandel is.

U mag geen twyfel daaroor hê nie, want die dood en opstanding van 
die Here Jesus gee die waarborg dat die liggaamlike dood wat ons in 
hierdie lewe deurmaak, ons nie kan vernietig nie. Ons lewe in Hom tot 
in ewigheid. 

Die dood is dus nie werklik so verskriklik as wat ons dit hier op die 
aarde beleef nie.

Sing: Psalm 23-1:3
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Woensdag 25 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2
Fokusgedeelte: Openbaring 2:10

Getrouheid tot die dood toe loop uit op die kroon van die lewe (2)

Kersfees! Die dag toe die Verlosser gebore is wat die dood en al sy 
vriende kom vernietig het, sodat ons vir ewig volmaak kan lewe.

Oor die algemeen is ons almal bang vir die dood. Maar dood is nie 
vernietiging nie, en dit is ook nie uitwissing nie. Die dood was in die 
Ou Testament die straf wat die Here oor ons sondes uitgespreek het, 
maar dit het verander: die Here Jesus het hierdie straf kom dra en vir ons 
’n herskepte lewe in volmaaktheid kom verwerf. Daarom kan Paulus 
uitroep: Dood, waar is jou angel? 

Ons behoort tot in ons dood aan die Here. Die Here bewaar en be-
skerm ons ook daar. Jesus Christus sê self in Johannes 11:25: Wie in my 
glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ons het dus die oorwinning oor 
die dood in Jesus Christus.

Hy is ook deur die dood. Maar Hy het nie in die dood gebly nie. Hy 
beloof aan elkeen wat in Hom en sy verlossing glo dat Hy ons uit die 
dood sal laat opstaan om tot in ewigheid in God se koninkryk te lewe. 
Ons Here Jesus beloof dat ons daar met heerlikheid en saligheid be kleed 
sal wees.

Ons glo wat God beloof: Alle gelowiges – ook ons – word deur 
die borg togtelike lyde en dood van Jesus Christus beskerm, en vir die 
ewigheid bestem. So was dit met die gemeente van Smirna: hulle gees 
is ryk omdat hulle die Here as Verlosser aanbid het.

Die verantwoordelikheid om in hierdie geloof te volhard, rus steeds op 
ons wat nog lewe: Wees getrou tot die dood toe! Ons geloofsversekering 
word juis ook gedra deur ons getrouheid, wat God die Heilige Gees in 
ons werk. 

Mag u deur God die Heilige Gees vertroos wees.

Sing: Psalm 42-1:1, 5
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Donderdag 26 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18
Fokusgedeelte: Openbaring 2:10, 11

Ons het geen vrees vir die dood nie (1)

Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Ons sing 
en glo soms dinge wat oënskynlik teenstrydig is. Adventstyd hoor 

ons dikwels die lied wat sê dat die Heiland in Betlehem gebore is en dat 
ons ons stem by dié voeg van die blye engelesang wat dit aan ge kondig 
het. Daarteenoor sing ons in Psalm 89-1:7 weer van die dood! Gedenk, 
o HEER, hoe swak ek is: hoe kort van duur, hoe nietig my bestaan, 
die dood wink ieder uur. Wie leef daar wat die dood nie eenmaal sal 
aanskou nie? Geeneen wat teen die mag sy lewe kan behou nie. Skenk 
ons u guns, o HEER, help ons in donker stonde na u beloftenis, aan 
Dawids huis verbonde.

Hoe kom die dinge van blydskap en dood bymekaar uit? Die antwoord 
is: Deur die koms van die Here Jesus. Die Bybel is die enigste plek waar 
ons die Here se openbaring oor wat met ons gebeur wanneer ons sterf en 
daarna, kan kry – en waar ons oor dié dinge getroos kan word. Dit het 
begin toe die woorde van die Here geval het dat ons van die sondeval 
af die doodstraf oor ons sondes het, en dat die aarde ver vloek is om ons 
ontwil. Van daardie oomblik af het ons nie meer vrye toegang na die 
Here toe gehad nie. Ons ongeregtighede moet nou eers gestraf word 
voor dat ons vrede met God kan hê. Die Here het voorsien dat daar iets 
gebeur dat ons gesond kan word, dat ons uit die ewige doodstraf wat op 
ons gelê is, kan uitkom en weer kan lewe – hierdie keer tot in ewigheid. 
Dit is ons troos: Hy gaan ons opwek uit die dood. 

Luister hoe reguit en helder word dit be skryf in Romeine 8:11: En as 
die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, 
dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterfl ike 
liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon (1953-vertaling).

Sing: Psalm 103-1:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Vrydag 27 September

Skrifgedeelte: Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18
Fokusgedeelte: Openbaring 2:10, 11

Ons het geen vrees vir die dood nie (2)

Die oomblik van ons dood is dit die fi nale oordeel van elke mens – 
en dan is ons ook by die laaste omdraaipunt van glo of nie glo nie, 

verby. Onmiddellik is ons op daardie oomblik óf in die hemel óf in die 
hel.

Hiervoor kyk ons na die gelykenis van die ryk man en Lasarus wat 
elkeen onmiddellik by hulle fi nale blyplek aangekom het. Dink ook aan 
wat die Here vir die rower langs Hom aan die kruis gesê het: En Jesus 
antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in 
die paradys wees (Luk. 23:43, 1953-vertaling).

Dis die eerste opstanding. Hierdie toestand duur solank as wat die 
aardse tyd aangaan. Die oomblik wanneer die Here kom, verander alles 
met eens. Die verandering en alles wat daarmee saamgaan, word aan 
ons geopenbaar in 1 Tessalonisense 4:16: Want die Here self sal van die 
hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met 
geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal 
eerste opstaan (1953-vertaling).

Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die 
trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. 
Aller eers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan.

