Fokustyd 2014

Werkstema
God is KONING oor sy hele SKEPPING.
As gevolg van die VERGIFNIS
deur Jesus Christus lewe ons
(onder sy koningskap en in sy skepping)
as PELGRIMS om Hom
van harte te LOOF.

1

Inhoudsopgawe
Voorwoord

3

Inleiding tot die Psalms

4

Kleingroepe
Iets oor kleingroepe in ons gemeente
Gesonde kleingroepe

6

Psalms in ons hart
Week 1:
Ons loof U, KONING, met ’n psalm in die hart

9

Week 2:
Ons loof U, BINNE-IN U SKEPPING, met ’n psalm in die hart

21

Week 3:
Ons, WAT DEUR U VERGEWE IS, loof U met ’n psalm in die hart

33

Week 4:
Ons, AS PELGRIMS, loof U met ’n psalm in die hart

43

Week 5:
Ons LOOF U met ’n psalm in die hart

55

Uitgegee in Augustus 2014
Bladuitleg deur Fransa van Colourcode Designs 076-391-7578
Baie dankie aan die volgende taal- en stylversorgers: Doretha Rost, Cecile
van Zyl, Nina Brink, Rhodé Vorster, Elma de Kock en Johan de Klerk
2

Voorwoord
Dit het nou ’n vaste instelling in die Bult-gemeente geword om gedurende
die derde kwartaal ’n Fokustyd te hou.
Fokustye is tye van afsondering en stilword voor die Here. Tye waarin ons as
gemeente ons gedagtes op ’n bepaalde saak fokus en saam in ons binnekamer en in klein- en Bybelstudiegroepe asook in eredienste rondom dieselfde tema stilstaan. Sien daarom die Fokustyd as die gemeente se stiltetyd voor die Here.
Die afgelope twee jaar het die fokustye sterk gefokus op ons roeping as
nuwe gemeente op die Bult. Hierdie jaar is ons fokus meer op verdieping in
ons geloofslewe gerig. Ons gaan ons verlustig in die Psalmboek soos dit in
die Bybel voorkom.
Mag die Here bo alles hierdeur gedien en verheerlik word.
Dss Willem en Fanie
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Inleiding tot die Psalms
Die bundel van 150 psalms wat ons in die Bybel vind, is ’n kosbare deel van
God se openbaring van Homself, van sy wil asook van hoe Hy wil hê ons
gedien moet word.
Hoewel dit in die Ou Testament voorkom, is dit een van die boeke wat
die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. Vanuit die Nuwe Testament lees ons ook die Psalms, soos die res van die Ou Testament, Christosentries. Ons lees dit met ander woorde soos dit in Jesus Christus vervul is.
Die Psalms is die persoonlikste boek in die Bybel. Dit weerspieël elke
menslike emosie wat die gelowige in sy verhouding met God ervaar. Elke
gelowige kan dus met die Psalms assosieer en gevolglik ook die Psalms gebruik om sy gevoelens tot die Here te verwoord.
In ons kerklike tradisie speel die Psalms ’n baie groot rol. Vir baie jare is net
psalms, en later ook skrifberymings, in ons liturgie geken. Die tweede reeks
berymings van die Psalms vergroot ons singbare skat daarvan, en van die
berymings is ook al goed bekend in die gemeente.
Op ’n persoonlike vlak ken die meeste van ons lidmate baie van die
psalms uit hulle kop en kan dit op enige gegewe tyd sonder voorbereiding
sing. Sommer uit die hart uit sing. Dit word by huisgodsdiens gebruik, maar
ook in persoonlike gemeenskap met God.
Verder is daar geen predikant of ouderling wat nie ruim van die Psalms
gebruik maak in hulle pastorale werk nie. Psalms soos Psalm 23, 84, 100, 116,
146 en talle ander het deur die eeue al vir baie mense groot troos gebring.
Verder word daar uit die Psalms gepreek omdat dit die geïnspireerde
Woord van God is.
Die Psalmbundel word in die algemeen in vyf dele opgedeel:
DIE EERSTE BOEK (1:1-41:14)
DIE TWEEDE BOEK (42:1-72:20)
DIE DERDE BOEK(73:1-89:53)
DIE VIERDE BOEK (90:1-106:48)
DIE VYFDE BOEK (107:1-150:6)
Elke laaste psalm van die vyf dele sluit af met ’n min of meer soortgelyke
lofprysing wat dan eintlik die bundel saamvat met een groot oproep tot
lofprysing.
Die psalms word aan sekere persone toegedig hoewel dit nie altyd klinkklaar is of die persoon aan wie die psalm toegeskryf word dit geskryf het nie.
Dawid se naam staan verreweg die meeste bo-aan psalms (73 keer) en
dit word aanvaar dat hy ook die meeste psalms geskryf het. Verder word
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twaalf psalms aan Asaf toegedig en tien aan die Koragiete; Salomo het
twee geskryf en Moses, Etan en Heman een elk. Vyftig psalms is anoniem.
Verder vind ons in die een bundel ook talle ander bundels waarvan die
sogenaamde pelgrimsliedere (120-134), die hallelpsalms (113-118) en hallelujapsalms (146-150) die bekendstes is.
Verder onderskei mense sekere tipes psalms. Hoewel dit nooit waterdig is
nie, help die klassifikasie tog in die verstaan van die psalms. Die volgende
groepe word hier genoem:
Koningspalms (bv. 2, 20, 21, 45, 72, 101, 110, 132, 144)
Wysheidspsalms (bv. 1, 32, 34, 37, 49, 112, 127, 128)
Skeppingpsalms (bv. 8, 19, 29, 33, 65, 74, 104, 136, 147, 148)
Klaagpalms (bv. 6, 13, 22, 38, 88, 109)
Vertouenspsalms (bv. 28, 31, 46, 138)
Lofpsalms (bv. 8, 19, 30, 65, 84, 96, 100, 136, 145, 146-150)
Geskiedenispsalms (bv. 44, 47, 68, 77, 78, 80, 81, 99, 105, 106, 108, 114,
135)
Sionspsalms (bv. 46, 48, 76, 84, 87, 122)
Vergifnispsalms (bv. 6, 14, 32, 38, 41, 51, 102, 103, 143)
Vloekpsalms (bv. 58; 68:21-23; 109:5-19)
Ons fokustema: “Ons loof U met ’n psalm in die hart” is uit vyf van hierdie
groepe saamgestel en is in die volgende werkstema geformuleer: God is
KONING oor sy hele SKEPPING. As gevolg van die VERGIFNIS deur Jesus
Christus lewe ons (onder sy koningskap en in sy skepping) as PELGRIMS om
Hom van harte te LOOF.
Ons gaan weekliks aan die volgende temas aandag gee:
Week 1: Ons loof U, KONING, met ’n psalm in die hart (koningspalms)
Week 2: Ons loof U, BINNE-IN U SKEPPING, met ’n psalm in die hart (skeppingpsalms)
Week 3: Ons, WAT DEUR U VERGEWE IS, loof U met ’n psalm in die hart
(vergifnispsalms)
Week 4: Ons, AS PELGRIMS, loof U met ’n psalm in die hart (pelgrimsliedere)
Week 5: Ons LOOF U met ’n psalm in die hart (lofpsalms)
Mag die psalms as deel van die geopenbaarde wil van God ná die Fokustyd ’n groter rol in u lewe speel.
Fanie Coetzee
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Kleingroepe in ons gemeente
Daar is tans twintig KLEINGROEPE in ons gemeente en ook nog enkele Bybelstudiegroepe. Dit is ’n groot krag in die bediening en ’n baie goeie hulpmiddel waardeur VERHOUDINGS met mekaar, met God en met sy wêreld
uitgebou word.
Die huidige praktyk is dat lidmate wat volledig by ’n kleingroep inskakel,
nie in ’n gewone wyk bedien word nie. Elke kleingroep het ’n ouderling
en diaken, verkieslik iemand in daardie groep wat dus weekliks of tweeweekliks ten nouste met die lidmate saamleef. Indien ’n kleingroep nie ’n
ouderling en diaken het wat deel is van die groep nie, word die lidmate
in die kleingroep gewoonweg soos lidmate in ’n wyk deur ’n ouderling en
diaken besoek.
Dit is belangrik om nie te veel van kleingroepe te maak asof dit die einddoel van alles is nie. Dit gaan in die kerk oor VERHOUDINGS en dit moet op
verskillende maniere in ons bediening vergestalt word.
Oor jare is dit egter bewys dat kleingroepe ’n besondere struktuur is waardeur verhoudings gebou kan word. Daarom wil ons dit graag verder as
bedieningsmodel in die gemeente uitbou.
Dit gesê, is ons ernstig in ons pogings om nie te dink dat lidmate wat nie
by kleingroepe inskakel nie, minderwaardig is nie. Inteendeel. Verhoudings
kan ook op ander maniere gebou word.
Indien jy vir die eerste keer by ’n kleingroep inskakel, vertrou ek dat jy die
seën daarvan sal ervaar.

Waaroor gaan kleingroepe?
Ons wil graag soveel lidmate moontlik vir die Fokustyd in kleingroepe betrek. Jy verbind jouself vir die vyf Fokustyd-weke waarna jy die vryheid het
om te besluit om deel van die kleingroep te bly, by ’n ander kleingroep in
te skakel, of as kleingroep op te hou bestaan. Onthou dat dit nie oor klein
groepe op sigself gaan nie, maar om die feit dat kleingroepe ’n goeie instrument is waarmee verhoudings gebou kan word.
Die formaat van die kleingroepbyeenkomste is gerig op die verskillende
verhoudings wat in ’n gesonde kleingroep aandag behoort te kry, naamlik:
A. Fokus op mekaar (30min)
Die gelowiges kom as broers en susters bymekaar. Daar word dus op me6

kaar gefokus. Hoe gaan dit? Kan ons mekaar van hulp wees? Vrae word
gegee wat die kleingroep in nog kleiner groepies kan beantwoord. Saam
eet of koffie drink kan hier deel wees.
B. Fokus op die Here
B.1 Ons met die Here (15 min)
As gelowiges fokus ons nou op die Here. Lofprysing, sang en stilword voor
die Here moet in ons lewe en in ons byeenkoms ’n plek kry. Die voorlees van
gebede, veral lofprysingsgebede, sang, die luister na geestelike musiek en
die gebed om die verligting van die Heilige Gees sodat God se Woord
lewend in ons kan werk, kry hierin ’n plek.
B.2 Die Here met ons (30 min)
Hierdie deel van die byeenkoms fokus daarop om na die Here se Woord te
luister, en daarom neem dit so belangrike plek in tydens ons byeenkomste.
’n Bepaalde Skrifgedeelte of Skrifdele word behandel en die fokus is hier op
die luister na wat die Here vir ons sê.
C. Fokus op die wêreld en die skepping (15 min)
Die laaste kwartier is van uiterste belang omdat dit te make het met die
toepassing van wat ons van die Here gehoor het in ons lewe en wêreld. Hier
word leidende vrae gestel met die bedoeling dat elke gelowige konkreet
die Woord van die Here kan gaan toepas. Pas op om nie aan die versoe
king toe te gee om nie by die punt uit te kom nie. Wat hier bespreek is, sou
by ’n volgende byeenkoms gekontroleer kon word.
Hoewel hierdie kleingroep-riglyn struktuur bied vir julle byeenkoms hoef
dit nie slaafs nagevolg te word nie. Indien julle byvoorbeeld op ’n gegewe
aand by een van die verhoudings vashaak of net by sommige daarvan
uitkom, maak dit nie saak nie. Dieselfde geld vir die tydsaanduidings. Moet
egter nie volgende week weer by dieselfde tema stilstaan nie, maar volg
die Fokustyd saam met die res van die gemeente.
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Ons
loof
U,
KONING,
met
:
1
Week
’n psalm in die hart.

Koppelgedeelte:
’n Mens kan net iemand loof wat lofwaardig is.
Daarom begin ons die Fokustyd met die fokus op God wat die Koning
van die heelal is. Wanneer ons besef dat ons met die Koning van die heelal
te make het, sal ons nie anders kan as om sy lof te besing nie.
Die Psalms doen dit ook in wat sommiges die koningspsalms noem. In ’n
sekere sin is alle psalms koningspsalms, want die heerskappy van God word
in al die psalms oor alle aspekte van die lewe besing.
Tog kan Psalms 2, 18, 20, 21, 45, 47, 72, 93, 99, 110, 132, 144 onder andere
as die koningspsalms uitgesonder word.
Die Bybel in Praktyk skryf soos volg oor die koningspsalms: “Aangesien
die koning beskou is as verteenwoordiger van die Here het hy ’n besonder
belangrike plek in die verhouding tussen God en sy volk beklee. In Israel
het die koningskap maar eers met Dawid werklik erkenning begin geniet.
Gevolglik het Dawid aanvanklik ’n besondere plek in die koningspsalms
ingeneem. Verskeie geleenthede uit die amptelike lewe van die konings
vorm die historiese agtergrond van hierdie psalms, byvoorbeeld die kroning
(2, 72, 110), ’n huwelik (45), oorlogsondernemings (18, 20, 21, 44), en die
herdenking van die instellling van die Dawid-dinastie (132). Hierdie psalms is
hoofsaaklik in tye van voorspoed gebruik.”
Deur hierdie psalms te sing en in ons harte te dra bring ons nie net die lof
wat God toekom aan Hom nie, maar herinner ons onsself en mekaar ook
aan die feit dat dinge hier op aarde nie maar aan hulle eie lot oorgelaat
word nie. Dit bied geweldige troos.
Verder dra die sing van koningspsalms ook die Evangelie van Koningskap
deur Jesus Christus die wêreld in. Dit dra daartoe by dat die koninkryk van
God sigbaar en hoorbaar op aarde geproklameer word.
“Al julle volke, klap julle hande; juig tot eer van God met ’n jubelende
stem, want aan die Here, die Allerhoogste kom eerbied toe; Hy is die Groot
Koning oor die hele aarde.” (Ps.47:2,3)
Ons fokuspsalm die week is Psalm 72, waar in ’n gebed vir die koning die
ideale koningskap besing word.
Die dagstukkies die week handel oor:
1-1 Prys die Koning van die heelal
1-2 Ek wil ’n koning hê – ek wil eintlik self my koning wees
1-3 Menslike konings in diens van die Koning van die konings
1-4 Om self ’n koning te wees
1-5 Pieter Mulder gee vir ons ’n perspektief oor hoe dit is om die Koningskap van God vandag in die Parlement uit te leef.
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Dagstukkie 1-1 Prys die Koning van die heelal
Skrifgedeelte: Psalm 47 (veral vers 2)
Die psalmdigter bely dit: Die Here is die Koning van die heelal. Daar is nie
iemand met wie Hy vergelyk kan word nie. Alle volke moet dit erken. Hy is
die Groot Koning oor die hele aarde.
Dit gaan nie in dié psalm oor die vergelyking tussen God en ander gode
nie. So ’n vergelyking kan nie en hoef nie en dit mag nie. Die Here is die universele en onvergelykbare God vir alle volke en nasies.
Wat hier in die Ou Testament al besing word, word met die koms van Jesus
Christus nog duideliker geopenbaar. Die eerste wat uit die dood opgestaan
het word die Heerser oor die konings van die aarde genoem (Openb. 1:5).
Alle mag in hemel en op aarde word aan Hom gegee en Hy regeer aan
die regterhand van die hemelse Vader oor die ganse heelal.
Die feit dat die Enigste Koning ons koning is, is nie ’n verwaande uitspraak
nie, maar ’n genadevoorreg waarvoor God geloof moet word. Die klem
moet reg gelê word – dit is nie ons Koning wat koning oor die heelal is nie,
dit is eerder die Koning oor die heelal wat ons koning is.
Hy het Israel gekies as volk aan wie Hy hom in die eerste plek geopenbaar
het. Tog was die openbaring nooit bedoel om net aan Israel te wees nie.
Israel was deur God gekies om juis sy universele koningskap aan alle nasies
bekend te maak. Daarom is die Evangelie van verlossing vir almal deur die
koms van Jesus Christus nie iets nuuts nie. Deur die geloof in Jesus word die
koningskap duidelik sigbaar vir almal. Uit alle volke, tale en nasies moet die
Koningskap erken word.
Die universele koningskap van God moet bely word. Dit is eintlik wat die
psalmdigter doen. Hy redeneer nie daaroor nie, maar bely dit. Die Psalms
roep ons op om dit ook weer te bely. Die Waarheid, ook van die universele
Koningskap van God, is daar om bely te word en as jy dit bely wek dit op
nuut geloof in die Waarheid. Sê dit daarom. Sê dit vir God. Sê dit vir jouself.
Sê dit vir ander.
As dit bely word, dan lei dit noodwendig
tot lofprysing en verheerliking van die Koning
van die konings. Omdat Hy is wie Hy is, moet
Die klem moet reg gelê word –
dit is nie ons Koning wat koning Hy geloof word. “Want aan die Here, die Allerhoogste kom eerbied toe.”(vs 3)
oor die heelal is nie, dit is
eerder die Koning oor die heelal
Wie dit bely kan ook nie anders as om al die
wat ons koning is.
ander mense en volke op te roep om saam
te sing en te jubel nie.

