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Voorwoord 
 
Welkom terug! 2019 was ‘n ware wipwakarretjie rit! Daar was 
opwinding en verwagting, maar ook teleurstellings en pap wat 
so bietjie op die grond geval het. Uiteindelik het 2020 
aangebreek en daar is soveel om na uit te sien in die jaar wat 
voorlê!  
 
Hierdie jaar gaan ons vir ‘n hele jaar lank partytjie hou…want 
ons gemeente is 150 jaar oud!!! Een-en-‘n-half-eeue! 
 
Daarom is ons jaartema: LEEF! Ons gemeente het vir die 
afgelope 150 jaar geleef en gaan ook in die toekoms LEEF. On 
gaan dus opnuut fokus op wat hierdie woord vir ons elkeen 
beteken en hoe ons as geloofsfamilie dit kan regkry om werklik 
te leef. Leef het natuurlik soveel aspekte, dat ons besluit het 
om LEEF as ‘n akroniem te gebruik vir die 4 kwartale. Hierdie 
kwartaal fokus ons op die “L” in LEEF. Ons gaan verskillende 
belangrike punte bespreek wat met die “L” in LEEF te make 
het. Ek wil nou nie verder die aap uit die mou laat nie, maar 
soos jy seker kan raai…die “F”, waarmee on in die vierde 
kwartaal te doen gaan kry, staan vir: FEES! Ons gaan hierdie 
jaar feesvier soos nog nooit van tevore nie! Ons hoop julle is 
reg daarvoor!  
 
2020 is ‘n jaar van baie nuwe projekte! Die jaar 2020 
simboliseer ook 2020-perfekte visie! Kom ons gaan hierdie 
nuwe jaar en nuwe fase van ons gemeente in met 2020-
perfekte visie! Al hoe jy saam met ons hierdie nuwe visie kan 
uitleef en saam met ons kan lekkerkry oor al die opwinding, is 
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as jy betrokke raak! Kry sommer nou jou kalender en merk al 
die belangrike datums! 
 
Onthou dat ons leraars saam met jou wil reis in hierdie jaar en 
daarom nooi ons jou uit om ons te kontak as jy ‘n probleem 
het, gebed nodig het of sommer net bietjie wil gesels. Ons 
wens ook vir julle vrede toe. Vrede vir 2020! Mag jy hierdie 
jaar, ongeag wat in jou lewe gebeur opregte vrede in God se 
Naam ervaar. 
 

Ds. Jaco: 082 804 1810 
Ds. Luné: 079 963 2391 
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I. Ons luister 

 

 Lees Deuteronomium 6:1-25. 

 

 

II. Ons hoor 

 

▪ Hoe lewe 'n mens? 

 

Ja, die basiese is:  jy haal asem.  Maar dan kan jy verder 

gaan en sê:  jy moet eet;  jy moet oefen;  jy moet slaap;  

jy moet werk;  jy moet speel;  daar moet mense in jou 

lewe wees … en eens dán kan jy sê dat jy werklik lewe. 

 

▪ Maar van ou vader Abraham se tyd af dig ons ook 'n 

geestelike dimensie aan die woord "leef" toe:  jy moet 'n 

verhouding met God hê.  En dit begin by Hom.  God het 

met Abraham en sy nageslag 'n verbond gesluit: 

 

"Ek bring 'n verbond tot stand tussen My en jou en jou 

nageslag en al hulle geslagte.  Dit is 'n blywende verbond:  

Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.  Ek 

Week van 19 tot 25 Januarie 

Leef en Laat leef 
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gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as 

vreemdeling woon, die hele Kanaän, as 'n blywende 

besitting, en Ek sal hulle God wees."  Genesis 17:7-8. 

 

▪ Hierin moet ons 'n hele paar belangrike feite lees. 

 

➢ Die 1ste (en belangrikste) feit is:  God het besluit.  Dis 

Hy was na Abraham toe gekom het;  die verbond – 

of ooreenkoms tussen God en Abraham – kom tot 

stand op God se inisiatief.  Dis nie Abraham wat 

daarvoor gevra het nie. 

 

➢ Die verbond het ook twee lyne. 

 

Trek nou in jou kop (of as jy 'n skryfding by jou het, 

dan daarmee) heel links op hierdie bladsy twee lang 

lyne van bo na onder.  Teken vir die een lyn 'n 

pylpunt onderaan, en vir die ander lyn 'n pylpunt bo-

aan.  En dan skryf jy aan die bokant van jou skets 

"God" en aan die onderkant "mens". 

 

Nou kan jy die lyne as volg lees: 

 

1. God sê:  "Abraham, ek wil met jou en jou nageslag 

'n ooreenkoms aangaan.  Ek sal vir julle sorg 
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(afpyl), en in ruil daarvoor vra Ek dat julle My dien 

(oppyl)."  Of! 