Daar is niemand wat hierdie oomblik misloop nie. Die Here gaan ’n 
bevel gee dat alle dooies se liggame uit die grond, of waar hulle ook al 
is, moet opstaan en herskep word. 

Natuurlik word almal nie herskep om by die Here op die nuwe aarde 
te wees nie. Maar die belangrike punt is dat ons wat die Here Jesus 
Chris tus as Verlosser ken en aanbid, dan deur Hom in die heerlikste 
heer likheid voor sy troon besorg word.

Sing: Psalm 73-1:10
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Saterdag 28 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18
Fokusgedeelte: Openbaring 2:10, 11

Ons het geen vrees vir die dood nie (3)

Wat is die tweede dood waarvan die Bybel praat – dit wat geen hou-
vas op die ware gelowiges het nie?

U het al opgelet dat die Bybel ’n paar keer sê dat die gelowiges 
eerste opstaan uit die dood. Hulle liggame word op God se bevel eerste 
opgewek en met hulle siele verenig. Hulle gaan die Here dan tegemoet 
in die lug – hulle word dus deur Hom weggeneem van die aarde af (1 
Tess. 4:13 vv).

Dan gaan die opstanding verder: die res van die mense staan ook op, 
op God se bevel. Hulle liggame en siele word ook met mekaar ver enig. 
Maar hulle eindbestemming en hoe hulle hanteer word om daar te kom, 
is heeltemal ’n ander saak. 

Wat nou van ons? Is daar hoop vir die nuwe jaar wat ek moet in-
gaan?

Die Here Jesus Christus openbaar Homself as ’n lewende Redder 
wat meegevoel het met ons pyn, en ook self daarmee moet meelewe. 
Hy openbaar Hom as die Een wat reeds die dood oorwin het, en wat 
ons ook oor die dood gaan laat oorwin – dit is die betekenis van hierdie 
brief. Hy gee ons insig in ons geloof en roeping – sodat ons met vaste 
voetval die nuwe jaar kan ingaan.

Die Here weet van al ons moeilikheid en vrese in die lewe, maar Hy 
bemoedig ons. Hy wil hê ons moet weet en glo dat die smarte ’n grens 
het wat dit nie kan oorsteek nie, maar ons gaan deur sy verdienste daar-
die punt verbysteek, en dan gaan ons sonder hartseer en smarte by Hom 
wees in ewigheid.

Sing: Psalm 72-1:11
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Sondag 29 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18
Fokusgedeelte: Openbaring 2:10, 11

Ons het geen vrees vir die dood nie (4)

Kan u dink hoe dikwels ’n gelowige homself afgevra het: “Is alles in 
die lewe die moeite werd?” Dit bring ons by die saak waaroor dit 

hier gaan: Is geloof in die Here Jesus Christus die moeite werd?
Dit is geen geheim dat Christenwees in hierdie lewe baie ellendes 

oor ons bewerk nie. Daar kom nie net dinge soos die dood waaroor 
ons spanning en pyn het nie. Daar is ook baie ander dinge wat in wese 
dieselfde ellendes as dood op die aarde in hulle dra.

Die goeie nuus is dat die Here Jesus ons uitkoms uit al hierdie 
ellendes belowe deur die versoening wat Hy aan die kruis bewerk het. 
Dit is juis waaroor die blydskap met die herdenking van sy geboorte en 
die oorgang na ’n nuwe jaar in ons tyd en op ons aarde gaan!

Hierdie uitkoms uit die dood klink nou so maklik, maar dit het nie 
so maklik gebeur nie, want die Bybel openbaar dat die Here Jesus se 
geboorte oorgegaan het in ’n lewe waarin Hy in die proses om ons te 
ver soen en te verlos, gehaat en uiteindelik vol wonde gekruisig is. Hy is 
deur God in my en jou plek gestraf.

Die Nuwe Testament beskryf dit so volledig: Alles het uitgeloop op 
Jesus se dood en op sy opstanding. Die Here leer dat Hy self gaan sterf 
het omdat Hy oor ons bewoë is. 

Die dood van die Here Jesus Christus was om die straf te dra. Sy 
opstanding was om die lewe te verwerf en uit te deel en om ons ook uit 
die dood te laat opstaan. Sy wederkoms is om te vervul wat Hy beloof 
het.

So wag ons Hom vreesloos vir die dood in.

Sing: Psalm 145-1:4
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Maandag 30 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18
Fokusgedeelte: Openbaring 2:10, 11

Ons het geen vrees vir die dood nie (5)

Die Here Jesus het mos gesê dat Hy lewe en ons sal lewe (Joh. 14:19). 
Dit beteken dat ons lewe inderdaad eers in sy volle werklikheid ná 

hierdie aardse lewe begin. Dit word ook baie sterk onderstreep deur 
Efe siërs 2:4-6 waar daar geskryf dat ons alreeds saam met Christus op-
gewek is en reeds saam met Hom in die hemel is.

Teen hierdie agtergrond glo ons dat Hy die Eerste en die Laaste is. 
Hy het mag oor lewe en dood, want Hy het die dood oorwin. Hy het dus 
ook die krag en mag om ons in ons lewenstryd te laat oorwin. Ons moet 
in al ons ellendes net na die Here toe kyk. Hy voer ons by ons stryd en 
lyding verby, na die ewige lewe waar Hy is. Hy het aan die kruis almal 
van ons wat opreg glo, se smarte en die dood omskep in ewige lewe, 
vreugde en heerlikheid vir sy kerk.

Dit is die groot troos waarvan die Here praat in hierdie gedeelte. 
Ware kinders van die Here, werklike liefhebbers van God en sy Woord, 
word deur die Here Jesus bemin en beskerm, sodat hulle by die twee-
de dood nie die hel in die gesig kyk nie, maar in die hemel ingaan deur 
God se genade. 