Knoop vas

Doen-ding:
Sê dit ’n slag vir jouself en vir ander mense en herhaal dit elke dag: “Die
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Here is die Koning van die heelal.”
Verdere Skrifstudie
Matteus 28
Openbaring 4

Dagstukkie 1-2 Ek wil ’n koning hê – ek wil eintlik
Skrifgedeelte: 1 Samuel 8:4-20

self my koning wees

Dit is opvallend dat die Here nie van die begin af ’n koning oor Israel aange
stel het nie. In ’n Teokrasie, waar God regeer, behoort daar nie ’n aardse
koning te wees nie. God regeer en die mense is onderdanig aan God self.
Hulle het nie ’n koning nodig wat vir hulle sê wat om te doen nie.
Tog wil die volk om hulle eie redes ’n koning hê. “Ons wil soos al die nasies
wees. Ons koning moet oor ons regeer; hy moet ons lei en ons oorloë voer.”
(1 Sam. 8:20)
In sy wese is die versoek van die volk dieselfde as die versoek aan Aäron
om vir hulle ’n goue kalf te maak toe Moses te lank op die Sinaiberg gebly
het. Hulle soek ’n sigbare koning. Hulle wil op hulle eie manier deur God
regeer word. Onderliggend aan die versoek lê presies dieselfde wat die
Duiwel gebruik om Adam en Eva mee te versoek naamlik dat die mens nie
ondergeskik aan God wil wees nie.
Daarom is die versoek van die volk dit wat van nature nog in die hart van
elke mens leef. Eintlik wil ons self die koning van ons lewe wees. Hy moet
sigbaar wees. Hy moet vergelyk kan word met ander gode. Hy moet soos
ander gode wees, maar natuurlik net ’n bietjie groter. As ons God dien wil
ons Hom op ons eie voorwaardes en manier dien. Hy moet daar wees om
vir ons oorlog te maak.
Ons moet onsself eerlik afvra oor ons motiewe waarom ons God as Ko
ning in ons lewe erken en dien. Dit is nie noodwendig dieselfde ding om te
bely dat Hy koning is en om Hom as Koning in jou lewe te erken nie.
As jy jou kom kry dan maak jy maar weer van Hom die koning wat jy graag
wil hê. Die koning wat jy kan rondskuif en saamneem waarheen jy wil, maar
ook die koning wat jy by die huis kan los wanneer dit jou pas. Op ’n menslike vlak hanteer
ons Hom al te maklik as maar net nog ’n ko
ning soos ander menslike konings. Baie keer is
Ons moet nie die natuurlike
Hy maar net daar om by wyse van spreke vir
geneigdheid om self koning
ons oorlog te maak.
van ons lewe te wil wees,
Wanneer ons mooi eerlik met onsself is, dan
onderskat nie.
kom al die dinge neer op die geneigdheid
om self koning van ons lewe te wees.

Knoop vas
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Daarmee plaas ons vrywillig ’n geweldige las op onsself. Soortgelyk aan
die las van ’n aardse koning wat Samuel vir Israel uitstippel. (vs 11-17)
Doen-ding:
Besin eerlik, moontlik saam met die mense om jou, oor wat dit vir jou beteken
dat God koning oor jou lewe is.
Verdere Skrifstudie
Eksodus 32
Rigters 2:11-18

Dagstukkie 1-3 Menslike konings in diens van die
Skrifgedeelte: Psalm 93

Koning van die konings

Merkwaardig is dat die Here, selfs ondanks Samuel se teenkanting, aan
die versoek van die volk toegee om ’n koning oor hulle aan te stel. (1 Sam.
8:22).
Dit word duidelik dat God nie in beginsel gekant is teen die aanstelling
van ’n koning nie. Hy stel immers volgens die vyfde gebod gesagsdraers
aan om hier op aarde in sy diens te staan.
Wat wel belangrik is, is dat God konings aanstel volgens sy eie bepalings.
Anders as wêreldse konings wat in daardie tyd kon maak en breek soos wat
hulle wou sonder om aan iemand verantwoording te doen, is die bedoeling van die konings van Israel om altyd dienend te wees aan die Koning
van die konings. Die konings moes daarom altyd ondergeskik aan die verbond en die wet van die Here lewe.
Die geskiedenis van die konings van Israel is in baie opsigte ’n tragiese
geskiedenis. Die eerste koning, Saul, faal reeds om in gehoorsaamheid aan
die Here te lewe. Selfs Dawid, die man na God se hart wat die duidelikste
voorbeeld van ware koningskap is, struikel voor die versoeking tot magsmisbruik (2 Sam. 11,12 en 1 Kron. 21). Telkens
hoor ons hoe die Here deur profete die konings vermaan dat hulle die volk van die Here
Elke gelowige, soos ook hulle wat afvallig maak.
in die kerklike dienste staan,
Wanneer die konings die een na die anmoet slegs besig wees om mense
se oë op Jesus Christus as enigste der misluk om die volk in diens van God te
regeer, stuur God sy Seun na die wêreld om
Koning te vestig.
sy Koninkryk werklik sigbaar te maak. Jesus
stel homself ondergeskik aan die wil van die
Vader en vervul so ook die koninklike amp in sy dienswerk. Juis daarom
word aan Hom alle mag in die hemel en op die aarde gegee en regeer Hy

Knoop vas
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vanaf die regterhand van die Vader.
Om hierdie rede het ons nie meer vandag ’n menslike koning in die kerk
nodig nie. Jesus Christus regeer deur sy Woord en Gees. Hy gebruik nog wel
mense in sy diens en roep ook amptelik mense om in sy kerk as predikante,
ouderlinge en diakens om te sien na sy gemeente. Hierdie dienste is egter
altyd dienend en moet slegs besig wees om mense se oë te vestig op Jesus
Christus wat die enigste koning is.
Verder is elke gelowige wat onder die koningskap van God in Jesus Christus staan, in die diens van gelowiges, ’n koning in hierdie wêreld. ’n Koning
wat die koningskap van die Koning van die konings in sy eie lewe moet
uitleef en ook aan die wêreld moet voorhou.
Doen-ding:
Bid vir die mense wat die Here oor jou gestel het om sy koningskap aan jou
te bedien.
Verdere Skrifstudie
Deuteronomium 17:14-20
1 Korintiers 3:1-9

Dagstukkie 1-4 Om self ’n koning te wees
Skrifgedeelte: Romeine 8:5-9
Ons as gelowiges dink nie altyd daaraan dat ons deur die Here Jesus Christus konings gemaak is nie. Dit klink darem te verwaand.
Tog is dit waar. Omdat ons deur die geloof deel het aan die Koning van
die konings, Jesus Christus, word ons ook Christene genoem. Dit beteken
dat ons deel het aan sy salwing as Profeet, Priester en daarom ook Koning.
Daar is geen tweedehandse Christen nie. Alle Christene is konings. Dit is
ons status voor God deur Jesus Christus. Ons hoef nie deur iets of iemand
beheer te word nie, omdat ons onder die heerskappy van die Heilige Gees
staan. Ons is nie slawe van ons sondige geneigdheid, of die Duiwel, of van
hierdie sondige wêreld nie.
Hierdie voorreg moet ons in die geloof toe-eien en in die praktyk toepas.
Niks of niemand is my koning nie. Nie my huweliksmaat, werkgewer, of enige iemand nie. Ook nie geld, gesondheid, verslawende middels of enige
van die dinge wat ons deur bekommernis so maklik regeer nie. Net Jesus
Christus is my Koning en daarom hoef ek my deur niks te laat beheers nie.
Tog moet ons nie die klem van ons koningskap op status plaas nie. Ons
is nie in die eerste plek konings gemaak om ’n ereposisie te beklee en so
met mag oor ander te sit en regeer nie. Die klem moet, soos die Heidelbergse Kategismus (Vr. & antw. 32) dit tereg stel, op ons dienswerk lê: “Om13

dat ek deur die geloof ’n lid van Christus is en
daardeur deel aan sy salwing het SODAT ...
ek in hierdie lewe met ’n vrye gewete teen
Omdat ek in Jesus Christus
die sonde en die duiwel kan stry en hierna
se koningskap deel het,
met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan
hoef ek my deur niks en deur
regeer.”
niemand te laat beheers nie.
Hoewel daar heerlikheid saam met ko
ningskap kom val die klem op hierdie lewe op
aarde nog op die stryd. Die oorwinning en die
volle heerlikheid wat daarmee gepaard gaan sal eers na die wederkoms
van die Here werklik sigbaar wees.
Bo alles moet ons koningskap niks anders wees as om na die Koning Jesus
Christus te wys nie. Soos met die Ou Testamentiese konings is die bedoeling
slegs dat ons die Koningskap van God in die wêreld sigbaar sal maak en so
sy koninkryk hier op aarde sal proklameer.
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Doen-ding:
Dink aan jouself as ’n koning wat in diens van die Koning op aarde lewe.
Watter verantwoordelikheid hou dit in?
Verdere Skrifstudie
Romeine 8:31-39
Galasiërs 5:13-25

Dagstukkie 1-5 God is Koning ook in die Parlement

van Suid Afrika

Skrifgedeelte: Psalm 146
Ek neem ’n gas deur die parlement en wys hom my werkswêreld. Hy is beïndruk deur die goue ampstaf wat die Speaker se gesag verteenwoordig.
Die ampstaf is versier met allerlei simbole. Hy spreek sy dankbaarheid uit
dat die huidige regeerders God as koning oor alles erken deur die Bybel
die sentrale simbool bo-op die ampstaf te maak. Ek moet hom teleurstel.
Ek verduidelik dat die oop boek nie die Bybel simboliseer nie maar wel die
Suid-Afrikaanse grondwet.
Die Bybel en godsdiens is nie prominent in hierdie wêreld nie. Min lede
verwys na godsdiens in hulle toesprake. As jy ’n toespraak hou en na godsdiens of die Bybel verwys, moet jy negatiewe kommentaar verwag.
Voorbeeld: President Mbeki is ’n uitgesproke ateïs. In my reaksie op ’n
toespraak van hom, haal ek in die Parlement Jesaja 40 vers 31 aan: ”...die
wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle
hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat”. Terwyl
14

Christenlede aan regerings- en opposisiekant aandagtig na my luister en
saamstem, reageer van die kommuniste en ateïste laggend en spottend
deur “Halleluja” te skreeu.
“Hy sal altyd bly regeer. Halleluja! Prys die Heer” behoort die reaksie te
wees. Dit is die slotreëls van die tweede beryming van Ps. 146 vers 10 “Die
Here regeer vir altyd. Sion, jou God regeer van geslag tot geslag.”
Gelowiges, wat glo God is koning, ook van die politiek, kry jy aan regeringsen opposisiekant. So kom Minister Nhlanhla Nene, nuwe minister van finansies, onlangs trots na my aangestap. Hy kom wys my hoe hy die Bybel op sy
IPad afgelaai het en nou enige tyd daaruit kan lees. Ons het kort vantevore
oor Bybellees gepraat en ek het hom gewys hoe ek die Bybel op my IPad
het.
As gevolg van die vergifnis deur Jesus Christus lewe ons onder sy koningskap om Hom te loof. Nie net deur daaroor te praat nie maar veral deur die
“daad”.
In my ervaring is die “daad” of “goeie vrugte dra” teenoor ongelowiges
maar moeilik. Veral moeilik in die parlement as jy Gal. 5:23 wil volg: “Die
vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” Teen
sulke dinge het die wet niks nie.
Jesus is tot die amp van Profeet, Priester en Koning gesalf. Deur die gawe
van die geloof het ons deel aan sy salwing, en daarom is ook ons profete,
priesters en konings. Maar kan konings nederig wees, soos Galasiërs 5 vra?
Jesus was Koning, het sy dissipels se voete gewas en het nederig op ’n
donkie Jerusalem binne gery. Maar nederigheid beteken nie dat Jesus swak
was nie. Gaan lees in Joh. 2 hoe Hy met ’n sweep mense uit die tempel gedryf het. Gal. 5 verwag van my “nederigheid en selfbeheersing” maar nie
om swak en pateties te wees nie.
Die EFF betoog voor die parlement. Hulle plakkate lui: “Die ANC wil nie
grond en myne nasionaliseer nie omdat hulle bang is vir die wittes”. Ek staan
in die portaal voor die raadsaal. ’n Jong EFF-lid in sy rooi oorpak kom na my
aangestap. Ek het nie aan die debat deelgeneem nie en wonder wat hy
wil hê. Ek ken hom glad nie. Hy druk sy neus teen myne, vloek my en sê “Hit
me, hit me”. Ek is eers oorbluf; daarna geamuseerd. Ek vra hom hoe oud hy
is. Hy hou sy neus uitdagend teen myne en bly skreeu. Met genade van bo
behou ek my selfbeheersing en stap weg.
Orals, ook in die parlement is daar goeie
en swak verhoudinge. Na die voorval kom
verskeie swart gelowige lede van die parleEen van die moeilikste gebede
ment by my verskoning vra en hulle misnoeë
tans om te bid, is sekerlik die
uitspreek oor die gedrag.
gebed: “Here, as Koning oor alDit alles lei daartoe dat daar tans in die
les, verstaan ek nie altyd wat in
Suid-Afrika aangaan nie, maar ek parlement en in die politiek baie frustrasies
vertrou U.”
en onsekerhede is. Baie vrae. Hoe lyk die toe-
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koms? Waar gaan alles eindig?
Dit is maklik om te sê: “God is koning oor sy skepping en in beheer. Waaroor bekommer jy?” Jesus het immers aan Pilatus gesê: “U sou geen gesag
oor My gehad het as dit nie van Bo aan u gegee was nie” (Joh. 19:11).
Maar in die daaglikse praktyk as ’n gewone swak mens is dit nie so maklik
nie.
Daarom is een van die moeilikste gebede tans om te bid, sekerlik die
gebed: “Here, as Koning oor alles, verstaan ek nie altyd wat in Suid-Afrika
aangaan nie, maar ek vertrou U.”
Pieter Mulder
Doen-ding:
Bid vir die gelowiges in die owerhede.
Verdere Skrifstudie
Psalm 2
Psalm 20
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Ons
loof
U,
KONING,
met
:
1
Week
’n psalm in die hart.