Daarom is daar groot rykdom daarin as jy al die verdrukking wat oor 
jou kom, tot eer van God kan hanteer.

Daarom spreek die Here in vers 10 sy genade oor die ware gelowiges 
uit: Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van 
julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; 
en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, 
en Ek sal jou die kroon van die lewe gee (1953-vertaling).

Sing: Psalm 23-1:2
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)

~~~~~~~~~~
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Dinsdag 31 Desember

Skrifgedeelte: Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18
Fokusgedeelte: Openbaring 2:10, 11

Ons het geen vrees vir die dood nie (6)

Die Here gaan nie die dinge wat lyding veroorsaak in ons lewe, ver-
wyder nie. Trouens, die Here onderstreep dit dat daar baie lyding 

oor die gelowiges gaan kom, en Hy lê klem op die bewerker van alles: 
die duiwel. Kyk, die duiwel gaan sommiges van julle in die gevangenis 
werp, sodat julle op die proef gestel kan word … Die duiwel is die be-
werker van alles wat met lewe en geluk en vrede in kontras staan. 

Ons moet natuurlik nie die genade in die saak mis kyk nie. Satan 
kon nog nooit iets duursaams bewerk nie. Hierdie gedeelte openbaar dit 
veral sterk. Daarteenoor bou ons Here Jesus net strukture (Nuwe Jeru-
salem, Nuwe Aarde, ens.) wat vir ewig volmaak voortbestaan.

Dit wat God ons in die Here Jesus Christus gee, is langer en meer 
duursaam as Satan se werke en hulle gevolge. Daar staan ook dat die 
tydperk van vervolging 10 dae is. Die getal is simbolies en dui bloot aan 
dat Satan heeltemal beperk is – hy is só begrens deur die Here dat hy nie 
eers self kan besluit hoe lank hy die gelowiges wil verdruk nie.

Aan die kruis verwoes die Here Jesus die duiwel se werk. Hy vernie-
tig al die ellendes wat die duiwel bewerk – veral die dood en alles wat 
daarmee saamgaan. Hy vervang dit met die kroon van die ewige lewe 
wat Hy aan ons gee. Ons oorleef die tyd van verderf.

Die vervolging op die aarde word afgesluit met die kroon van die 
lewe wat ons van die Here Jesus ontvang. Dus: koningskap om met 
lewe te regeer oor die dood en verderf. Wat meer kan ’n mens vra?

Sing: Psalm 100-1:1-4
Dr. MJ du Plessis (Thinus) (Emeritus)
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Palo Ya Lefoko: Bagalatia 5:1-12
Temana-Thero: Bagalatia 5: 6

Tshiamiso Ya Motho

Mo nakong e e fetileng thupiso ene ele selo santlha se o tshwanetseng 
go se dira gore o siamisiwe, kgotsa go nna ngwana wa Modimo. 

Motho o ne a tshwanelwa ke go nna Mojuta gore a kgone go tsenngwa 
mo kgolaganong ya Modimo. Jaanong thupiso ene ele yone tsela ya go 
tsenya, kgotsa go dira motho Mojuta.

Fa o le mojuta ka tsalo o ne o tshwanelwa gore ka letsatsi la borobedi 
8 o bo o rupisiwa go nna ngwana wa Modimo gore o kgone go tsena mo 
dikgolaganong tsa Modimo le go tshegetsa molao wa sejuta.

Mme fa ole mo ditshaba mme o batla gonna ngwana wa Modimo, o 
ne o tshwanelwa ke go rupisiwa pele. Thupiso ene ele selo se se golo 
ka nako eo.

Bakaulengwe, mme gone go pala go tshegetsa molao wa Modimo, le 
bone Bajuta tota beng ba molao bane ba palelwa ke go tshegtsa molao 
ka botlalo. Morena Jesu o ile a ba omanya are ba bofaganya merwalo e 
e bokete, ba e bee mo magetleng a batho, mme bone ka bosi ga ba rate 
go e tshikinya le fa ele ka monona, gonne tse ba di buang ga ba di dire 
(Matt 23:3-4).

Ke lone lebaka le Paul areng go rupa le go sa rupang ga go thuse 
sepe, se se ka thusang fela ke go siamisiwa ka mowa le ka tumelo.

Lebaka la gore Motho a palelwe ke go tshegetsa molao ke gore; 
maatla a sebe a kwa godimo ga maatla a motho, gone go sena motho 
ope yo o neng a kgona go tshegetsa molao ka botlalo ka ntlha ya sebe. 
Ke sone sebe se se dirileng gore loso a tsene. 

Modimo o ile a dira tsotlhe tseo di neng di ka simisa motho, mme ga 
pala. Fa o buisa mo ditiragalong tsa Baiseraele o tla utlwisisa gore le 
ditlhabelo di ne tsa dirwa, mme ga pala.

Morago ga tsotlhe di sena go pala, Modimo a romela Morwa wa 
gagwe Morena Jesu, go tla go rekolola motho mo thateng kgotsa mo 
maatleng a boleo. Morena Jesu a tla go dira seo se paletseng motho. Go 
dilo di le pedi 2 tseo Jesu a tlileng go di dira, 1) go tlaleletsa molao ka go 
senya maatla a sebe; 2) go tsoga mo losong ele go senya maatla a loso.
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Le gompieno jaana, ga go na ope yo o ka kgonang go tshegetsa molao 
ka botlalo. Jakobe are fa o fosa ele nngwe o di fositse tsotlhe ka gonne 
mokwadi ke a le mongwe. Ebile ga go na ope yo ka siamiwang ka molao. 
Re kgona go siamisiwa fela ka tumelo mo go Jesu Kreste ka go mo 
amogela mo dipelong jaaka Morena le Mopholosi wa rona. Kolobetso e 
emetseng thupiso, ga e siamise motho. Dilo tsotlhe tseo re di dirang tsa 
molao ga di siamise motho. Ke Jesu fela. Fa di ne di kgona go siamisa 
motho, Modimo o ka be a seka a romela Morena Jesu, go tla go re 
swela. Dumela mo go Jesu mme o tla siamisiwa.

Rev. OI Rooibaadjie (Isaac) (Maruping)

~~~~~~~~~~

Palo Ya Lefoko : Moreri 3:1-22
Temana-Thero Moreri 3:11

Re Tlholetswe Go Tshelela Ruri

Botshelo monon lefatsheng ke ipaakanyetso ya botshelo jo bo tlang 
jwa leruri. Bontsi jwa botshelo jwa rona bo ka kwa bosakhutleng. 

Le fa o ka tshela dingwaga dle lekgolo go ya go lekgolo le masome 
a mabedi ka kwano, ke dingwaga tse di nyenyane fa di bapisiwa le 
dingwaga tse re yang go di tshela kwa bosakhutleng.

Motho mongwe le mongwe o itse gore o tlile go swa ka letsatsi 
lengwe, mme fela re tshaba go bua ka lone. Lebaka la gore gonne jaaka 
e kete re rata go tshelela ruri mo lefatsheng, ke ka gonne Modimo o 
tsentse keletso eo mo bobokong jwa rona.

Mme gone letsatsi lengwe o tlile go swa, e tla bo ese bokhutlo jwa 
botshelo, mme e tla bo ele go kgabaganya, go tswa mo mmeleng o wa 
senama  wa lefatshe, go fetela ko botshelong jo bo sakhutleng. Mebele 
ya rona ya selefatshe ke tulo(ntlo) ya sebakanyana fela ya mowa wa 
rona.

Lefoko la Modimo la re: “Gonne re itse gore fa ntlo ya selefatshe ya 
motlaagana (Tent TEV version) e thujwa, re na le kago e e tswang mo 
Modimong, ebong ntlo e e sa khutleng kwa magodimong e e sa dirwang 
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ka diatla” (2 Bakorinthe 5:1).
Se se raya gore ya lefatshe e a khutla, e tla thujwa ka letsatsi 

lengwe.
Selo se raya gore ditlhaloganyo le menagano ya rona e tshwanetse 

go nna ka kwa bosakhutleng. Sengwe le sengwe seo re se dirang ka tiro, 
ka puo, ka motsamao re se dire re lebile kwa bosakhutleng. Mono ga se 
legae re a feta.

Ipaakanyetse bosakhutleng, bo ipaakanyetswa ka kwano. Kgolagano 
ya gago le Modimo e ntse jang? Kgolagano ya gago le Modimo ka 
kwano e bontsha kgolagano ya gago le Modimo kwa bosakhutleng. 
Ga go kgonagale gore o ka tshela jaaka o rata ka kwano, o sa utlwe 
Modimo ka go dira se a go laelang sone mo lefokong la gagwe, mme o 
bo o lebelela go ya go tshela le ena kwa bosakhutleng.

Ipaakanyetse bosakhutleng, amogela mong wa bosakhutleng. 
Letsatsi lengwe otla go laletsa ka tsela ya loso go ya go tshela le ene kwa 
bosakhutleng are “ Mo ntlong ya ga Rre go nale maago a le mantisi. Go 
seng jalo nkabo ke loboleletse: gonne ke ya go lo baakanyetsa manno. 
Mme ke tla boa ke tla go lo itseela gore kwa ke leng teng le lona lo nne 
teng.”
Fa motho a ka nna le maitemogelo a gore, botshelo jwa ka kwano mo 
nameng, ke ipaakanyetso fela ya botshelo jwa bosakhutleng. Motho a 
ka simolola go fetola mokgwa wa go tshela. Mme a tshela mo leseding 
ja bosakhutleng. Mme ke ka Jesu fela, ka tiro ya mowa o o galalelang. 
A re kopaneng kwa gae, re yeng go ikhutsa mo matsapeng le dintelo tsa 
lefatshe leno. Amen.

Rev. OI Rooibaadjie (Isaac) (Maruping)

~~~~~~~~~~
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Scripture Reading: Jonah 1:1-17
Scripture Reading Focus: Jonah 1:2, 4, 5, 8, 9

Don’t runaway from God: it is very strange to live in the absence 
of God

Rather walk slow to right direction instead of running fast to wrong 
direction – Jonah was called by God to go and preach against 

Nineveh the great city which was very wicked. Instead of obeying God 
Jonah choose to run away from God. He choose to run to Tarshish. He 
choose to follow his heart not God’s will. He was afraid of persecution 
from wicked people but not God. We often fear people than God. What 
a great error! “Go to the great city of Nineveh and preach against it, 
because its wickedness has come up before me” (Jonah 1:2 NIV)
Running from God brings calamities in someone’s life – “Then the Lord 
sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship 
threatened to break up” (Jonah 1:4 NIV)
Lack of discernment will make us lose valuable things or people in 
your lives – Without God we become spiritually blind. When others 
are praying, Jonah is sleeping. Sin will give you false peace, false love, 
false security, fake friends, comfort you with lies and give you and “I 
don’t care” attitude. When sin is done with you, you become lonely and 
feel worthless. “All the sailors were afraid and each cried out to his own 
god. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah 
had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep” 
(Jonah 1:5 NIV).
Knowing facts about God cannot save us, but obeying His Word is 
everything – Jonah knows who God is, but disobeyed Him still. “So 
they asked him: “Tell us, who is responsible for making all this trouble 
for us? What kind of work do you do? Where do you come from? What 
is your country? From what people are you?” He answered: “I am a 
Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea 
and the dry land” (Jonah 1:8-9 NIV).

Dr. PT Masase (Thomas) (Boskop)
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Scripture Reading: Proverbs 29:18
Scripture Reading Focus: Proverbs 29:18

Where there is no vision, the people perish

“Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the 
law, happy is he” (Proverbs 29:18 KJV).

Where there is no vision, people perish. 
Where there is no vision, no purpose.
Where there is no vision, there is destruction.
Where there is no vision, there is frustration, bitterness, 
blameshifting.
Where there is no vision, talents and gifts are wasted.
Where there is no vision, people hate what is good and love what 
is evil.
Where there is no vision, Christianity is rejected and replaced by a 
secular world view.
Where there is no vision, the Bible is rejected and replaced by the 
Constitution.

God no longer have the fi nal say but people. When we reject God. 
We are rejecting our secured future.

All vision without God can lead to greediness, selfi shness and 
selfdestruction. In our vision we need God. The Bible teaches us that 
a men can plan, but only God can establish his plan. The Bible also 
teaches us that unless God builds the house the builders are building in 
vain.

In our vision. Jesus Christ of Nazareth should be in the center.

Dr. PT Masase (Thomas) (Boskop)