Kleingroepriglyn

Koppelgedeelte: (Laat iemand in die groep onderstaande aan die begin
van julle byeenkoms hardop voorlees.)
’n Mens kan net iemand loof wat lof waardig is.
Daarom begin ons die Fokustyd met die fokus op God wat die Koning van
die heelal is. Wanneer ons besef dat ons met die Koning van die heelal te
make het, sal ons nie anders kan as om sy lof te besing nie.
Die psalms doen dit ook in wat sommiges die koningpsalms noem. In ’n
sekere sin is alle psalms koningpsalms, want die heerskappy van God word in
al die psalms oor alle aspekte van die lewe besing.
Tog kan Psalms 2, 18, 20, 21, 45, 47, 72, 93, 99, 110, 132 en 144 onder andere
as die koningpsalms uitgesonder word.
Die Bybel in Praktyk skryf soos volg oor die koningpsalms: “Aangesien die
koning beskou is as verteenwoordiger van die Here het hy ’n besonder belang
rike plek in die verhouding tussen God en sy volk beklee. In Israel het die ko
ningskap maar eers met Dawid werklik erkenning begin geniet. Gevolglik het
Dawid aanvanklik ’n besondere plek in die koningpsalms ingeneem. Verskeie
geleenthede uit die amptelike lewe van die konings vorm die historiese agtergrond van hierdie psalms, byvoorbeeld die kroning (2, 72, 110), ’n huwelik (45),
oorlogsondernemings (18, 20, 21, 44), en die herdenking van die instelling van
die Dawid-dinastie (132). Hierdie psalms is hoofsaaklik in tye van voorspoed
gebruik.”
Deur hierdie psalms te sing en in ons harte te dra, bring ons nie net die lof
wat Hom toekom aan God nie, maar herinner ons onsself en mekaar ook aan
die feit dat dinge hier op aarde nie maar aan hul eie lot oorgelaat word nie.
Dit bied geweldige troos.
Verder dra die sing van koningpsalms ook die Evangelie van Koningskap
deur Jesus Christus die wêreld in. Dit dra daartoe by dat die koninkryk van God
sigbaar en hoorbaar op aarde geproklameer word.
“Al julle volke, klap julle hande; juig tot eer van God met ’n jubelende stem,
want aan die Here, die Allerhoogste kom eerbied toe; Hy is die Groot Koning
oor die hele aarde.” (Ps.47:2,3)
Ons fokuspsalm die week is Psalm 72, waar in ’n gebed vir die koning die
ideale koningskap besing word.
Die dagstukkies dié week handel oor:
1-1 Prys die Koning van die heelal
1-2 Ek wil ’n koning hê – ek wil eintlik self my koning wees
1-3 Menslike konings in diens van die Koning van die konings
1-4 Om self ’n koning te wees
1-5 Pieter Mulder gee vir ons ’n perspektief oor hoe dit is om die Koningskap
van God vandag in die Parlement uit te leef.
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Fokus op mekaar

15-30 minute

(Indien julle ’n nuwe groep is of daar nuwe mense by julle groep vir die
Fokustyd inskakel, spandeer ’n tydjie om mekaar te leer ken)
1. Wat is jou gunsteling psalm? Deel dit met die groep en motiveer waarom.
2. Definieer jou unieke persoonlike stukkie van die Koninkryk van God waarin
jy geplaas is om die Koningskap van God te proklameer en deel iets
daarvan met die groep.

Fokus op die Here

45 minute

Ons met die Here (15 min)

Sing saam tot eer van die Here.
(Die groep kan self liedere kies of die volgende gebruik. Iemand sou dit ook
bloot kon voorlees.)
Psalm 47-1:1,4
47:1
Juig, o volke, juig! Handklap en betuig
voor die HEER jul vreug! Wees in God verheug!
Sing Hom lof en prys op verhewe wys,
want bo al wat leef en voor Hom moet beef,
sal sy septer wink en sy glorie blink Allerhoogste in eer, groot is God die HEER!
47:4
Psalmsing tot Gods eer! Weet dat Hy regeer.
Hy het opgevaar, Koning is Hy daar
van die heidendom. Vorste en volke kom
om sy volk te wees, Abrams God te vrees.
Skild en teëweer is van U, o HEER!
Sing dan juublend bly! Hoog verhewe is Hy!
Psalm 145-2:
1. Ek wil u lof getrou verkondig, Heer,
dit uitdra oral, altyd, meer en meer.
’n Loflied kom U toe van dag tot dag
van elkeen, van geslag tot ver geslag.
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145:2. My Koning, U is ondeurgrondelik;
u Naam is groot, u maaksels wonderlik.
U werk is magtig, magtig is u daad.
Die mense moet dit hoor en daarvan praat
145:3. Ek wil getuig van al u majesteit,
u luisterrykheid en u heerlikheid.
U grootheid moet ek aan die mense stel
sodat hul sonder ophou dit vertel.
Gebedsvoorstel:
Loof God vir sy koningskap in ons lewe en in sy hele skepping. Besin saam
oor sake waarin ons die owerheid van die dag aan God kan opdra en
doen dan voorbidding daarvoor.

Die Here met ons (30 min)
1. Laat iemand Psalm 72 voorlees waarna elkeen ’n geleentheid kry om
iets te sê wat hom of haar uit die gedeelte GETREF het. Die stelling moet
aan ’n bepaalde vers gekoppel wees.

!

2. Laat iemand anders weer Psalm 72 lees en gee geleentheid vir elkeen in
die groep om ’n VRAAG uit die gedeelte te vra. Die vraag moet aan ’n
bepaalde vers gekoppel wees.

?

3. Bespreek van die vrae wat uit die groep na vore gekom het.
4. Stuur die vrae, sodra die byeenkoms klaar is, maar nie later nie as Vrydag, per e-pos aan ds Fanie deur.
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5. Bestudeer van die ander koningpsalms; moontlik Psalm 47 as daar tyd is.

Verbintenis

15 minute

My verantwoordelikheid teenoor die wêreld en die skepping
1. Bespreek hoe en waar jy as gelowige, wat deel het aan die Koningskap
van Jesus Christus, kan regeer.
2. Noem die dinge op waarvoor ons God kan dank ten opsigte van die
owerhede oor ons gestel (dink aan skool, stadsraad of regering). Oorweeg dit om op een of ander wyse die bepaalde owerheid te bedank.
Nota vir volgende week:
1. Dit is nog nie te laat om ander mense by jul kleingroep te betrek nie.
Identifiseer iemand en nooi hulle na jul volgende byeenkoms. Al is dit net
vir die Fokustyd.
2. Probeer om volgende week se byeenkoms in die natuur te hou.
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Ons loof U, BINNE IN U
Week 2: SKEPPING, met ’n psalm
in die hart.
Koppelgedeelte:
Ons kan die Here op geen ander plek loof as vanuit Sy skepping waarvan
ons deel is nie.
Natuurlik is dit nie net ons wat op die aarde leef wat God loof nie; sy glorie
en heerlikheid is heeltemal te groot daarvoor. Alles in die heelal is deur God
geskep om Hom te loof en te eer.
Hieroor sing die Psalms vanuit verskillende hoeke. Sonder om die saak
van die skepping tot ’n paar psalms te beperk, groepeer ons tog onder
andere Psalms 8, 19, 29, 33, 65, 74, 104, 136, 147 en 148 as skeppingspsalms.
Beide uit vrees vir natuurkragte maar ook uit afhanklikheid van die natuur
het die mens oor al die eeue vir hom natuurgode geskep. Die gode was of
die son of die maan of ander gode wat byvoorbeeld die reën moes reguleer.
Hierteenoor openbaar God hom in die Bybel en in die psalms as die God
wat groter is as die skepping. Hy het alles geskep en onderhou alles en alles
in sy skepping is daar om aan Hom die lof te bring wat Hom toekom.
In Psalm 148, wat ons fokuspsalm vir die week is, word die hemelliggame,
die voëls, diere en visse saam met die mens opgeroep om aan God die eer
te bring.
Op ’n manier is ons as mense dus gewoon deel van die skepping en die
natuur en tog weet ons dat God die mens in die skepping geplaas het met
’n bepaalde doel. Hieroor sing Psalm 8: “U laat Hom heers oor die werk van
U hande.”
In die behandeling van die tema handel die dagstukkies oor die volgende:
2-1 God se skepping en my plek daarin
2-2 God openbaar Hom deur Sy skepping
2-3 Skeppingstaal in die Bybel
2-4 Die skepping sing tot eer van die Here
2-5 Kobus van der Walt gee sy perspektief as gelowige oor die vraag: ’n
Gelowige natuurwetenskaplike – is dit moontlik?
Ons gaan dié week vanuit ’n paar psalms verskillende aspekte van ons lofprysing aan God bekyk. Mag die skeppingspsalms in jou hart ’n tuiste vind
en vandaaruit gesing word om so saam met die skepping die Here te loof.
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Dagstukkie 2-1 God se skepping en my plek daarin
Skrifgedeelte: Psalm 8
Die nag het die snaakse manier om ’n mens anders na alles te laat kyk. In
die nag is bangheid, eensaamheid, kleinheid en bekommernis net soveel
groter as in die dag. Dit is asof die nag die mens se nietigheid en afhanklikheid op die voorgrond stel.
Die nag is die tyd waarin Psalm 8 sy ontstaan gehad het. Dawid, moontlik
as herder in die veld, kyk op na die wolklose hemel en sien die sterrespikkels
in die lug en dan wonder hy: “Wat is die mens dat U aan hom dink?”
Die mens. In ruimte, een van oor die 7 miljard mense wat tans op ’n aardse
oppervlakte van 148 940 000 vierkante kilometer leef. In tyd, is die sewentig
of tagtig jaar van menslike bestaan waarvan Moses in Psalm 90:10 sing nie
eers ’n breukdeel van ’n sekonde nie.
Wat is die mens? Niks nie. Nie eers ’n stippeltjie op die kaart van die heelal
nie. ’n Stoffie op ’n skaal, ’n druppel in ’n emmer.En tog is die mens, so klein
en nietig, nie vir God onbelangrik nie. Tog dink God aan die mens. Tog besoek God die mens. Onverstaanbaar. God ken die mens by die naam en
God tel die hare van die mens se kop. God ken sy gedagtes nog voordat
dit woorde word.
Tog gee die Skepper aan die mens, wat Hy na sy beeld geskape het,
die opdrag om te heers oor die werk van Sy hande. Tog onderwerp God
mak diere, wilde diere, voëls en visse aan die mens. Iets om jou oor te verwonder. Iets wat jou geweldig nederig maak. Iets om te geniet. Iets wat ’n
geweldige verantwoordelikheid op jou plaas.
Iets waarvoor God alleen geloof moet word en daarom word Dawid se
bepeinsing omarm met lofprysing: Here, onse Here, hoe wonderbaar is U
naam oor die hele aarde. (vs. 1,10).
Wanneer jy te veel van jouself begin dink – gaan lê op jou rug in die don
ker nag, kyk na die sterre en besef weer jou nietigheid voor God.
Wanneer jy klein en magteloos voel – gaan lê op jou rug in die donker
nag, kyk na die sterre en besef die wonder dat God aan jou gedink het en
in Jesus Christus jou kom besoek het.
Wanneer jy betekenisloos voel – gaan
lê op jou rug in die donker nag, kyk na die
sterre en besef dat die Here jou roep om oor
Sy skepping te heers.
Jy lewe vandag binne in
Wanneer jy opgehou het om God te
hierdie spesifieke stukkie van
die skepping van die Here.
prys – gaan lê op jou rug in die donker nag,
Wat soek jy hier?
kyk na die sterre en sing saam: “Here, onse
Here, hoe wonderbaar is U naam oor die
hele aarde.”
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Doen-ding:
Maak tyd om in die natuur stil te word en dink na oor jou plek en taak in die
stukkie skepping waar die Here jou geplaas het.
Verdere Skrifstudie
Genesis 1
Jesaja 40:12-31

Dagstukkie 2-2 God praat deur sy skepping
Skrifgedeelte: Psalm 19
Hoe weet jy of iemand ’n goeie vakman is? Jy kyk na sy werk. Hoe weet jy
of iemand wys en verstandig is? Jy lees wat hy geskryf het.
Wat die persoon geskryf en gemaak het, sê tog iets van daardie persoon.
Iets, maar tog ook nie alles nie.
So is dit met God ook. Hy het gemaak en Hy het gepraat en daarom ken
ons Hom. Ons weet uit Sy skepping dat sy almag ewigdurend is (Rom 1:20).
Ons weet uit Sy Woord dat Hy die bron van wysheid is.
Psalm 19 besing die lof van God wat gemaak en gepraat het. In die
tweede deel van die psalm, vanaf vers 8, word die wonder van God se
Woord as openbaringsmiddel besing. God se Woord is volmaak, betroubaar, gee wysheid, bring blydskap, gee insig, is goed, staan vas en is kosbaarder as goud.
In die eerste sewe verse word die klem op die skepping as openbaringsmiddel van God gelê: “Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van die Here bekend. Die een dag gee die berig
deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.
Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem.”
Ons bely in die Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 2 dat die skepping
soos ’n mooi boek is waar alle skepsels, groot en klein, die letters is wat
ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid,
duidelik laat sien.
So kyk ons na die berge en sien God se standvastigheid. So kyk ons na
die riviere en die reën en sien God se lewegewende krag. So kyk ons na
die voëls van die veld en weet dat God elke dag vir hulle en vir ons sorg.
So kyk ons na die son en besef dat dit God is wat volgens orde skep en onderhou. So kyk ons na die verwoesting wat veldbrande aanrig en besef ons
weer dat God se oordele geweldig is. So kyk ons na die blomme in die veld
en dit laat ons iets sien van die veelkleurigheid en skoonheid van God. So
kyk ons na die helderwit sneeu en dit herinner ons aan die heiligheid van
God. So kyk ons na weerligstrale en weet dat God in kontak met Sy wêreld
is. So kyk ons na die aanbreek van die lente en weet dat God lewe uit
23

die dood wek. So kyk ons na die vermoë van
die mens om deur tegnologie en wetenskap
geweldige dinge te ontwerp en dan verwonDit is ’n gawe van God vir die
der ons ons oor die God wat die mens na sy
gelowige om deur die
beeld geskep het.
skepping te kan kyk en die God
Ver verhewe bo Sy skepping, is die Skepper
van die skepping te kan raaksien.
van al die dinge. Veel groter as wat ons kan
verstaan of deurgrond. Wat ’n voorreg om
na die skepping te kan kyk en op grond van
die openbaring deur die Woord en deur die Lewende Woord, Jesus Christus, te kan weet wie God is.
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Doen-ding:
Bepeins oor die verskillende dinge wat jy in die natuur sien en beleef en
probeer om vir jouself en vir ander te verwoord aan watter eienskap van
God dit jou herinner.
Verdere Skrifstudie
Romeine 1:18-23
Psalm 29

Dagstukkie 2-3 Die skeppingstaal in die Bybel
Skrifgedeelte: Psalm 102:1-12
Die Bybel het nie sy ontstaan in ’n studeerkamer met digte gordyne,
kunsmatige lig, klankdigte mure en lugversorging gehad nie. Die Bybel is
geskryf in die skepping en deur die skepping en vir die skepping.
Die skepping is nie net ’n openbaringsboek van God nie, maar selfs in
die besondere openbaringsboek van God, sy Woord, klink die klanke en
stemme van die skepping op. Slaan die Bybel op enige plek oop en let op
die rykdom van verwysings en beelde vanuit die natuur wat gebruik word.
• Hoe anders kan God verstaanbaar met sy
skepsels praat as om te praat vanuit die
Hoe anders kan God verstaanbaar
wêreld waarbinne Sy skepsels leef?
met sy skepsels praat as om te
• Hoe sou ons iets verstaan van ewigheid as praat vanuit die wêreld waarbinne
God nie berge as voorbeelde gebruik nie? Sy skepsels leef? Hoe anders kan
• Hoe sou Hy aan ons verduidelik het wat
die mens in sy verhouding met
die opstanding is as Hy nie die beeld van God kommunikeer as juis vanuit
’n koringkorrel kon gebruik wat begrawe ons leefwêreld van die skepping?
word en dan weer ontkiem nie?
• Hoe sou Hy vir ons kon verduidelik hoedanig sy koninkryk is as Hy nie die
beeld van mosterdsaad of ’n verlore skaap of ’n vyeboom gehad het
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nie?
• Hoe sou ons iets kon verstaan van die lewe hierna as God nie vir ons kon
sê dat die leeu en die lam langs mekaar sal lê en dat daar ’n boom sal
wees wat elke maand vrugte sal dra nie?
Die ander kant is ook waar. Veral in die psalms vind ons ook hoe die mense
in beeldende taal vanuit die skepping hul lot teenoor die Here bekla. Dit is
aangrypende om die beeldende taal te lees waarin die digter van Psalm
102 sy nood voor die Here uitkerm:
• My dae verdwyn soos rook
• My liggaam brand soos vuur
• Ek is verskroei en uitgedroog soos gras
• Ek voel verlate soos ’n pelikaan in die woestyn, soos ’n uil tussen murasies
• Ek voel soos ’n eensame voël op ’n huis se dak
• Soos ’n skaduwee wat lank word, is my lewe naby sy einde, ek is soos
verdroogde gras
Lees gerus die Bybel ’n slag met die oog van die skeppingtaal waarin dit
geskryf is.
Doen-ding:
Probeer kreatief dink aan iets in jou omgewing wat ook iets van God of sy
wil vir jou leer.
Verdere Skrifstudie
Jesaja 11:1-9
Psalm 46

Dagstukkie 2-4 Die skepping tot eer van die Here
Skrifgedeelte: Psalm 98
Het jy geweet die skepping sing ook? Het jy die skepping al gehoor roep en
praat en sing?
Die Here konfronteer Job met sy almagtige skeppingswerk wanneer Hy
vra: “Wie het die aarde aanmekaar gesit daardie oggend toe die sterre
saamgesing het en al die hemelinge gejubel het?” (Job 38:7).
Het jy geweet dat die hemel getuig van die mag van die Here en dat die
uitspansel sy handewerk bekend maak? Dat die een dag die berig aan die
ander deurgee en dat die een nag die kennis aan die volgende deurgee?
(Ps.19:2,3).
Het jy geweet dat die hemel gejubel, die aarde gejuig en die berge vrolik
gesing het omdat die Here uitkoms vir sy volk gebring het? (Jes.49:13).
Het jy geweet die see en alles daarin moet druis, die aarde en alles daarop moet juig, die riviere moet hande klap, die berge moet saam juig voor
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die Here, want Hy kom om oor die aarde te
heers? (Ps. 98:7,8).
Het jy geweet dat die berge en die heuDit is so hartseer as daar sekere
wels voor julle uit sal jubel en juig en al die
stemme vanuit die skepping begin
bome in die veld sal hande klap? (Jes. 55:12).
stil word weens menslike geraas
So kan ons talle voorbeelde uit die Bybel
en omdat diere uitsterf.
aanhaal. Die skepping sing en jubel. Die skepping is deel van die koor wat God geskep het
om aan Hom die lof en die eer te bring.
Elke voëlgeluid, elke dieregeluid, elke soort gebrul en geblaf, elke sui
sing van die wind en geklots van ’n brander, alle naggeluide en selfs die
doodse stilte in die natuur vorm ’n unieke lofsang tot eer van die Skepper.
Elke skepsel sing volgens sy uniekheid in die koor saam.
Op ’n ander manier leer die Bybel dat die Here die skepping gebruik om
sy woorde te eggo. Deur die skepping hoor ons die stem van die Here soos
dit weerklink oor die waters. Sy stem kloof die seders van die Libanon oop
en laat die woestyne bewe (Ps. 29:3-6).
Juis daarom is dit is so hartseer as die stem van die skepping begin stil
word. As unieke voël- en dierespesies se stem stil word. Dit is hartseer as
daar soveel geraas word dat die stem van die skepping nie meer gehoor
word nie en daar soveel besoedeling is dat jy die mooi van die skepping nie
meer kan raaksien nie.
Miskien moet ons meer in die skepping kom en tyd maak om rustig te luis
ter na die geluide in die skepping en probeer om ons loflied in harmonie
daarmee in te stel.

Knoop vas

Doen-ding:
Maak vandag ’n tydjie om te luister na die geluide in die natuur.
Verdere Skrifstudie:
Esegiël 36:1-16 Psalm 29

Dagstukkie 2-5 ’n Gelowige natuurwetenskaplike –
Skrifgedeelte: Psalm 111

is dit moontlik?

Psalm 111:2 staan bekend as die navorsingswetenskaplike se teks – “Die
werke van die Here is groot, almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor
na” (Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them).
In die Christelike tradisie bely ons dat God Homself op twee wyses openbaar, naamlik in ’n boek van werke (die skepping) sowel as in ’n boek van
woorde (die Bybel). Die twee boeke word duidelik onderskei in Psalm 19:126

6 en Psalm 19:7-13. God roep gelowiges op om Sy werke te bestudeer en
daarin vreugde te vind, soos ons in dagstukkie 2-2 gesien het.
Sedert die tyd van die Renaissance en die Verligting is daar egter ’n denkstroom wat voorgee dat dit onmoontlik is om beide openbaringsboeke van
God as die waarheid te aanvaar.
Sommige natuurwetenskaplike voorbeelde en teorieë word gebruik om
die idee dat die natuurwetenskap en die Bybel in konflik is, te substansieer.
Hierdie oënskynlike konflik word versterk deur sekere teoloë wat die Bybel
op ’n fundamentalistiese, biblistiese wyse vertolk.
Op hierdie wyse word die status van die Bybel as die gesagvolle Woord
van God, sowel as bewese natuurwetenskaplike kennis, verdag gemaak
en as wedersyds eksklusief voorgehou.
Hierdie paradigma van konflik lei noodwendig tot vrae waarvoor elke
gelowige natuurwetenskaplike vroeër of later te staan kom, en dit is “Hoe
beïnvloed my geloof my wetenskap?”, en “Hoe beïnvloed my wetenskap
my geloof?”.
Hierdie spanning tussen geloof en wetenskap kan slegs opgelos word as
’n mens bereid is om die diepste wortels van die konflik eerlik te bestudeer,
en om dan die moed te openbaar om foutiewe paradigmas te korrigeer.
Die vertrekpunt van hierdie analise behoort te wees dat gelowiges moet
bely dat beide die Bybel en die skepping verskillende openbarings van presies dieselfde God is. Dit is onmoontlik vir hierdie twee openbarings om in
konflik met mekaar te wees; inteendeel, hulle vul mekaar aan en versterk
mekaar wedersyds.
As mens hierdie feit aanvaar, volg die res maklik, want gelowige natuurwetenskaplikes en teoloë hou dan op om op interpretasieverskille te konsentreer. In die plek daarvan word ’n konstruktiewe raamwerk aanvaar
waarin geloof en wetenskap gelyktydig geakkommodeer word.
In hierdie raamwerk geld die volgende uitgangspunte:
• God is verhewe bo die skepping en nie aan natuurwette onderhewig nie
(Ps. 104:27-30; Kol 1:17; Heb. 1:3; Matt 8:27).
• Alle kennis is voorlopig van aard. Ons ken maar net dele. Enige oënskynlike botsing tussen geloof en wetenskap is daarom te wyte aan ’n
onvolkome begrip van die wetenskap, of ’n foutiewe eksegese. Dit is
onnodig om jou geloofsekerhede te bevraagteken as dit oënskynlik in
konflik met wetenskaplike teorieë is, of om
bewese wetenskaplike feite te probeer ontken of te verdraai ter wille van ’n filosofiese of
Die Bybel en die
teologiese dogma.
natuurwetenskappe is
Gelowige natuurwetenskaplikes kan daarwedersyds aanvullend
om met oorgawe hul navorsing doen met
en nie in konflik nie.
’n voortdurende gevoel van dankbaarheid
vir die voorreg om meer en meer verstom te
mag staan voor die almag en die wonder

Knoop vas

27

van God se skepping.

Kobus van der Walt

Doen-ding:
Neem vanaand ’n verkyker en kyk in die hemel in, of kyk deur ’n mikroskoop
na klein goedjies rondom jou. Jy sal nie anders kan as om God te loof en te
prys nie.
Verdere Skrifstudie
Job 38 en verder
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Ons loof U, BINNE IN U
Week 2: SKEPPING, met ’n psalm
in die hart.
Kleingroepriglyn

Koppelgedeelte (Laat iemand in die groep onderstaande aan die begin
van julle byeenkoms hardop voorlees.)
Ons kan die Here op geen ander plek loof as vanuit sy skepping waarvan
ons deel is nie.
Natuurlik is dit nie net ons wat op die aarde leef wat God loof nie, Sy glorie en heerlikheid is heeltemal te groot daarvoor. Alles in die heelal is deur
God geskep om Hom te loof en eer.
Hieroor sing die psalms vanuit verskillende hoeke. Sonder om die saak
van die skepping tot ’n paar psalms te beperk, groepeer ons tog onder
andere Psalms 8, 19, 29, 33, 65, 74, 104, 136, 147 en 148 as skeppingspsalms.
Beide uit vrees vir natuurkragte, maar ook uit afhanklikheid van die natuur
het die mens oor al die eeue vir hom natuurgode geskep. Die gode was of
die son of die maan of ander gode wat byvoorbeeld die reën moes reguleer.
Hierteenoor openbaar God hom in die Bybel en in die psalms as die God
wat groter is as die skepping. Hy het alles geskep en onderhou alles en alles
in Sy skepping is daar om aan Hom die lof te bring wat Hom toekom.
In Psalm 148, wat ons fokuspsalm vir die week is, word die hemelliggame,
die voëls, diere en visse saam met die mens opgeroep om aan God die eer
te bring.
Op ’n manier is ons as mense dus gewoon deel van die skepping en die
natuur en tog weet ons dat God die mens in die skepping geplaas het met
’n bepaalde doel. Hieroor sing Psalm 8: “U laat Hom heers oor die werk van
U hande.”
Ons gaan dié week vanuit ’n paar psalms verskillende aspekte van ons
lofprysing aan God bekyk. Mag die skeppingspsalms in jou hart ’n tuiste
vind en vandaaruit gesing word om so saam met die skepping die Here te
loof.
Vandag se kleingroepbyeenkoms fokus op Psalm 148 waarin die digter
hemelliggame, voëls, diere en visse oproep om saam met die mens lof aan
die Here te bring.
Die dagstukkies hierdie week handel oor:
2-1 God se skepping en my plek daarin
2-2 God openbaar Hom deur Sy skepping
2-3 Skeppingstaal in die Bybel
2-4 Die skepping sing tot eer van die Here
2-5 Kobus van der Walt gee sy perspektief as gelowige op die vraag: ’n
Gelowige natuurwetenskaplike – is dit moontlik?
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Fokus op mekaar

15-30 minute

1. Op watter plek in die natuur het jy die Here se teenwoordigheid op ’n
besondere manier ervaar?
2. Is daar iets uit die natuur (’n plek, plant, dier of voël) wat vir jou telkens
iets van God leer? Deel dit met die groep.

Fokus op die Here

45 minute

Ons met die Here (15 min)

Sing saam tot eer van die Here.
(Die groep kan self liedere kies of die volgende gebruik. Iemand sou dit ook
bloot kon voorlees.)
Psalm 8-1:1,3,4
8:1
Daar is geen land so ver of woes geleë,
geen strand, o HEER, of wilde waterweë,
geen hemelsfeer in die oneindigheid of orals blink u Naam en majesteit.
8:3
As ek, o HEER, u nagtelike hemel
daarbo aanskou, die tint- en glansgewemel;
hoe, deur U toeberei, die skugter maan
met stille gang oor sterrevelde gaan 8:4
wat is die mens dan dat U hom gedenk het,
die mensekind wat U so ryk beskenk het!
Met eer en heerlikheid is hy gekroon,
skaars minder as die eng’le om u troon.
Psalm 29-2:1,2,5
29:1.
Prys die Here, hemelinge,
Hy verskyn in al sy mag.
Prys die Heer van alle dinge,
buig jul neer voor sy gesag.
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29:2.
Hy, bewerker van die donder,
praat deur onweer hard en luid,
en tot op die waters onder
klink sy stem vol majesteit.
29:5.
Bo die waters is sy woning.
Almal eer Hom met ontsag.
ewig heers Hy as die Koning.
Vrede vind sy volk, en krag.
Gebedsvoorstel:
Laat iemand voorberei deur vanuit een van die natuurpsalms of ander gedeeltes in die Bybel wat oor die skepping handel, te bid.

Die Here met ons (30 min)
1. Laat iemand Psalm 148 deurlees, waarna elkeen ’n geleentheid kry om
iets te sê wat hom of haar uit die gedeelte GETREF het. Die stelling moet
aan ’n bepaalde vers gekoppel wees.

!

?

2. Laat iemand anders weer die Psalm lees en gee geleentheid vir elkeen
in die groep om ’n VRAAG te vra uit die gedeelte. Die vraag moet aan
’n bepaalde vers gekoppel wees.

3. Bespreek van die vrae wat uit die groep na vore gekom het.
4. Stuur die vrae, sodra die byeenkoms klaar is, maar nie later nie as Vry31

dag, per e-pos aan ds Fanie deur.
5. Julle kan van die ander natuurpsalms, moontlik Psalm 8, ook bestudeer
indien daar tyd is.

Verbintenis

15 minute

My verantwoordelikheid teenoor die wêreld en die skepping
1. Gesels onder mekaar oor wat julle kan doen om die skepping van God
te bewaar. Besluit gesamentlik oor een ding wat almal kan doen om bv.
krag of water te bespaar of om meer verantwoordelik met huisvullis om
te gaan.
2. Dink aan ’n aksie wat julle as kleingroep kan beplan om as groep of van
uit die gemeente uit te voer om ’n bydrae te maak tot die bewaring van
die natuur.
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Ons, WAT DEUR U
Week 3: VERGEWE IS, loof U met
’n psalm in die hart
Week 3: Ons, WAT DEUR U VERGEWE IS, loof U met ’n psalm in
die hart

Koppelgedeelte
Hoe wonderlik is die genade dat ons die Here mag loof vir skuldvergifnis.
Eintlik behoort skuldbelydenis iets verskrikliks te wees. Ek maak myself immers kwesbaar wanneer ek my skuld kom bely, wanneer ek kom erken dat
ek ’n fout gemaak het of verkeerd opgetree het. Gewoonlik probeer ons
hierdie kwesbaarheid vermy deur ons sonde vir onsself te hou. In Psalm 32,
hierdie week se fokuspsalm, word die ironie aan ons geopenbaar dat hierdie metode om kwesbaarheid te vermy ons eintlik net meer kwesbaar en
afhanklik van vergifnis maak.
In die wêreld se oë moet ons skuldbelydenis ten alle koste vermy, omdat
boetedoening, betaling of straf volg op my skulderkenning. In die volgende
week gaan ons egter in verwondering stilstaan by die feit dat ons in Christus met aspekte soos vrees vir straf of verwerping na God toe mag kom in
skuldbelydenis. Die Here gee vir ons die genade om deur skuldbelydenis
vas te gryp aan die verlossing wat Hy vir ons geskenk het, so kan ons al ons
laste op ons Here Jesus laai en ’n lewe van vryheid leef.
Die dagstukkies vir hierdie week is:
3-1 Die wêreld is afhanklik van die Here se vergifnis
3-2 Ek is afhanklik van die Here se vergifnis
3-3 Hoe lyk skuldbelydenis en vergifnis?
3-4 Lewe in verwagting op die Here
3-5 In die laaste dagstukkie deel Jacques Tredoux met ons hoe hy dit
beleef om te lewe as iemand wat deur ons Here Jesus vergewe is.
Die besef dat ons uit genade alleen leef is meer as maar net ’n ou-ou leerstelling uit die tyd van die Reformasie. As ons werklik glo dat ons uit genade
alleen leef, dan sal daardie besef ons eie lewens en ons lewens saam, as
kerk van die Here, vorm gee. Hoe wonderlik is die getuienis wat uitgaan na
’n hopelose wêreld as die kerk van die Here sigbaar leef vanuit die genade
van ons Here Jesus.
Mag ons almal in hierdie week opnuut weer tot die besef kom dat ons
alleen maar kan leef vanuit die vergifnis wat die Here gee.
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Dagstukkie 3-1 Die wêreld is afhanklik van die

Here se vergifnis

Skrifgedeelte: Psalm 14

Hoe stukkend is die wêreld dat iemand kan sê of dink daar is geen God
nie. Die dwaas is iemand wat ontken dat die Here bestaan. As die Here in
Psalm 14 hierdie persoon ’n dwaas noem, maak Hy nie ’n uitspraak oor die
persoon se intellektuele vermoëns nie. Die Here maak ’n morele uitspraak
oor hierdie persoon, wanneer Hy hom ’n dwaas noem. Die dwaas ontken
dat God bestaan en daarom is die liefde en trou, wat eienskappe is van
iemand wat in ’n verhouding met die Here leef, nie teenwoordig in die
dwaas se lewe nie.
Die dwaas leef nie in ’n verhouding met God nie. Hy staan buite die verbond. Hy lewe dus weg van God af. Hoe tragies moet so ’n bestaan nie
wees nie! Die psalmdigter besef hoe hartseer die lewende-dood van die
dwaas is, daarom roep hy in vers 4 uit: “Weet julle dan nie...?” Besef hulle
nie dat die liefde en trou van die Here die ware lewe is nie?
In vers 5-6 word die lewe van die dwaas vergelyk met die lewe van die
regverdige. Die dwaas se lewe word geskets as ’n lewe van angs, met
planne wat misluk. Die regverdige se lewe is ’n lewe sonder angs in die
teenwoordigheid van die Here.
Die krisis is dat die dwaas nie net sy eie lewe verwoes nie, maar dat hy
ook leef as ’n vyand van God en ’n bedreiging vir die regverdiges. Daarom
is die psalmdigter nie maar net hartseer oor die dwaas se bestaan nie, hy
treur ook oor die swaarkry wat die dwase vir die regverdiges veroorsaak.
Vanuit sy hartseer oor die sonde-gebrokenheid van die wêreld bid die
psalmdigter in vers 7 om verlossing. Hy kyk hoopvol na Sion, die berg waarop die tempel en stad van die Here staan. Eintlik kyk hy in ’n trouelose en
liefdelose wêreld na die Here, die Verbondsgod, by wie liefde en trou in
oorvloed is.
Uiteindelik is die redding wat van die Here af kom die enigste uitkoms vir
hierdie wêreld. As God nie sy Seun na hierdie wêreld gestuur het om die
mag van die sonde en dood te kom breek nie, sou ons almal vandag nog
as dwase lewend-dood gewees het.