~~~~~~~~~~
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Scripture Reading: Galatians 1:6-10
Scipture Reading Focus: Galatians 1:6

There is no any other Gospel

We may even today assume that there is another gospel, because of 
many religious convictions, but there is none. This was also the 

case in the day of Paul. The Jews strongly believed that the converted 
gentiles had to preserve the law of circumcision in order to be recognised 
as true Christians. The implication of this conviction meant works plus 
faith. It contradicted the true and only salvation in Jesus Christ through 
faith alone.

Now the apostle is amazed that they quickly deserted the true gospel 
and turned to a diff erent one. Not that there is a diff erent one as though 
one can choose. Therefore, we profess only one true gospel, and that 
we are saved by grace and that is received through faith in Jesus Christ 
alone. Whereas the converted Jews saw faith alone not as enough, 
something had to be added or observed. The covenant as revealed in 
Genesis 17 about circumcision had to be upheld. But all this pointed to 
Christ who is the absolute fulfi lment of the law.

Similarly today, we still have people who are of the view that faith 
alone is not enough. Something must be added; good works must go 
along with faith. But Paul under the inspiration of the Holy Spirit 
denounces such a belief, because we are only saved by grace and it is 
received through the fi nished work of Christ on the cross of Calvary.

There is a strong charge against holding onto a diff erent gospel. We 
read in verse 9 of our pericope that everyone who preaches a diff erent 
gospel should be condemned. We may be tempted to compromise the 
true and only gospel or condone a diff erent one. But we are to persevere 
on holding to the only true and powerful gospel of our Lord Jesus Christ, 
by always being prepared to give an answer for our faith and hope in the 
Lord (1 Pet. 3:15).

Hymn: Sefela sa Sione 408
Rev. Kabelo V Mohotsi (Kanyamazane)
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Livi le Nkosi:  Jeremiya 8:18-22
Focus verse: Jeremiya 8:22

Sekute yini ibhalisamu kulaka Gileyadi?

Ekucaleni, nawubuka ungacabanga kutsi mhlawumbe akunasidzingo 
futsi akukabaluleki kubuta lombuto lotsi kantsi kute yini ibhalisamu 
ka Gileyadi, ngakoke kushoni loku. Kodwa asesibuke empilweni 
yetfu nesimo namuhla. Bantfu sebalahlekelwe kudumisa ngeliciniso 
nekutinikeka Ku Nkulunkulu. Wonke umuntfu sewulandzela kwakakhe. 
Livi laNkulunkulu alisabalulekanga, sekubaluleke imihambo nenasiko 
emphakatsi. Kanjalo, naJeremia wedlula kulokufanako ngekungalaleli 
Nkulunkulu. Etinsukwini takhe bantfu bebahlonipha labafi le, futsi 
bebatsemba kutsi lena ngiyo indlela leliciniso yekudvumisa.

Ngakoke, kukhonta tithixo bekusematseni ngetikakhatsi takhe 
lebekuphikisana ngalokuphelele nekutsembela kuNkulubkulu 
lewabasindzisa futsi wabenta sive sakhe lebesitawubitwa ngigama 
lakhe. Inkolelo kulesikhatsi beyitsi nkulunkulu welilanga, wenyanga 
netinkanyeti utabasindzisa. Kungalesizatfu umphrofethi abuta lombuto 
Awukho ibhalisamu ka Gileyadi?

Akukho yini lekangashumayela liciniso nentsando na? Akukho 
yini lengashumayela licinisa nentsando ka Nkulunkulu? Khumbula, 
lombuto uyacondzisa, impendulo itsi Yebo. Sikhona sigcobo nome 
umutsi ka Gileyadi. Bekwatiwa kutsi kunabodokotela labelapha tifo 
tebantfu. Manje sitfola kucatsanisa lokuhle emkhatsini waIsrael lekusive 
saNkulunkulu nendvodza lefako ledzinga lesigcobo lesitfolakala ka 
Gileyadi. Yebo ukhona umutsi kodwa kunganaki kuyababulala. Kunelivi 
laNkulunkulu lelikukhanya endleleni yetfu, kodwa sikhetsa kungalaleli. 
Kunelivi laNkulunkulu kufundzisa nekwelapha bantu bakhe, kodwa 
tinhlitiyo tilukhuni.

Yebo! Bewukhona umutsi etinsukwini temphrofethi Jeremiah, 
kusuka kunhlitiyo letfwele matima nebulukhuni betinhlitiyo kubantfu 
baNkulunkulu le namuhla kusenjalo. Sinelivi laNkulunkulu embikwetfu 
lelingasena mandla. Bantfu basaphila balalela futsi bakhonta bokhokho, 
netithixo etimpilweni tabo. Kwangatsi Nkulunkulu ngelivi neMoya 
wakhe, angasicondzisa, asisite tsine njengelibandla laKrestu ekuzezeni 
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lokunyenti kuye ngemandla kaMoya wakhe.