Knoop vas

Die redding wat God
in Christus gee, is die enigste
uitkoms vir hierdie wêreld
se sonde-gebrokenheid.
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Doen-ding:
Bid vir elkeen wat nog nie ons Here Jesus as
Verlosser ken nie.
Verdere Skrifstudie
Romeine 3: 9-26.

Dagstukkie 3-2 Ek is afhanklik van die Here se
Skrifgedeelte: Psalm 38

vergifnis

Knoop vas

In Psalm 14 het ons gefokus op die feit dat die
Om my sonde te besef is nie
wêreld afhanklik is van die Here se vergifnis.
maar ’n onpersoonlike, akadeOns is egter ook deel van hierdie wêreld en miese oefening nie – as ek werklik
sy gebrokenheid, daarom is ek en jy ook af- my sonde besef, besef ek ook hoe
stukkend ek voor die Here is.
hanklik van die Here se vergifnis.
Psalm 38 is die gebed van ’n gelowige wat
die effek van sy sonde op ’n intense manier beleef. Die digter beleef sy
siekte as ’n straf vir sy sonde. In Psalm 38 word daar nie vir ons gesê dat die
digter se siekte ’n straf is vir sy sonde nie. Ons weet ook uit byvoorbeeld die
lewe van Job dat siekte en swaarkry nie noodwendig daarop wys dat die
Here besig is om ons te straf nie.
Die punt is: die digter is siek en daarmee saam worstel hy met die gevolge
wat sy sonde veroorsaak. Die digter besef dat sy sonde hom isoleer – hy
word alleen in ’n hoek vas gedruk. Die digter voel skuldig teenoor die Here.
Hy voel of die Here vêr van hom af staan (v.3-11). Die digter beleef ook hoe
die mense in sy lewe hom verstoot (v.12-21). Dis die digter se krisis: sy sonde
veroorsaak dat hy alleen staan in sy seerkry.
Hy bid daarom dat die Here nie meer vir hom sal kwaad wees of hom sal
straf nie (v.2). As die digter klaar hierdie hartseer gevolge van sy sonde aan
die Here vertel het, sluit hy sy gebed af deur die Here te herinner aan sy verbondsbeloftes. Die Here het reeds aan die digter se voorvaders Abraham,
Isak en Jakob belowe dat Hy altyd by sy volk sal bly, dat Hy hulle God sal
wees. In v. 22-23 gryp die digter vanuit sy worsteling met sy sonde terug na
daardie beloftes.
Psalm 38 is vir baie van ons ’n geliefde psalm omdat dit ons worsteling
met ons sonde en ons behoefte aan ’n Verlosser so eerlik en kragtig verwoord. Ons praat gereeld oor hoe belangrik ons sonde besef is, maar hier in
Psalm 38 sien ons dat sonde besef nie maar ’n onpersoonlike, akademiese
oefening is nie – as ek werklik my sonde besef, besef ek ook hoe stukkend
ek voor die Here is. Terselfdertyd prys ons die Here, sodat hoe meer ons
harte gebreek word oor ons eie sonde, hoe groter is ook ons blydskap en
dankbaarheid vir ons Here Jesus Christus – die Man van Smarte – wat ons
kom losbreek het uit die mag van die sonde en die dood.
Doen-ding: Bid die Here dat jy vandag opnuut weer mag besef hoe afhanklik jy van die verlossing wat Hy in Jesus Christus vir ons geskenk het, is.
Verdere Skrifstudie Psalm 6, Lukas 18: 9-14.
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Dagstukkie 3-3 Hoe lyk skuldbelydenis en vergifnis?
Skrifgedeelte: Psalm 51
In die lewe van Dawid sien ons twee kante: aan die eenkant is hy die geliefde man van God, maar aan die anderkant weet ons ook van sy sonde,
soos byvoorbeeld sy owerspel met Batseba en die moord op haar man,
Urija (2 Sam. 11-12). So is ons lewens ook: ons leef in ’n verhouding met ons
hemelse Vader deur die genade van ons Here Jesus, maar tog doen ons
nog steeds sonde.
Ons het daarom nodig om voortdurend ons skuld voor die Here te bely
en dan moet ons deur die krag van die Heilige Gees die vergifnis, wat ons
in Christus ontvang, ons eie maak. As ons dink aan Dawid se voorganger,
koning Saul, dan sien ons in 1 Samuel 13:11-12 hoe die koningskap van Saul
weggeneem word omdat hy nie sy sonde bely nie, maar eerder sy sonde
probeer verdedig en regverdig. As Dawid in skuldbelydenis voor die Here
kom (v.3-7) probeer hy nie om sy sonde te verdedig of te regverdig nie –
Dawid erken dat hy skuldig is en dat die Here regverdig is.
In v. 8-15 word vir ons beskryf wat die Here van sy kinders verwag. Ons
word geroep om te lewe soos die Here wil dat ons moet leef (v. 8). Ons Here
Jesus som só ’n lewe op as ’n lewe waarin
ons vir God lief is met ons alles, en ons vir ons
medemens lief is soos vir onsself (Matt. 22:37In Christus het ons die voorreg
39). Die Here roep ons nie om maar net op te
ontvang om in skuldbelydenis
voor die Here te mag kom in die
hou sondig nie, maar om lewens te leef wat
vertroue dat die offer vir ons
Hom werklik verheerlik. Ons moet dus breek
sonde klaar gebring is.
met ons sonde, maar ook vasgryp aan die
nuwe lewe wat die Here deur sy Gees gee.
Voortdurende skuldbelydenis en ’n daaglikse vasgryp aan die vergifnis in Christus is die metode wat die Here vir ons
gee om te breek met ons sonde, en te groei in ons nuwe lewens. In v.18
besef Dawid dat die Here nie ’n offer van hom verwag nie–watter offer wat
’n mens kan bring, kan in elk geval die Here tevrede stel? Die wonder is
dat die Here self die Offerlam vir ons sonde voorsien het toe Hy sy Seun vir
ons aan ’n kruis geoffer het. So het ons die voorreg ontvang om in skuldbelydenis voor die Here te mag kom in die vertroue dat die offer vir ons sonde
klaar deur Christus gebring is.

Knoop vas

Doen-ding:
Dank die Here vir die voorreg dat ons ons skuld mag bely en aan die vergifnis van die Here mag vasgryp.
Verdere Skrifstudie Hebreërs 10: 19-25.
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Dagstukkie 3-4 Lewe in verwagting op die Here
Skrifgedeelte: Psalm 130
In Psalm 130 is die psalmdigter steeds bewus van sy sondenood. Hy roep tot
die Here vanuit die dieptes, wat in die konteks van die psalms verwys na
die see van sorge wat die mens vanweë sy verwydering van God in hierdie
wêreld beleef. Tog is die psalmdigter nie hopeloos in sy omstandighede nie,
omdat hy besef dat die Here bereid is om sy kinders te vergewe (v.3-4).
Psalm 130 is dus ’n lied oor hoe wonderlik die genade van die Here is. In
die genade van die Here hoef ons nie in ontkenning te leef oor die swaarkry
wat ons in hierdie lewe beleef as gevolg van ons eie sonde en die gebrokenheid van ons wêreld nie. Ons mag maar tot die Here uitroep vanuit die
dieptes wat ons in hierdie lewe beleef.
Ons lewe immers nie as mense wat ’n hopelose produk van ons omstandighede is nie. Ons lewe as mense wat ’n produk is van die Here se genade
vir ons in Jesus Christus. So word ons geskuif van ’n situasie van wanhoop na
’n situasie van hoop. Ons vertrou immers op die Here wat getrou is, die Here
wat sy woord in Christus vervul.
Die beeld van nagwagte, wat deur die nag op hulle wagpos staan en
uitsien na die sonsopkoms, word vir ons gegee om die hoop wat in die
psalmdigter leef, te verduidelik. Dis nie noodwendig vir die wag ’n vreugde
om in die nag te moet diens doen nie; daarom wens geen nagwag dat die
nag eindeloos sal aanhou nie. Die nagwag wag dat die son moet opkom,
sodat die einde van sy skof kan aanbreek. Die wag weet dat die son sal
opkom; daarom weet hy dat sy skof wel tot ’n einde sal kom.
Vandag is ons ook soos die nagwag: ons worstel met ons eie sonde en
die stukkend in ons wêreld, maar ons is nie hopeloos in hierdie stryd nie,
want ons weet dat ons Here Jesus die Lig vir die wêreld is – Hy is die sonsop
koms wat ’n einde kom maak aan die nag. Hy het reeds die mag van die
sonde gebreek, en nou leef ons met die vaste wete dat Hy ons ook sal kom
wegvat uit die teenwoordigheid van die sonde.
Ons is hoopvol in ons swaarkry, want ons wag op die Here, die Here by
wie troue liefde en verlossing vas en seker is. Hy alleen is ons Verlosser!
Doen-ding:
Besef dat die Here eintlik met elke sonsopOns is hoopvol in ons swaarkry, koms weer kom bevestig dat Hy in Christus ’n
want ons wag op die Here
einde kom maak het aan die sonde-nag van
by wie troue liefde en verlossing ons lewens.

Knoop vas
vas en seker is.

Verdere Skrifstudie
Romeine 8
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Dagstukkie 3-5 Om te lewe as iemand wat vergewe is
Wanneer ek na die wêreld rondom my kyk, is dit nie moeilik om te sien
hoe Dawid by die woorde van Psalm 14:3 uitgekom het nie. As ek sien hoe
mense mekaar verdruk, al die armoede, al die onreg, al die stakings en misdaad, dan kan ek maklik hierdie woorde saam sê: “Almal het afgedwaal,
die laaste een het ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie
één nie.” Maar wat gewoonlik nog meer skokkend is as die wêreld rondom
my, is die feit dat ek myself daarby kan insluit. Dit is nie ’n baie lekker ge
dagte nie, maar as ek eerlik en opreg na my eie hart kyk, dan lyk dit maar
nie veel anders nie. As ek myself gaan meet aan God se standaarde en in
baie gevalle selfs aan mense se standaarde, dan besef ek dat ek ook deel
is van die “niemand wat goed doen nie”. Partykeer maak dit my nogal erg
gefrustreerd. Dit is nie dat ek nie goed wil doen nie, dit is net asof ek dit nie
reg kry om goed te doen nie! Ander kere weer is dit asof ek moedswillig en
baie bewus is van wat ek verkeerd doen maar net voortgaan, want dit is
wat ek nou wil hê. Maak nie saak hoe ek na die situasie kyk nie, ek bly ’n
sondige mens ...
MAAR, ’n sondige mens wat vergewe is! Dit is die wonderlike! Net soos
Dawid en die ander psalmdigters met hulle eie sonde en met die onreg in
die wêreld geworstel het, kan ons ook daarmee worstel. Net soos Dawid
oop en opreg voor God kon bely dat sy sonde al soos stink wonde is (Psalm
38:6), kan ek ook met al my worstelinge, al my swakhede en al my sonde
voor God kom staan. Ek kan ook, net soos ek is, my vertroue op die Here
stel, want by Hom is daar vergifnis. (Psalm 130:4-5). Ek kan, net soos die
psalmdigters, leer om te lewe as iemand wat vergewe is.
Om te lewe as iemand wat vergewe is, is nie altyd maklik nie. Ons moet
leer om dit te doen. Ons moet leer om die vrymoedigheid te hê om oop en
eerlik met al ons sonde na God toe te gaan. Ons moet ook leer om oop en
eerlik met al ons sonde voor ander mense te leef sodat ons op ’n sigbare
en tasbare manier God se vergifnis kan ervaar. Om te leef as iemand wat
vergewe is, is om ook aan ander mense dieselfde vergifnis te verkondig deur
hulle te vergewe en nie te oordeel nie. Dit is nie om ’n volmaakte mens te
wees nie, maar om elke keer as ek in sonde val, weer op te staan en met ’n
hart vol berou voor God en ander gelowiges te kan staan. Om te lewe as
iemand wat vergewe is, is om dieselfde gesindheid in jou hart te koester as
Dawid in Psalm 51:19: “Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging, U
sal ’n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God.”
Jacques Tredoux
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Ons, WAT DEUR U
Week 3: VERGEWE IS, loof U met
’n psalm in die hart
Week 3: Ons, WAT DEUR U VERGEWE IS, loof U met ’n psalm in
die hart

Kleingroepriglyn

Koppelgedeelte (Laat iemand in die groep onderstaande aan die begin
van julle byeenkoms hardop voorlees.)
Hoe wonderlik is die genade dat ons die Here mag loof vir skuldvergifnis.
Eintlik behoort skuldbelydenis iets verskrikliks te wees. Ek maak myself immers kwesbaar wanneer ek my skuld kom bely, wanneer ek kom erken dat
ek ’n fout gemaak het of verkeerd opgetree het. Gewoonlik probeer ons
hierdie kwesbaarheid vermy deur ons sonde vir onsself te hou. In Psalm 32,
hierdie week se fokuspsalm, word die ironie aan ons geopenbaar dat hierdie metode om kwesbaarheid te vermy ons eintlik net meer kwesbaar en
afhanklik van vergifnis maak.
In die wêreld se oë moet ons skuldbelydenis ten alle koste vermy, omdat
boetedoening, betaling of straf volg op my skulderkenning. In die volgende
week gaan ons egter in verwondering stilstaan by die feit dat ons in Christus met aspekte soos vrees vir straf of verwerping na God toe mag kom in
skuldbelydenis. Die Here gee vir ons die genade om deur skuldbelydenis
vas te gryp aan die verlossing wat Hy vir ons geskenk het, so kan ons al ons
laste op ons Here Jesus laai en ’n lewe van vryheid leef.
Die dagstukkies vir hierdie week is:
3-1 Die wêreld is afhanklik van die Here se vergifnis
3-2 Ek is afhanklik van die Here se vergifnis
3-3 Hoe lyk skuldbelydenis en vergifnis?
3-4 Lewe in verwagting op die Here
3-5 In die laaste dagstukkie deel Jacques Tredoux met ons hoe hy dit
beleef om te lewe as iemand wat deur ons Here Jesus vergewe is.
Die besef dat ons uit genade alleen leef is meer as maar net ’n ou-ou leerstelling uit die tyd van die Reformasie. As ons werklik glo dat ons uit genade
alleen leef, dan sal daardie besef ons eie lewens en ons lewens saam, as
kerk van die Here, vorm gee. Hoe wonderlik is die getuienis wat uitgaan na
’n hopelose wêreld as die kerk van die Here sigbaar leef vanuit die genade
van ons Here Jesus.
Mag ons almal in hierdie week opnuut weer tot die besef kom dat ons alleen maar kan leef vanuit die vergifnis wat die Here gee.
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Fokus op mekaar

15-30 minute

1. By watter een van die skuldbelydenispsalms vind jy die meeste aanklank?
Deel dit met die groep en motiveer waarom?
2. Definieer jou unieke persoonlike verstaan en ervaring van die vergifnis
wat jy by die Here ontvang het.