Umculo: Imbongi 107
Rev. Kabelo V Mohotsi (Kanyamazane)

~~~~~~~~~~

Scripture Reading: John 7:10-24
Scipture Reading Focus: John 7:18

Christ the denied truth

It always seems like the truth has to come from someone “acceptable” 
in our eyes in order to approve of it. If someone does not do things our 
way, or think our way, we tend to be resistant to that person and what he 
says. We can use a lot of illustrations and examples to stress this point.

Similarly, Jesus experienced a lot of resistance and confl ict from the 
religious leaders and people of His day. They did not accept his message 
as the truth, or accept Him as the One who came from God. This is 
evident in what people said; some said He deceives the people while 
others said He is a good man (7:12). Even his own brothers doubted 
him, they said a public fi gure cannot do things in secret, the world 
should see this miracles.

But an interesting shift is taking place as Jesus went up to Judea in 
secret, but is now openly teaching in the temple. The people are amazed 
by the way He is teaching, since He has not studied. As a result of this, 
Christ reveals the truth about Himself: “My teaching is not my own but 
from the Father who sent me.” So if anyone knows the will of God, he 
or she will know that Christ comes from the Father. The reason is quite 
evident; the one who speaks for himself seeks to gain his own honour, 
but he who seeks the honour of the one who sent Him is a true man and 
there is nothing false about him (7:18).

We can even ask today; What is the content of our preaching? Whose 
honour and glory are we seeking? Are we Christ-centred or self-centred? 
Remember, the one who seeks to honour the one who sent Him, is the 
one with the truth. Yet the truth was rejected; Christ is still rejected 
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today as our only hope of salvation. The authority of the Word of God 
is not central. We should seek to honour and preach about the one who 
came full of grace and full of truth (John 1:14c).

Sefela Sa Sione 362
Rev. Kabelo V Mohotsi (Kanyamazane)
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Johannes 14:1-7, 25-31.......................................................................................................23 Julie
Johannes 15:1-17 ................................................................................................................24 Julie
Johannes 16:1-33 ................................................................................................................25 Julie
Johannes 17:1-25 ................................................................................................................26 Julie
Johannes 18:39 – 19:27 ......................................................................................................27 Julie
Johannes 18:39 – 19:30 (1983-vertaling) ............................................................................28 Julie
Johannes 19:28-42; Romeine 6:1-11 ..................................................................................29 Julie
Johannes 2:1-25 ....................................................................................................................3 Julie
Johannes 20:1-31 ................................................................................................................30 Julie
Johannes 21:1-25 ................................................................................................................31 Julie
Johannes 3:22-36 ..................................................................................................................4 Julie
Johannes 3:3-8; Markus 1:15 ........................................................................................ 20 Oktober
Johannes 4:1-26 ....................................................................................................................5 Julie
Johannes 4:27-42 ..................................................................................................................6 Julie
Johannes 5:1-29 (1953-vertaling)..........................................................................................7 Julie
Johannes 5:30-47 (1953-vertaling)........................................................................................8 Julie
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Johannes 6:1-21 ....................................................................................................................9 Julie
Johannes 6:22-27 .............................................................................................................. 27 Junie
Johannes 6:28-35 .............................................................................................................. 28 Junie
Johannes 6:41-58 .............................................................................................................. 29 Junie
Johannes 6:41-59 ................................................................................................................. 19 Mei
Johannes 7:1-24 ..................................................................................................................10 Julie
Johannes 7:25-52 ................................................................................................................11 Julie
Johannes 7:53 – 8:30 (1933/53-vertaling) ...........................................................................12 Julie
Johannes 8:31-59 (1983-vertaling)......................................................................................13 Julie
Johannes 9:1-11 ..................................................................................................................14 Julie
Johannes 9:35-39 ................................................................................................................15 Julie
Josua 1:1-18 (vgl. Deut. 31:1-8) ............................................................................................. 9 Mei
Josua 1:1-18 ........................................................................................................................2 Maart
Josua 1:1-9 ..........................................................................................................................1 Maart
Josua 10 en 11 ..................................................................................................................... 28 Mei
Josua 10:1-27 ....................................................................................................................12 Maart
Josua 10:28-43 ..................................................................................................................13 Maart
Josua 11:1 – 12:1, 6, 7, 24 (1933/53-vertaling) .................................................................14 Maart
Josua 12:1-24 ....................................................................................................................15 Maart
Josua 13:1-14 ....................................................................................................................16 Maart
Josua 13:15-33 ..................................................................................................................17 Maart
Josua 14 ............................................................................................................................18 Maart
Josua 14:1-15; 19:49-51; Openbaring 14:13 ........................................................................ 25 Mei
Josua 14:6-15; 15:16-17; Rigters 3:9-10; 1 Kronieke 2:49 (1933/53-vertaling) ................... 29 Mei
Josua 15:1-19 ....................................................................................................................19 Maart
Josua 17:1-18 ....................................................................................................................21 Maart
Josua 18:1-10 ....................................................................................................................22 Maart
Josua 19:1-31 ....................................................................................................................23 Maart
Josua 19:32-51 ..................................................................................................................24 Maart
Josua 2 ................................................................................................................................. 10 Mei
Josua 2:1-24 ........................................................................................................................3 Maart
Josua 20:1-9 ......................................................................................................................25 Maart
Josua 21:1-45 ....................................................................................................................26 Maart
Josua 22 ............................................................................................................................... 16 Mei
Josua 22:1-8 ......................................................................................................................27 Maart
Josua 22:9-34 ....................................................................................................................28 Maart
Josua 23:1 – 24:13 ............................................................................................................... 24 Mei
Josua 23:1-16 (1953-vertaling)..........................................................................................29 Maart
Josua 24 ............................................................................................................................... 31 Mei
Josua 24:1-2, 14-28...........................................................................................................30 Maart
Josua 24:1-28 ....................................................................................................................31 Maart
Josua 3:1-17 ........................................................................................................................4 Maart
Josua 4:1-11; 19-24 .............................................................................................................5 Maart
Josua 5:2-12 ........................................................................................................................6 Maart
Josua 6:15-27 ......................................................................................................................7 Maart
Josua 7:1-26 ........................................................................................................................8 Maart
Josua 8:1-29 ........................................................................................................................9 Maart
Josua 8:30-35 ....................................................................................................................10 Maart
Josua 9:1-27 ...................................................................................................................... 11 Maart