Fokus op die Here

45 minute

Ons met die Here (15 min)
Sing saam tot eer van die Here.
(Die groep kan self liedere kies of die volgende gebruik. Iemand sou dit ook
bloot kon voorlees.)
Psalm 38-1:1,17
38:1.
Straf tog nie in ongenade
my misdade,
HEER, verdra my met geduld.
Wil tog nie in toorn ontsteek nie
en U wreek nie
op my sonde en sondeskuld.
38:17.
Wil my, HEER, in hierdie lewe
nie begewe;
wees nie ver van my gebed!
Hoor die roepstem van ’n lyder,
o Bevryder
wat my altyd uit wou red!
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Psalm 32-1:1,6
32:1
Welsalig wie van skuld en straf onthewe,
die woord mag hoor: jou sondes is vergewe.
Want God wat groot is in barmhartigheid,
het hom vergewe en skeld die skuld hom kwyt.
Welsalig wie die HEER geen enkel stonde
toereken wil die boosheid van die sonde
en wie se gees, van alle valsheid vry,
voor God ootmoedig al die skuld bely
32:6
Regverdiges, laat hoor die blye tyding!
Sing voor die HEER ’n lofsang van bevryding,
’n sang wat juig oor skuldvergiffenis.
Sing, wie opreg van hart en wandel is!
Gebedsvoorstel:
Loof God vir die vergifnis wat Hy vir ons in Christus skenk. Besin saam oor
sake waarin ons vir onsself en ons wêreld skuldbelydenis kan doen.

Die Here met ons (30 min)
1. Laat iemand Psalm 32 voorlees waarna elkeen ’n geleentheid kry om
iets te sê wat hom of haar uit die gedeelte GETREF het. Die stelling moet
aan ’n bepaalde vers gekoppel wees.

!

?

2. Laat iemand anders weer Psalm 32 lees en gee geleentheid vir elkeen in
die groep om ’n VRAAG te vra uit die gedeelte. Die vraag moet aan ’n
bepaalde vers gekoppel wees.
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3. Bespreek van die vrae wat uit die groep na vore gekom het.
4. Stuur die vrae sodra die byeenkoms klaar is, maar nie later as Vrydag nie,
per e-pos aan ds. Willem deur.
5. Bestudeer van die ander vergifnispsalms, moontlik Psalm 52 as daar tyd
is.

Verbintenis

15 minute

My verantwoordelikheid teenoor die wêreld en die skepping
1. Bespreek hoe en waar die vergifnis van die Here ’n invloed op jou lewe
het.
2. Bespreek hoe die vergifnis van die Here ’n invloed behoort te hê op hoe
ons as kerk van die Here in die wêreld leef saam met mense wat ook afhanklik is van die Here se vergifnis.
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Ons, AS PELGRIMS, loof
Week 4: U met ’n psalm in die hart
Week 3: Ons, WAT DEUR U VERGEWE IS, loof U met ’n psalm in
die hart

Koppelgedeelte: (Laat iemand in die groep onderstaande aan die begin
van julle byeenkoms hardop voorlees.)
In Filippense 3:20 word ons burgers van die hemel genoem: ons lewe dus
nou hier op hierdie aarde, maar ons het eintlik reeds ’n adres in die nuwe
Jerusalem, wat saam met die nuwe hemel en aarde sal kom.
Ons is dankbaar oor ons nuwe adres in ons Here Jesus, en tog besef ons
ook dat ons a.g.v. hierdie nuwe adres swaarkry in die lewe sal beleef (Heb
10:32, Rom 8:36). Ons nuwe adres maak van ons vreemdelinge en bywo
ners in hierdie lewe (1 Pet 1:1, 2:11). Ons is pelgrims wat besig is om deur
hierdie wêreld te trek na ons Vaderhuis toe.
Op hierdie pad is daar vir ons swaarkry en soms moet ons soos Jakob die
pad enduit mank loop. Ons gaan meermale voel of ons nie kan aanhou op
hierdie pad nie. In Psalm 124, wat hierdie week se fokuspsalm is, word ons
opgeroep om te bely dat die Here ons te midde van baie gevare gehelp
het.
Ons is daarom nie hopeloos op hierdie pad nie, want …
• ons weet dat die Here deur sy Gees saam met ons op hierdie pad is
(Joh 14:16).
• ons weet dat ons Here Jesus voor ons uitgegaan het om die pad oop
te maak (Heb 10:19).
• ons weet dat hierdie pad eindig in die huis van ons hemelse Vader
(Joh 14:2-3).
Dis ’n voorreg dat die Here ons nie elkeen alleen op hierdie pelgrimspad
stuur nie, maar dat Hy vir ons sy Gees en ons medegelowiges gee as reis
genote. So sorg Hy dat ons wel die bestemming sal bereik wat Hy vir ons in
Christus voorberei het.
Mag ons daarom in hierdie week opnuut besef dat ons, wat vasgevang
was in hierdie wêreld, die blye oproep ontvang het: “Kom ons gaan na die
huis van die Here toe” (Ps 122:1).
Die dagstukkies vir hierdie week is:
4-1 Pelgrims op ’n moeilike pad
4-2 Pelgrims het hulp nodig
4-3 Pelgrims op pad na die nuwe Jerusalem
4-4 ’n Reispad saam met God eindig goed
4-5 In die laaste dagstukkie deel Nardus Conradie met ons hoe hy sy
lewe as pelgrim op aarde beleef.
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Dagstukkie 4-1 Pelgrims op ’n moeilike pad
Skrifgedeelte: Psalm 120
In Psalm 120, soos in die ander psalms, wys die Here vir ons hoe Hy vir regte
mense perspektief gee op hulle lewens. In Psalm 120 worstel die psalmdigter met die seerkry en onreg wat ander mense se woorde veroorsaak.
As die psalmdigter nadink oor sy verhoudings met die mense rondom hom
en oor hoe hy inpas by sy gemeenskap, dan besef hy dat hy in nood verkeer. Hy is vasgevang deur mense se woorde: hulle leuens hou die psalmdigter gevange.
Vanuit hierdie benoudheid bid die psalmdigter tot God (v.1-4). ’n Eerlike gebed,
waarin die psalmdigter sy benoudheid en
Pelgrims lewe in die
seerkry in twee dele verwoord. In die eerste
spanningsveld tussen
deel van die gebed (v.1-2) roep die psalmGod se beloftes en die
digter om hulp. Hy gee erkenning aan die
vervulling van daardie
feit dat hy in die mag van die leuenaars is.
beloftes.
Hy erken ook dat net die Here hom uit hier
die situasie kan red. In die tweede deel van
die gebed openbaar die Gees aan die digter, dat die Here sal optree teen
hierdie leuenaars en bedrieërs – die Here sal hulle tref met die skerp pyle
van ’n krygsman, met gloeiende kole.
Tog, al besef die psalmdigter dat die Here vir hom uitkoms sal gee uit sy
benoudheid, is hier aan die einde sy gebed geen sprake van ’n soetsappige, ontvlugting van sy omstandighede nie. Hy bly steeds as ’n vreemdeling in Mesek en tussen die inwoners van Kedar, wat verwys na plekke
ver buite die grondgebied van Israel. Die psalmdigter se situasie het nie
verander nie – sy vyande is steeds op oorlog uit – maar daar het ’n verandering gekom in wie die psalmdigter is.
Eers was die psalmdigter vasgevang en benoud in sy omstandighede.
Toe het die Here vir hom kom wys dat Hy hom sal red uit sy nood. Gevolg
lik word die psalmdigter nou vredeliewend (letterlik “vir vrede”). Eers het hy
gevlug van sy omstandighede, maar nou begeer die psalmdigter vrede en
wil met sy vyande praat.
As gelowiges lewe ons vandag nog in hierdie spanningsveld tussen God
se beloftes en die vervulling van daardie beloftes. In Christus weet ons dat
ons reeds bevry is van die leuens, wat (ons en) ons vyande vertel, maar
terselfdertyd leef ons nou nog in hierdie wêreld in die teenwoordigheid van
leuens en onreg. Ons, as pelgrims, het egter die vaste hoop dat die Here
ons ook uit die teenwoordigheid van leuens en onreg sal lei.

Knoop vas
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Doen-ding:
Loof die Here vir die voorreg van pelgrim wees. Dank die Here dat ons nie
maar net vasgevang is in ons omstandighede nie, maar dat Hy ons in Christus bevry het en elke dag deur sy Gees op ons lewenspad lei.
Verdere Skrifstudie
1 Petrus 1:1-2; 2:11-12

Dagstukkie 4-2 Pelgrims het hulp nodig
Skrifgedeelte: Psalm 121
Ons het almal hulp nodig. Soms dink ons of gee ons voor dat ons nie hulp
nodig het nie. Die waarheid is egter dat geen mens die lewe op sy eie kan
hanteer nie.
Die psalmdigter van Psalm 121 is ook so ’n mens, hy het hulp nodig. Hy
erken hierdie feit met sy openingswoorde “ek kyk op na die berge...”. Na
tuurlik soek die psalmdigter sy redding by iets groter as hyself. Uiteindelik lê
sy redding in ’n persoon – in die Here, wat die hemel en die aarde gemaak
het.
Ons vertroue op die Here is onlosmaaklik verbind aan wie die Here is.
Sonder ’n besef van wie die Here is, sou ons vertroue op Hom eintlik net ’n
stuk naïwiteit gewees het. Genadiglik kom die oproep vanuit hierdie psalm
om op die Here te vertrou, saam met ’n openbaring van wie Hy werklik is.
Hy is die Here: die Verbondsgod, wat uit genade in ’n verhouding met
ons wil leef. Hy is die Skepper, wat almagtig is. In Psalm 121 is daar twee spesifieke dinge wat die Here doen. Eerstens hou Hy oor ons wag (v.3-4). Soms
sukkel ons om op die Here te vertrou, omdat ons Hom nie kan sien nie. Ons
troos lê egter daarin dat die Here ons sien. Ons kan slaap... Ons kan reis...
Ons kan aanhou... WANT die Here hou oor ons die wag. Tweedens is die
Here jou skaduwee aan jou regterhand (v.5). Hierdie is ’n oorlogsbeeld: gewoonlik sou ’n soldaat sy skild in sy linkerhand vashou en sy swaard in sy regterhand. Die soldaat se regterkant was dus meer kwesbaar as sy linkerkant.
Die soldaat se regterhand – sy swaardhand – was ook op die voorpunt van
die geveg. Watter wonderlike troos, dat die
Here juis aan die soldaat se regterkant die
skaduwee is!
Psalm 121 is ’n geliefde psalm vir baie geOns vertroue op die
lowiges – veral wanneer ons voor situasies te
Here is onlosmaaklik
staan kom waar ons oor hulp verleë is. Wanverbind aan
neer die Here in v. 7-8 belowe dat Hy ons sal
wie die Here is.
beskerm teen ALLE gevaar, is dit ’n vooruitwysing na die oorwinning wat ons Here Jesus

Knoop vas
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oor die sonde behaal het.
Nou leef ons nog in ’n stukkende, seerkry-wêreld, maar wanneer ons Here
Jesus weer kom sal Hy ons trane kom afdroog en ’n einde kom maak aan
ons swaarkry (Open. 21: 4-5). In Christus weet ons dat gevaar (of onheil) nie
die laaste sê sal hê oor ons lewens nie.
Ons is pelgrims, wat elke dag nader kom aan die ewige vreugde in ons
Here Jesus Christus.
Doen-ding:
Vra die Here om jou oë op Hom te fokus, sodat jy selfs in jou noodsituasie
kan besef dat Hy jou Beskermer en Skaduwee is.
Verdere Skrifstudie
Psalm 124, Psalm 125, Filippense 4: 6-7.

Dagstukkie 4-3 Pelgrims op pad na die nuwe
Skrifgedeelte: Psalm 122

Jerusalem

Psalm 122 beskryf een pelgrim se blydskap en opgewondenheid oor sy besoek aan Jerusalem. Hy is saamgenooi deur ander pelgrims en nou het
hulle saam in Jerusalem aangekom. In v. 3-5 sing die pelgrim ’n spontane
loflied oor Jerusalem: die stad wat goed gebou is; die stad wat die plek
van samekoms is vir al die stamme van Israel; die stad waarin reg en geregtigheid gehandhaaf word. Uiteindelik doen die pelgrim voorbidding vir
Jerusalem (v.6-9), sodat die vrede van God sal heers in hierdie belangrike
stad.
Die pelgrim se opgewondenheid oor en liefde vir Jerusalem klink amper bietjie oordrewe. Ons voel dalk selfs dat ons hier in Potchefstroom min
belang het met Jerusalem – tot ons in Openbaring 21: 9-10 lees hoe die kerk
van die Here vergelyk word met die nuwe Jerusalem. Nou het die pelgrim
se liefde vir Jerusalem, die Godstad, baie te sê vir ons liefde vir die kerk van
die Here.
Is elkeen van ons nog opgewonde oor die uitnodiging wat ons ontvang
het om deur die bloed van ons Here Jesus deel te word van sy kerk? Is
daar by ons ’n verwondering vir die manier waarop die Here die kerk saamgevoeg het? Sien ons die kerk as die versameling van almal wat deur Christus gered is? Is dit vir ons belangrik dat die kerk sal bekendstaan as ’n gemeenskap waar reg en geregtigheid seëvier?
Daar is twee dinge wat bydra tot die pelgrim se opgewondenheid en
blydskap oor Jerusalem. Eerstens klou die pelgrim nie vas aan sy individualisme nie. Let op die ontwikkeling in v. 1: EK was bly toe HULLE vir my gesê
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het: “Kom ONS gaan...” Die pelgrim reageer
op die uitnodiging en ag homself as deel van
die groep pelgrims, wat op pad is na Jerusalem. Tweedens is daar by die pelgrim geen
Mag die Here gee dat ons opgewonde
en bly sal wees oor die feit
afkeur oor die feit dat die Here nou juis Jerusalem gekies het as die Godstad nie. Hy vind dat ons nie deel is van my-kerk of
jou-kerk nie, maar dat ons deel is
vreugde in die stad wat die Here gekies het.
van die kerk van ons Here Jesus.
Mag die Here gee dat ons opgewonde en
bly sal wees oor die feit dat ons nie deel is
van my-kerk of jou-kerk nie, maar dat ons deel is van die kerk van ons Here
Jesus. Mag die Here ons bewaar teen ’n ongesonde kritiese gees, waar ons
eerder wil fout as vreugde vind in die kerk van die Here.

Knoop vas

Doen-ding:
Dank die Here vir die gemeente waarvan ons deel mag wees. Bid dat elk
een wat in ons Here Jesus glo ook opgewonde en bly sal wees oor die liggaam, die kerk, van ons Here Jesus.
Verdere Skrifstudie
Efesiërs 4: 1-18, Openbaring 21: 5-10.