Kolossense 2:6-15 ............................................................................................................. 20 Junie
Kolossense 3:15-17 ..................................................................................................... 12 Augustus
Kolossense 3:5-11 ......................................................................................................... 17 Oktober
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Lukas 13:22-30 ............................................................................................................ 25 Augustus
Lukas 2:1-20 ........................................................................................................................25 April
Lukas 2:21-40 ......................................................................................................................26 April
Lukas 24:36-49 ............................................................................................................ 13 Augustus
Lukas 3:1-12 .................................................................................................................. 11 Oktober
Lukas 6:43-49 .............................................................................................................. 10 Augustus
Lukas 9:18-36 ........................................................................................................................9 April
Markus 16:14-20................................................................................................................ 19 Junie
Markus 16:9-16..................................................................................................................... 30 Mei
Matteus 16:13-23 (1983-vertaling) ....................................................................................... 20 Mei
Matteus 16:24-28 (1983-vertaling) ....................................................................................... 21 Mei
Matteus 19:16-30........................................................................................................... 30 Oktober
Matteus 28 ......................................................................................................................... 16 Junie
Numeri 11:1-15 ..............................................................................................................8 Februarie
Numeri 11:16-30; Matteus 16:1-12 ................................................................................9 Februarie
Numeri 11:31-35; Jakobus 4:1-3 .................................................................................10 Februarie
Numeri 12:1-16 ............................................................................................................11 Februarie
Numeri 13:1 – 14:10a ..................................................................................................16 Februarie
Numeri 13:1-24; Deuteronomium 1:21-23 ...................................................................12 Februarie
Numeri 13:25-33 ..........................................................................................................13 Februarie
Numeri 14:10b-45 ........................................................................................................17 Februarie
Numeri 14:1-12 ............................................................................................................14 Februarie
Numeri 14:13-19 ..........................................................................................................15 Februarie
Numeri 15:22-31 ..........................................................................................................18 Februarie
Numeri 15:32-36 ..........................................................................................................19 Februarie
Numeri 20:1-13 ............................................................................................................20 Februarie
Numeri 21:4-9 ..............................................................................................................21 Februarie
Numeri 25:10-18 ..........................................................................................................23 Februarie
Numeri 25:1-9 ..............................................................................................................22 Februarie
Numeri 27:12-23 ..........................................................................................................24 Februarie
Numeri 3 ........................................................................................................................1 Februarie
Numeri 30 ....................................................................................................................25 Februarie
Numeri 33:50-56 ..........................................................................................................26 Februarie
Numeri 33:50-56; Josua 16:1-10 .......................................................................................20 Maart
Numeri 35:22-28 ..........................................................................................................27 Februarie
Numeri 36:1-13 ............................................................................................................28 Februarie
Numeri 5:1-4 ..................................................................................................................2 Februarie
Numeri 5:5-10 ................................................................................................................3 Februarie
Numeri 6:1-21 ................................................................................................................4 Februarie
Numeri 6:22-27 ..............................................................................................................5 Februarie
Numeri 8 ........................................................................................................................6 Februarie
Numeri 9:1-14 ................................................................................................................7 Februarie
Openbaring 1 ..............................................................................................................11 Desember
Openbaring 1 ............................................................................................................. 13 Desember
Openbaring 1 ............................................................................................................. 14 Desember
Openbaring 1 ............................................................................................................. 15 Desember
Openbaring 1 ............................................................................................................. 16 Desember
Openbaring 1 ............................................................................................................. 17 Desember
Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 20:1-6; 22:6, 7, 10-21 ....................... 1 Desember
Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 20:1-6; 22:6, 7, 10-21 ....................... 2 Desember
Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 20:1-6; 22:6, 7, 10-21 ....................... 3 Desember
Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 20:1-6; 22:6, 7, 10-21 ....................... 4 Desember
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Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 20:1-6; 22:6, 7, 10-21 ....................... 5 Desember
Openbaring 1:1-3; 14:9-13; 16:12-16; 19:5-10; 20:1-6; 22:6, 7, 10-21 ....................... 6 Desember
Openbaring 1:9-20................................................................................................................ 15 Mei
Openbaring 2 ............................................................................................................. 18 Desember
Openbaring 2 ............................................................................................................. 19 Desember
Openbaring 2 ............................................................................................................. 20 Desember
Openbaring 2 ............................................................................................................. 21 Desember
Openbaring 2 ............................................................................................................. 22 Desember
Openbaring 2 ............................................................................................................. 23 Desember
Openbaring 2 ............................................................................................................. 24 Desember
Openbaring 2 ............................................................................................................. 25 Desember
Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18 .................................................................. 26 Desember
Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18 .................................................................. 27 Desember
Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18 .................................................................. 28 Desember
Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18 .................................................................. 29 Desember
Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18 .................................................................. 30 Desember
Openbaring 2; 1 Tessalonisense 4:13-18 .................................................................. 31 Desember
Openbaring 22:1-21.............................................................................................................29 April
Openbaring 22:1-21.............................................................................................................30 April
Openbaring 22:6-21........................................................................................................... 10 Junie
Openbaring 7:1-8; Johannes 10:25-30 .......................................................................... 28 Oktober
Psalm 1:1-6 .................................................................................................................... 1 Januarie
Psalm 100............................................................................................................................... 2 Mei
Psalm 110 (1953-vertaling) ..................................................................................................12 April
Psalm 116:1-19 ....................................................................................................................20 April
Psalm 118 ............................................................................................................................15 April
Psalm 119:17-24 .................................................................................................................. 3 Junie
Psalm 119:1-8 ...................................................................................................................... 1 Junie
Psalm 119:9-16 .................................................................................................................... 2 Junie
Psalm 120 (1953-vertaling) .......................................................................................... 22 Januarie
Psalm 121 (1953-vertaling) .......................................................................................... 23 Januarie
Psalm 125 (1953-vertaling) .......................................................................................... 24 Januarie
Psalm 13......................................................................................................................... 5 Januarie
Psalm 137..................................................................................................................... 25 Januarie
Psalm 138..................................................................................................................... 26 Januarie
Psalm 139:13-16 .......................................................................................................... 27 Januarie
Psalm 140..................................................................................................................... 28 Januarie
Psalm 141..................................................................................................................... 29 Januarie
Psalm 144..................................................................................................................... 30 Januarie
Psalm 145..................................................................................................................... 31 Januarie
Psalm 16........................................................................................................................ 26 Oktober
Psalm 16:1-11 ......................................................................................................................21 April
Psalm 2:1-12 .................................................................................................................. 2 Januarie
Psalm 22:1-32 .....................................................................................................................19 April
Psalm 23:1 – 24:10 (1933/53-vertaling) ..............................................................................23 April
Psalm 23:1-6 .......................................................................................................................22 April
Psalm 3:1-9 .................................................................................................................... 3 Januarie
Psalm 32......................................................................................................................... 6 Januarie
Psalm 40..............................................................................................................................24 April
Psalm 42......................................................................................................................... 7 Januarie
Psalm 43......................................................................................................................... 8 Januarie
Psalm 44......................................................................................................................... 9 Januarie
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Psalm 45 (1953-vertaling) ................................................................................................... 11 April
Psalm 46....................................................................................................................... 10 Januarie
Psalm 49....................................................................................................................... 11 Januarie
Psalm 51.......................................................................................................................... 1 Oktober
Psalm 51....................................................................................................................... 12 Januarie
Psalm 56....................................................................................................................... 13 Januarie
Psalm 69....................................................................................................................... 14 Januarie
Psalm 72:1-20 .............................................................................................................. 15 Januarie
Psalm 78:18-37 (1933/53-vertaling) ......................................................................................8 April
Psalm 8........................................................................................................................... 4 Januarie
Psalm 87:1-7 ................................................................................................................ 16 Januarie
Psalm 88:1-19 .............................................................................................................. 17 Januarie
Psalm 90....................................................................................................................... 18 Januarie
Psalm 91....................................................................................................................... 19 Januarie
Psalm 92....................................................................................................................... 20 Januarie
Psalm 94....................................................................................................................... 21 Januarie
Romeine 1:1-17 .................................................................................................................... 17 Mei
Romeine 1:1-7 ............................................................................................................ 1 September
Romeine 1:18-32 ........................................................................................................ 3 September
Romeine 1:8-17 .......................................................................................................... 2 September
Romeine 10:5-17 ...................................................................................................... 20 September
Romeine 10:5-21 ................................................................................................................. 5 Junie
Romeine 11:33-36 .................................................................................................... 21 September
Romeine 12:1-8 ........................................................................................................ 22 September
Romeine 13:1-7 ........................................................................................................ 23 September
Romeine 13:8-14 ...................................................................................................... 24 September
Romeine 14:1-12 ...................................................................................................... 25 September
Romeine 14:13-23 .................................................................................................... 26 September
Romeine 15:14-21 .................................................................................................... 28 September
Romeine 15:14-21 .................................................................................................... 30 September
Romeine 15:1-6 ........................................................................................................ 27 September
Romeine 16:25-27 .................................................................................................... 29 September
Romeine 2:1-11 .......................................................................................................... 4 September
Romeine 3:1-20 (HK 2:3)............................................................................................ 5 September
Romeine 3:21-31 ........................................................................................................ 6 September
Romeine 4:1-6 ............................................................................................................ 7 September
Romeine 5:1-11 .................................................................................................................... 22 Mei
Romeine 5:1-11 .......................................................................................................... 8 September
Romeine 5:12-21 ........................................................................................................ 9 September
Romeine 6:1-11 ............................................................................................................... 3 Oktober
Romeine 6:12-14 ...................................................................................................... 10 September
Romeine 6:15-23 .......................................................................................................11 September
Romeine 7:1-6 .......................................................................................................... 12 September
Romeine 7:7-25 ........................................................................................................ 13 September
Romeine 8:1-4 .......................................................................................................... 14 September
Romeine 8:18-25 ...................................................................................................... 16 September
Romeine 8:26-30 ...................................................................................................... 17 September
Romeine 8:26-30 ................................................................................................................. 4 Junie
Romeine 8:31-39 ...................................................................................................... 18 September
Romeine 8:31-39 .................................................................................................................. 26 Mei
Romeine 8:5-17 ........................................................................................................ 15 September
Romeine 9:30 – 10:4 ................................................................................................ 19 September
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Rut 4:11-22; Matteus 27:45-47 (1983-vertaling) ....................................................................7 April
Sagaria 9:9-17 .....................................................................................................................14 April
Spreuke 31:10-31 (1953-vertaling) ....................................................................................... 12 Mei
Titus (verkieslik die hele brief) ....................................................................................... 24 Oktober
Titus 2:1-14 .................................................................................................................. 21 Augustus