Dagstukkie 4-4 ’n Reispad saam met God eindig goed
Skrifgedeelte: Psalm 134
Psalm 134 is die slotsang van die pelgrimsliedere. Uiteindelik het die pelgrims hulle reis voltooi – hulle staan nou binne-in die tempel in Jerusalem. Al
die gevare op die pad, al die swaarkry was die moeite werd, want nou het
pelgrims gekom tot in die teenwoordigheid van die Here.
Die pelgrims is vol vreugde, anders as ons wat soms na ’n lang reis voel
dat ons meer verwag het van ons bestemming, of dat ons dalk te veel
moeite gedoen het om op ’n bepaalde plek te kom. Hier in Psalm 134 is
daar egter geen sprake van ’n antiklimaks nie. Inteendeel, die volheid en
wonderlike blydskap van pelgrims wat na ’n lang reis tuiskom in die huis van
hulle Here word beskryf.
As ons dink aan ons eie lewens op pad na die nuwe Jerusalem, dan wil
die digter van Psalm 134 ons leer dat ’n aardse lewe saam met God altyd
sal eindig – of eerder sal uitloop – op ’n hoogtepunt.
Aan die eenkant is daar vreugde by die pelgrims omdat hulle nou dit kan
doen waarvoor hulle na tempel toe gekom het: Hulle kan die Here prys!
Die pelgrims roep almal in die tempel op om saam met hulle die lof van die
Here te verkondig (v 1-2). Na alles is dit hoekom die pelgrims uit hulle eie hui
se uit weg is, hulle wou met hande omhoog die Here kom prys in sy tempel.
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Die vreugde is egter nie net aan die kant
van die pelgrims nie. In v.3 verwoord die
priesters die Here se vreugde oor die pelgrims
wat Hom in sy huis kom loof het. Die Here antOns lewe saam met God
sal eindig – of eerder sal uitloop – woord die lofgesange van die pelgrims met
op die ewige vreugde
’n seëngroet.
saam met Hom.
So wys die Here vir ons iets van die heerlikheid wat in ons Here Jesus reeds aan ons
behoort, en wat na die wederkoms van ons
Here Jesus volmaak sal word: op daardie dag sal ons ons finale bestemming bereik. Ons sal met lofgesange tuis kom in die huis van ons hemelse
Vader, met die volle besef dat Hy ons in Christus seën met al die seëninge
van die Gees wat daar in die hemel is (Ef. 1:3).
Al die worstelinge wat in die pelgrimspsalms na vore kom loop uit op die
wonderlike vreugde van die pelgrims se tuiskoms in die huis van die Here.
Ons kan daarom, as pelgrims, die Here loof met ’n psalm in die hart.
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Doen-ding:
Bemoedig iemand wat tans swaarkry beleef met die troos dat ons swaarkry
verby sal gaan en in vreugde sal eindig.
Verdere Skrifstudie
1 Tessalonisense 4: 13-5:11

Dagstukkie 4-5 My belewenis as pelgrim op die aarde
Soms beland jy dors en alleen in die “Woestynlewe”.
Onder ’n skroeiende hemel-son, gaan jy op jou knieë – en bid vir hulp.
As jy jou oë weer open, is jy verwonderd oor die besonderse makro-wêreld
van veelkleurige gegradueerde sandkorrels en piepklein vetplantjies tussen
jou knieë en rondom jou. Hoekom het jy dit nie voorheen gesien nie?
Hef jy jou oë op sien jy die lokkende sagte blou sponsberge in die verte.
Beweeg jy nader styg die berg dreigend uit die landskap uit tot duisende
“voete” omhoog.
Dit word ’n BERG voor jou waar jy nie kan oor nie. Dis ru en onbegaanbaar.
Gelukkig weet jy waar jou hulp vandaan kom.
Jou oë word geopen en jy sien meteens die prag en praal van die skepping. Jou voet sal nie struikel en jy sal nie val nie. HY sal jou beskerm. Jy raak
van al die onnodige bagasie, wat soos ’n juk op jou rus, ontslae.
’n Pad word vir jou geopen. Saam met die kontoere stap jy maklik spiraalsgewys en sig-sag die BERG uit.
Jy verstom jou aan die geologie van die Moederaarde wat in lae deur
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die eeue opgestapel is, waarin jy die geskiedenis soos in ’n boek lees.
Die plante het ook vastrap gekry tussen die rotse en lawa-uitvloeiings. Die
diere en voëls is hondmak soos in die Paradys.
Met die kierie van geloof stap jy nou juigend die berg uit. Word verkwik
deur heerlike vars borrelende fonteinwater en neem diep teue van die vars
geloofslug in. Al hoe nader aan die Hemel.
Die skepping is tasbaar en jy is deel daarvan. ’n Klein molekuletjie in die
heelal.
Jy beleef groei, verval, herskepping, verweer en verandering van die
seisoene: droogte en reën. Dankbaar sien jy dat die Skepping nog voortgaan.
Juigend strompel jy uitasem uiteindelik bo-uit. Vul jou longe gulsig met
skoon hemelse lug. Ver in die toekoms sien jy “Die Nuwe Jerusalem” wat
wink.
Jy is egter verslae om te sien hoeveel reekse lewensberge steier in die
verte die lug in; wat jy nog moet deur of oor. Die laaste berg is egter nie
meer ’n bedreiging nie. God sal jou beskerm en lei.
As dit jou beskore is om te belewe hoe die nuwe dag breek, is dit die mees
verrykende ervaring. Die SON verskyn reddend en verjaag die “skaduwees”.
Die bergtoppe word met goud gekroon en goue deurskynende heuningstroop-lig vloei teen die berge af tot in die valleie. Duidelik, vars, skoon en
in perspektief. Jy voel klein maar tog ook groot om die wonderwerk te aan
skou.
Moses het dit seker ook belewe toe hy die tien gebooie op die Sinaiberg
van God ontvang het.
Nardus Conradie
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Ons, AS PELGRIMS, loof
Week 4: U met ’n psalm in die hart
Week 3: Ons, WAT DEUR U VERGEWE IS, loof U met ’n psalm in
die hart

Kleingroepriglyn
Koppelgedeelte: (Laat iemand in die groep onderstaande aan die begin
van julle byeenkoms hardop voorlees.)
In Filippense 3:20 word ons burgers van die hemel genoem: ons lewe dus
nou hier op hierdie aarde, maar ons het eintlik reeds ’n adres in die nuwe
Jerusalem, wat saam met die nuwe hemel en aarde sal kom.
Ons is dankbaar oor ons nuwe adres in ons Here Jesus, en tog besef ons
ook dat ons a.g.v. hierdie nuwe adres swaarkry in die lewe sal beleef (Heb
10:32, Rom 8:36). Ons nuwe adres maak van ons vreemdelinge en bywo
ners in hierdie lewe (1 Pet 1:1, 2:11). Ons is pelgrims wat besig is om deur
hierdie wêreld te trek na ons Vaderhuis toe.
Op hierdie pad is daar vir ons swaarkry en soms moet ons soos Jakob die
pad enduit mank loop. Ons gaan meermale voel of ons nie kan aanhou op
hierdie pad nie. In Psalm 124, wat hierdie week se fokuspsalm is, word ons
opgeroep om te bely dat die Here ons te midde van baie gevare gehelp
het.
Ons is daarom nie hopeloos op hierdie pad nie, want …
• ons weet dat die Here deur sy Gees saam met ons op hierdie pad is
(Joh 14:16).
• ons weet dat ons Here Jesus voor ons uitgegaan het om die pad oop
te maak (Heb 10:19).
• ons weet dat hierdie pad eindig in die huis van ons hemelse Vader
(Joh 14:2-3).
Dis ’n voorreg dat die Here ons nie elkeen alleen op hierdie pelgrimspad
stuur nie, maar dat Hy vir ons sy Gees en ons medegelowiges gee as reis
genote. So sorg Hy dat ons wel die bestemming sal bereik wat Hy vir ons in
Christus voorberei het.
Mag ons daarom in hierdie week opnuut besef dat ons, wat vasgevang
was in hierdie wêreld, die blye oproep ontvang het: “Kom ons gaan na die
huis van die Here toe” (Ps 122:1).
Die dagstukkies vir hierdie week is:
4-1 Pelgrims op ’n moeilike pad
4-2 Pelgrims het hulp nodig
4-3 Pelgrims op pad na die nuwe Jerusalem
4-4 ’n Reispad saam met God eindig goed
4-5 In die laaste dagstukkie deel Nardus Conradie met ons hoe hy sy lewe
as pelgrim op aarde beleef.
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Fokus op mekaar

15-30 minute

1. Wat is jou gunsteling pelgrimspsalm? Deel dit met die groep en motiveer
waarom.
2. Waar in jou lewe sien en ervaar jy die duidelikste dat jy ’n pelgrim is in
hierdie wêreld?

Fokus op die Here

45 minute

Ons met die Here (15 min)
Sing saam tot eer van die Here.
(Die groep kan self liedere kies of die volgende gebruik. Iemand sou dit ook
bloot kon voorlees.)
Psalm 126-1:1, 2
126:1
Toe God uit smaad en slawerny
ons uit gevangenskap wou lei,
was dit vir ons, beklemd deur vrees,
net soos ’n blye droom gewees.
Ons mond was vrolik, ongebonde
ons tong van blydskap in die stonde.
Selfs heidenvolke het vertel:
Groot is Gods daad aan Israel!
126:2
Groot was u daad, en ons is bly.
U het gered, en ons in vry!
Maar, HEER, u gunsvolk sit nou weer
in droefnis en ellende neer.
Wil in u trou ons nooit begewe,
maar wend ons lot, laat ons herlewe,
soos waterstrome in Suiderland
die veld laat juig na sonnebrand.
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Psalm 127-2:1, 2
127:1
Vergeefs word sonder God jou huis gebou
Te swak is so ’n huis om stand te hou.
Vergeefs word sonder Hom die stad bewaak.
Vergeefs word alles sonder Hom gemaak.
127:2
Vergeefs word vroeg die môre opgestaan,
word laat gaan slaap en moeitevol bestaan.
Vir hulle wat Hy liefhet, daarenteë,
sal Hy in hulle slaap dit alles gee.
Gebedsvoorstel:
Loof God vir die voorreg wat Hy ons in Christus skenk om pelgrims in hierdie
wêreld te mag wees.

Die Here met ons (30 min)
1. Laat iemand Psalm 124 voorlees waarna elkeen ’n geleentheid kry om
iets te sê wat hom of haar uit die gedeelte GETREF het. Die stelling moet
aan ’n bepaalde vers gekoppel wees.

!

2. Laat iemand anders weer Psalm 124 lees en gee geleentheid vir elkeen
in die groep om ’n VRAAG te vra uit die gedeelte. Die vraag moet aan
’n bepaalde vers gekoppel wees.

?

3. Bespreek van die vrae wat uit die groep na vore gekom het.
4. Stuur die vrae sodra die byeenkoms klaar is, maar nie later nie as Vrydag,
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per e-pos aan ds. Willem deur.
5. Bestudeer van die ander pelgrimspsalms, moontlik Psalm 121, as daar
tyd is.

Verbintenis

15 minute

My verantwoordelikheid teenoor die wêreld en die skepping
Bespreek hoe en waar die feit dat jy ’n pelgrim is ’n invloed het op jou lewe.
Bespreek hoe ons mekaar kan ondersteun as pelgrims wat saam op pad is.
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Ons LOOF U met
Week 5: ’n psalm in die hart
Week 3: Ons, WAT DEUR U VERGEWE IS, loof U met ’n psalm in
die hart

Koppelgedeelte
Hierdie week kom ons aan die einde van ons Fokusweek vanuit die Psalmbundel in die Bybel.
God is KONING oor sy hele SKEPPING. As gevolg van die VERGIFNIS deur
Jesus Christus lewe ons as PELGRIMS met die doel om God te LOOF.
Ons sluit ons Fokustyd op die selfde hoogtepunt af as wat die Psalmbundel dit doen. God moet deur alles en almal geloof word.
Alles in die Psalmbundel stuur immers af op die lof aan God. Die Psalms
is in vyf boeke ingedeel en elk van die eerste vier bundels eindig met ’n
lofverheffing (Ps 41, 72, 89, 106). Die vyfde bundel sluit af met vyf lofpsalms.
Elk van die vyf psalms begin en eindig met die uitroep “Halleluja”. Psalm 150
is die laaste – die finale van die Psalms.
Dit sou dus uiters verskralend wees om net sekere psalms as lofpsalms te
identifiseer as jy daarmee beweer dat die lof aan die Here tot hulle beperk
is. Tog kan ons sê dat in Psalm 8, 19, 30, 65, 84, 96, 100, 136, 145, 146-150 die
lof aan die Here duidelik voorop staan.
Lofprysing aan God is die hoogste doel van die mens en die hele skepping se bestaan. Hoekom staan jy op in die oggend? Om te gaan werk.
Hoekom gaan werk jy? Om geld te hê. Hoekom wil jy geld hê? Om te kan
eet. Hoekom wil jy eet? Om te kan lewe. Hoekom wil jy lewe? Om God te
kan prys. (Ons staan in die eerste dagstukkie stil by die vraag waarom God
geloof moet word.)
Dit is eers wanneer ’n mens tot die insig kom dat die lewe nie oor jouself
en jou eie gemak gaan nie, maar oor lof aan die Here, dat daar sin en
betekenis in jou lewe kom.
Die dagstukkies van die week is die volgende:
5-1 Dit is goed om God te loof
5-2 Sing tot God se eer
5-3 Bid tot God se eer
5-4 Lewe tot God se eer
5-5 In die laaste dagstukkie gee Rineke Viljoen haar indrukke oor musiek
en sang in die kerk
Dankie vir julle deelname aan vanjaar se Fokustyd. Dit bly ons bede dat jul
le deur die Fokustyd ’n verdieping in julle geloof ondergaan het en dat die
Psalms uit God se Woord dieper in julle hart gekruip het.
Mag ons nooit ophou om psalms te sing tot eer van God nie!
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Dagstukkie 5-1 Dit is goed om God te loof
Skrifgedeelte: Psalm 147
Het jy ook al heimlik gewonder of dit nie, met groot respek gesê, selfsugtig,
eersugtig of selfs verwaand van God is om te verwag dat alles en almal
Hom moet loof nie?
Dit is belangrik om hierop ’n antwoord te kry. Nie net om ander mense op
hulle vrae hieroor te antwoord nie, maar ook om jou eie posisie en gevolglik
jou lofprysing teenoor God te bepaal.
Die digter van Psalm 147 het geen twyfel hieroor nie. Hy begin die psalm
met die woorde: “Dit is goed om tot lof van ons God te sing, dit is ’n genot
om die loflied te sing wat Hom toekom.” Met ander woorde: dit is goed,
aangenaam en gepas om sy lof te besing.
Om God se lof te besing is GOED. Daar is nie twyfel oor nie. Sonder vrees
vir teëspraak, kan dit gesê word. Dit is goed vir altyd en vir almal. Dit is ’n
onveranderlike waarheid. Dit is volkome goed om dit te doen.
Dit is AANGENAAM om God se lof te be
sing. God se motief met ’n skepping wat
Hom loof, is nie selfsugtig nie, maar is juis sodat sy heerlikheid, almag en grootheid geDit is goed,
aangenaam en
deel kan word. God se motief om die mens
gepas om God se lof
na sy beeld te skep, is juis om die mens deel
te besing.
te gee aan wie Hy is. Wanneer ’n mens deelneem aan die applous ná ’n goeie uitvoe
ring, word jy immers deel van die groot gebeurtenis. Jy kry hoendervleis en jy word opgehef deurdat jy hande klap. So
vind die mens sy vreugde in die lofprysing van dié God wat alles gemaak
het en alles nog onderhou.
Om God te loof is ook GEPAS. Dit is glad nie onvanpas om God te loof
nie. Hy verdien dit. Hy is lofwaardig. In wie Hy is en in wat Hy doen, verdien
Hy om geloof te word. Sy wese, heerlikheid, almag, alomteenwoordigheid,
ensovoorts, is lofwaardig. Soos dit nie nodig is om te sê ’n stuk gepoleerde
goud of geslypte diamant is mooi nie, so is dit nie nodig om te moet motiveer waarom God geloof moet word. Hy is lofwaardig.
Loof God met volle oorgawe. Dit is goed, aangenaam en gepas om dit
te doen.

Knoop vas

Doen-ding:
Wanneer jy die Here loof, moet jy dit nie net doen omdat jy moet nie, maar
dink daaraan dat dit goed is en geniet die voorreg wat jy het.
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Verdere Skrifstudie
Psalm 63
Openbaring 4

Dagstukkie 5-2 Sing tot God se eer
Skrifgedeelte: Psalm 96
Dit is amper ondenkbaar om jou ’n erediens in te dink waar daar nie gesing
word nie. In elke land en onder elke volk waar die Here aanbid word, word
daar gesing. In verskillende tale en style, met verskillende begeleiding of
sonder enige begeleiding. Op aarde en in die hemel word gesing. Mense
en dier en die hele skepping sing tot eer van God.
Die Psalms in die Bybel is niks anders nie as liedere wat deur Israel gesing
is. Liedere wat onstaan het en geskryf is deur mense in verskillende omstandighede en gevul met verskillende emosies.
Liedere wat gesing is tydens groot gebeurtenisse, soos die inwyding van
die tempel en tydens die feeste wat elke jaar in Jerusalem gehou is. Ou
liedere en nuwe liedere, en ou liedere wat nuut gesing word wanneer die
omstandighede anders is.
Nuwe liedere word telkens geskryf na aanleiding van die bevryding van
die Here. Dink aan die lied wat Mirjam, Moses se suster, skryf ná die deurtog
deur die Rietsee (Eks 15:21).
In wese gaan die Bybelse liedere oor God in sy grootheid wat oor alles
en almal regeer en deur alles en almal geloof moet word. So sing die digter
van Psalm 96 van ’n nuwe lied wat handel oor die feit dat God regeer. Alle
nasies en volke moet Hom eer en sy grootheid besing. Sy grootheid moet
aan almal verkondig word.
Geen wonder dat daar met die geboorte van Jesus soveel nuwe liedere
ontstaan nie. Die engele sing. Maria en Sagaria sing omdat die Koning van
die konings gebore is.
Psalms kry nuwe betekenis wanneer dit in nuwe omstandighede gesing
word, soos toe Jesus en sy dissipels tydens die instelling van die nagmaal
die hallelpalms sing.
Paulus leer dat Geesvervulde mense sing:
“Sing onder mekaar psalms, lofgesange en
ander geestelike liedere; sing met julle hele
hart tot eer van die Here” (Ef 5:19).
Sang was deur al die eeue
die middel waardeur die
In die hemel sing die 144 000 ’n nuwe lied
mens God geloof
voor die troon en die lewende wesens en die
en geprys het.
ouderlinge (Op 14:3).
Juis daarom moet sang ook in ons eredienste en elders ’n belangrike plek inneem. God

Knoop vas
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het die mens geskape met die gawe om deur sang aan Hom die lof te
bring. Ons moet daarom aanhou sing, met oorgawe sing, uit volle bors sing
en met verwagting sing. Die Koning van die konings moet geloof en geprys
word.
Doen-ding:
Oorweeg dit om sang meer gereeld deel te maak van jou persoonlike
godsdiens en ook tydens kleingroep- of Bybelstudiegroepgeleenthede.
Verdere Skrifstudie
Efesiërs 5:6-20
Openbaring 14:1-5

Dagstukkie 5-3 Bid tot God se eer
Skrifgedeelte: Psalm 145
Gebed is ’n genademiddel van God waardeur Hy wil hê die mens met Hom
moet praat. Hoewel gebed eintlik bedoel is as ’n respons en antwoord op
God se goedheid en openbaring aan die mens, vind ons telkens opdragte
in die Woord dat die mens tot God moet bid.
Vandag dink ons ’n bietjie na oor die feit dat ons gebede primêr daar
moet wees om God te eer. Baie van die psalms is inderdaad gebede. Daar
word nie net in die psalms oor God gesing nie, maar ook tot God gesing.
Dit is ook nie net in nood wat die psalmdigters tot God bid nie, maar ook
wanneer hulle aan God die eer en die lof wil toebring. Psalm 138 begin met
die woorde: “Ek wil U met my hele hart loof.” Psalm 145 is een loflied waarin
die Here die hele tyd aangespreek word: “Ek wil u lof verkondig, my God
en Koning, ek wil u Naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof, ek wil u Naam
altyd prys.”
Lofprysing moet ’n baie groter deel van ons gebede uitmaak as wat dit
in die meeste gevalle is. Hier volg ’n paar redes:
• God is lofwaardig en wil en moet geprys word. Dit is gepas om Hom
die eer te bring wat Hom toekom.
• Lofprysing plaas my gebed dadelik op ’n ander vlak, naamlik dat dit
eintlik in my gebed oor God gaan en nie oor myself nie.
• Lofprysing weerspieël iets van ons verhouding teenoor God. Dit sê iets
van ons gevoelens en ons kennis van God.
• Lofprysing plaas ons in die regte verhouding tot God. Dit laat ons besef
wie ons is en Wie ons God is tot wie ons bid.
• Lofprysing herinner ons opnuut wie God is en waartoe Hy in staat is.
• Lofprysing trek ons aandag van die nietige menslike bestaan weg en
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rig dit op die God wat in sy almag alles
in beheer het.
Dit is nie altyd moontlik om te sing wanneer
jy alleen is of wanneer jy as klein groepie
Lofprysing plaas my gebed
dadelik op ’n ander vlak,
gelowiges bymekaar is nie, maar dit is altyd
naamlik dat dit eintlik in
moontlik om te bid. Ons moet onsself oefen
my gebed oor God gaan
sodat lofprysing ’n al hoe groter deel van ons
en nie oor myself nie.
daaglikse gebede uitmaak.
As jy nie weet hoe nie, gebruik dan die
psalms en bid vanuit hierdie bundel tot eer van God.

Knoop vas

Doen-ding:
Leer jou die gewoonte aan om jou gebede met lofprysing aan God te begin.
Verdere Skrifstudie
Psalm 138
Psalm 71:1-8

Dagstukkie 5-4 Lewe tot God se eer
Skrifgedeelte: Psalm 50
Die eerste, en soms enigste gedagte wat in mense se hart opkom wanneer
hulle die term lofprysing hoor, is om te dink aan sang en musiek.
Natuurlik is sang en musiek wonderlike instrumente waarmee God geloof
kan word, maar dit sou ’n geweldige verskraling van die begrip wees om
dit daartoe te beperk.
Dit sou selfs beperkend wees om te dink dat lofprysing net met praat
(sang, bid en getuig) te make het. God moet met sang, gebed en getuie
nis geloof word, maar lofprysing is baie meer as dit.
In die vorm van ’n hofsaak roep die Here in Psalm 50 sy volk tot verantwoording oor die wese van hulle lofprysing en diens aan Hom. Dit is nie dat
die volk nie die Here gedien en geloof het nie, maar hulle lewe het nie getuig van gehoorsaamheid aan Hom nie.
Hulle het die voorskrifte van die Here opgesê en hulle selfs op die verbond
van die Here beroep, maar intussen het hulle saam met diewe ingebreek
en egbreek en bedrog gepleeg (16-20).
Die Here roep die volk op om lof as ’n offer te bring, maar plaas dit in dieselfde asem as om geloftes te betaal en reg te lewe (14, 23).
Dwarsdeur die geskiedenis bly dit een van die groot teenstrydighede in
die beoefening van godsdiens. Die Fariseërs word hieroor deur die Here
skerp berispe en die Here self verkondig dat nie almal wat vir Hom “Here,
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Here” gesê het die koninkryk van die hemel
sal ingaan nie, maar net hulle wat die wil
van sy Vader gedoen het (Matt 7:21).
Vandag is dit nie anders nie. Mense loof
Lofprysing het nie net
te make met wat uit jou mond
God met die mond, maar hulle lewe nie aluitgaan nie, maar ook
tyd tot lof van die Here nie. Geen wonder
met hoe jy lewe.
nie dat een van die grootste aanklagte teen
gelowiges juis skynheiligheid is. Dat hulle met
oorgawe saam sing en bely dat hulle aan
die Here behoort, maar dat hulle lewe nie daarmee ooreenstem nie.
Sulke lofprysing is nie vir die Here aanvaarbaar nie. Hy wil eerder dat sy
tempel se deure gesluit word as dat daar sonder respek en eerbied afskeep
offers aan Hom gebring word (Mal 1).
Ons moet onsself hierin ondersoek, anders word die Naam van die Here
onteer en nie geëer nie. Anders word God gespot en nie geloof nie.

Knoop vas

Doen-ding:
Om in gehoorsaamheid aan die Here te leef is lofprysing.
Verdere Skrifstudie
Jeremia 7:1-15
Maleagi 1:6-14

Dagstukkie 5-5 Musiek tot God se eer
Skrifgedeelte: Psalm 150
Ek waardeer dit dat prediking in die Gereformeerde Kerke baie belangrik
is, maar ek is van mening dat dit nie ten koste van musiek en sang mag
gebeur nie. Ek is daarvan oortuig dat musiek die Woordbediening moet
komplementeer, met ander woorde, die Woordverkondiging ondersteun.
Om dít te doen moet musiek op ’n gebalanseerde manier in die erediens
gebruik word. Musiek moet nie gedegradeer word tot ’n blote lokmiddel
tot die erediens nie. As dít gebeur, misken ons die eintlike doel waarvoor
God musiek geskep het. Sang moet ook nie net as ’n pligpleging gesien
word nie. Om te kan sing, is ’n heerlike voorreg en vreugde. Dit moet as ’n
lofoffer aan God beskou word, asook ’n geleentheid om ons hart vir God
oop te maak.
Ons moet ook onthou dat musiek baie meer as ’n emosionele stimulant
is. Wanneer ons sing, rig ons ons tot God. Ons loof ons Koning. Ons moet
altyd sy eer en majesteit dien. Om die lof van God te besing, is ’n wesenlike
funksie van die gemeente. ’n Kerk wat God nie loof nie, kan beswaarlik ’n
kerk genoem word. In die lied aanbid ons God ook. Anders as by lofprysing
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wat opgewek gesing word, is aanbidding meer intiem en persoonlik. Deur
aanbiddingsliedere kan ons ons afhanklikheid van God betuig. Verder kan
musiek ook daartoe dien om die Woord aan ander te verkondig. ’n Gemeente kan die evangelie in die harte van mense “insing” (vgl Hand 16:25
waar Paulus en Silas in die tronk gesing het, en die ander gevangenes na
hulle geluister het).
Musiek kan daartoe dien om die regte stemming in die erediens te skep
sodat ons ons hart oopmaak en op die
Here fokus. Daarom is dit nodig dat die teks
(woorde) en die vorm van die lied (musikale
inkleding) só moet wees dat dit die gelowige
’n Kerk wat God nie loof nie,
se hart op God rig. Wanneer mense saam
kan beswaarlik
’n
kerk
genoem word.
sing, het die kerklied ook ’n samebindende
karakter. Die lied moet die gevoel van samehorigheid versterk en gelowiges verenig in
aktiewe deelname.
As dít nie gebeur nie, deurdat ’n gemeente futloos en belangeloos sing,
sal dit ’n ontsettende dempende uitwerking op die erediens hê.
Rineke Viljoen

Knoop vas

Doen-ding:
Luister meer doelbewus na die musiek wat in ons eredienste gemaak word
tot lof van die Here.
Verdere Skrifstudie
Handelinge 16:22-31
1 Kronieke 25:1-18
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Ons LOOF U met
Week 5: ’n psalm in die hart
Week 3: Ons, WAT DEUR U VERGEWE IS, loof U met ’n psalm in
die hart

Kleingroepriglyn
Koppelgedeelte (Laat iemand in die groep onderstaande aan die begin
van julle byeenkoms hardop voorlees.)
Hierdie week kom ons aan die einde van ons Fokusweek vanuit die Psalmbundel in die Bybel.
God is KONING oor sy hele SKEPPING. As gevolg van die VERGIFNIS deur
Jesus Christus lewe ons as PELGRIMS met die doel om God te LOOF.
Ons sluit ons Fokustyd op die selfde hoogtepunt af as wat die Psalmbundel dit doen. God moet deur alles en almal geloof word.
Alles in die Psalmbundel stuur immers af op die lof aan God. Die Psalms
is in vyf boeke ingedeel en elk van die eerste vier bundels eindig met ’n
lofverheffing (Ps 41, 72, 89, 106). Die vyfde bundel sluit af met vyf lofpsalms.
Elk van die vyf psalms begin en eindig met die uitroep “Halleluja”. Psalm 150
is die laaste – die finale van die Psalms.
Dit sou dus uiters verskralend wees om net sekere psalms as lofpsalms te
identifiseer as jy daarmee beweer dat die lof aan die Here tot hulle beperk
is. Tog kan ons sê dat in Psalm 8, 19, 30, 65, 84, 96, 100, 136, 145, 146-150 die
lof aan die Here duidelik voorop staan.
Lofprysing aan God is die hoogste doel van die mens en die hele skepping se bestaan. Hoekom staan jy op in die oggend? Om te gaan werk.
Hoekom gaan werk jy? Om geld te hê. Hoekom wil jy geld hê? Om te kan
eet. Hoekom wil jy eet? Om te kan lewe. Hoekom wil jy lewe? Om God te
kan prys. (Ons staan in die eerste dagstukkie stil by die vraag waarom God
geloof moet word.)
Dit is eers wanneer ’n mens tot die insig kom dat die lewe nie oor jouself
en jou eie gemak gaan nie, maar oor lof aan die Here, dat daar sin en
betekenis in jou lewe kom.
Die dagstukkies van die week is die volgende:
5-1 Dit is goed om God te loof
5-2 Sing tot God se eer
5-3 Bid tot God se eer
5-4 Lewe tot God se eer
5-5 In die laaste dagstukkie gee Rineke Viljoen haar indrukke oor musiek
en sang in die kerk
Dankie vir julle deelname aan vanjaar se Fokustyd. Dit bly ons bede dat jul
le deur die Fokustyd ’n verdieping in julle geloof ondergaan het en dat die
Psalms uit God se Woord dieper in julle hart gekruip het.
Mag ons nooit ophou om psalms te sing tot eer van God nie!
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Fokus op mekaar

15-30 minute

1. Is lofprysing iets wat spontaan in jou lewe plaasvind? Motiveer jou antwoord.
2. Op watter verskillende maniere bring jy lof aan die Here?

Fokus op die Here

45 minute

Ons met die Here (15 min)
Sing saam tot eer van die Here.
(Die groep kan self liedere kies of die volgende gebruik. Iemand sou dit ook
bloot kon voorlees.)
Psalm 146:1:1, 6
146:1
Prys die HEER met blye galme,
o my siel, daar ’s ryke stof!
’k Sal, solank ek leef, my psalme
vrolik toewy aan sy lof
en Hom, wat sy guns my bied,
altyd groot maak in my lied.
146:2
Dis die HEER se mededoë
wat die blinde oog verlig;
wie in stof lê neergeboë,
word deur Hom weer opgerig.
Hy bemin die wat opreg
wandel in sy woord en weg.
Psalm 100-2:1, 2, 3
100:1
Juig almal tot Gods lof en eer,
kom dien met blydskap God die Heer.
Kom met gejubel voor Hom saam
en dank en loof Hom, prys sy Naam.
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100:2
Erken dié God en sy gesag.
Hy hou oor ons, sy kudde, wag.
Laat ons as volk die Heer aanbid.
Hy’t ons gemaak as sy besit.
100:3
Gaan by sy tempel in en sing
en bring jul dank met jubeling.
Sy goedheid, liefde en sy trou
sal Hy vir altyd onderhou.
Gebedsvoorstel:
Laat iemand vanuit een van die lofpsalms aan God die eer bring.

Die Here met ons (30 min)
1. Laat iemand Psalm 146 voorlees waarna elkeen ’n geleentheid kry om
iets te sê wat hom of haar uit die gedeelte GETREF het. Die stelling moet
aan ’n bepaalde vers gekoppel wees.

!

2. Laat iemand anders Psalm 146 weer lees en gee geleentheid vir elkeen
in die groep om ’n VRAAG te vra uit die gedeelte. Die vraag moet aan
’n bepaalde vers gekoppel wees.

?

3. Bespreek van die vrae wat uit die groep na vore gekom het.
4. Die prediking Sondag kom uit Psalm 150. Lees dit as groep deur en sluit
vanaand se byeenkoms af met die sing van Psalm 150. Stuur enige vrae
en kommentaar oor lofprysing sodra die byeenkoms klaar is, maar nie
later nie as Vrydag, per e-pos aan ds. Fanie deur.
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Psalm 150
150:1
Loof God, loof sy Naam alom!
Loof Hom in sy heiligdom!
Loof die HEER se grote mag
in die hemel van sy krag!
Loof Hom om sy moëndhede,
om die menigvuldigheid
van sy mag en majesteit –
voor sy troon en hier benede!
150:2
Loof God met basuingeklank!
Gee Hom eer, bewys Hom dank!
Loof Hom met die harp en luit!
Loof Hom met die trom en fluit!
Loof Hom met die blye snare!
Al wat klank het – laat dit hoor,
laat dit opklink uit die koor
van ’n juigend-blye skare!
150:3
Loof God – dit is sy bevel –
met die helder simbelspel!
Loof Hom met die klinkmetaal
van die vrolike simbaal!
Loof die HEER en gee Hom ere –
al wat kruip en roer en sweef,
al wat asem het en leef!
Halleluja, loof die HERE!

Verbintenis

15 minute

My verantwoordelikheid teenoor die wêreld en die skepping
Oorweeg die moontlikheid om as groep ’n paar lofpsalms te gaan sing by
’n ouetehuis, of vir iemand wat nie meer eredienste kan bywoon nie.
Nota vir volgende week:
Indien julle ’n nuwe groep is, moet julle besluit of julle steeds as kleingroep
verder wil vergader. Miskien sal dit goed wees om nog ten minste een byeenkoms te hou om die tyd van saamwees rondom die Psalms te vier.
66

Persoonlike Nota’s

67

Persoonlike Nota’s

68