 

2. God sê:  "Abraham, en wil met jou en jou nageslag 

'n ooreenkoms aangaan.  Julle moet My dien 

(oppyl), en in ruil daarvoor sal Ek vir julle sorg 

(afpyl). 

 

Maar dit maak nie saak hoe jy die twee lyne lees nie 

– dit kom min of meer op dieselfde neer.  Hoekom?  

Want dit gaan oor 'n verhouding van sorg en dien. 

 

➢ Dan is daar ook die twee beloftes van die verbond.  

God belowe: 

 

1. Abraham sal 'n groot nageslag hê;  en 

2. 'n Eie land om in te woon. 

 

▪ En die geheim van "leef" is:  sonder God is daar nie 'n lewe 

nie. 

 

 

III. Ons leer by mekaar 

 

 Kyk mooi na Deuteronomium 6:4-5.  Dit was vir die ou 

Israeliete en is nog steeds die verbondsformule. 
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Waar in die Bybel lees jy min of meer dieselfde woorde?  

Op wie se lippe?  En wat beteken dit vir jou? 

 

 Ons noem ook hierdie formule, veral soos wat ons dit in 

die Nuwe Testament lees, die samevatting van die Wet. 

 

Kyk nou na verse 6 tot 9, maar lees vooraan:  "Jy moet die 

Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag."  Wat 

hoor jy?  Spring nou sommer 4 000 jaar vorentoe … en 

probeer 'n bietjie sê hoe 'n mens dit prakties kan laat 

word in jou elke dag se lewe.  

 

 Verse 10 tot 11 laat my dink aan die ballingskap waarin 

die volk meer as 'n millennium later weggevoer was!  

Waar in die Bybel lees 'n mens dat daar vir die volk gesê 

word:  "Bou vir julle huise … plant tuine en wingerde aan 

… leef … en laat leef …" 

 

Wat sou jy hieruit kon aflei vir … 

 

 * Wanneer dit sleg gaan met jou? 

 * Wanneer dit goed gaan met jou? 
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 Die punchline van wat die Here hiér by monde van Moses 

vir die volk sê, lê in vers 12.  Interpreteer dit vir 2020 in 

Ermelo / Suid-Afrika / Afrika / die wêreld … 

 

 Hierdie "onthou" of "moenie vergeet nie" word opgevolg 

met drie reëls of opdragte: 

 

Vers 14: 

 

Vers 16: 

 

Vers 18: 

 

 En dan volg die groot opdrag:  vertel, gee aan, leer die 

kinders, skerp dit in – want … 

 

(Nou moet jy die antwoord weer in Genesis 17:7-8 gaan 

soek.) 

 

 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 

 

 Die punt van "leef" is nie om suksesvol of gelukkig of ryk 

of gewild – of enigiets van dié aard – te wees nie. 
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 Die punt van "leef" is om in 'n verhouding met die drie-

enige God te leef: 

 

* Die Lewegewer; 

* Volgens sy wil; 

* So … dat die goeie seëvier;  en 

* Hy sigbaar word; 

 

En ons 'n lewende erfenis vestig. 

 

 

V. "Challenge" 

 

 Hoe hou 'n mens die wet ("Jy moet die Here jou God 

liefhê …") in jou gedagtes /skerp dit jou kinders in / hou 

dit dag en nag op jou lippe / bind dit as herinneringsteken 

aan jou hande vas / merk jy dit op jou voorkop / skryf dit 

op jou deurkosyne en op die stadspoorte (vers 6 tot 9)? 

 

Wees kreatief en prakties … 
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I. Ons luister 
 
 Lees Josua 1:1-9. 

 
 

II. Ons hoor 
 
▪ Liminaliteit beteken kortliks om iewers tussen nêrens en 

êrens te wees. Dis wanneer jy jou in die middel van 
oorgangsfases bevind. Dit kan oorgangsfases in jou 
beroep, in jou liefdeslewe, in jou persoonlike lewe of selfs 
in jou geestelike pad wees. Ons gemeente vier die 
oorgangsfases met die roetemerkers! 

▪ Oorgangsfases kan baie opwindend wees met baie 
positiewe emosies, soos wanneer jy klaar gestudeer is en 
uiteindelik begin werk of dit kan uiters stresvol wees met 
baie negatiewe emosies, soos wanneer jou kinders die 
huis verlaat of jou huweliksmaat sterf.  

▪ In hierdie gedeelte is die volk ook in so ‘n oorgangsfase. 
Moses, hulle leier is dood en dit veroorsaak dat daar baie 
veranderings plaasvind en Josua kry die opdrag om as 
leier op te tree en die volk te laat trek.  

▪ Saam met die beloftes kom daar natuurlik hoop en 
verwagting, maar sekerlik ook bietjie onsekerheid en 
vrees. Dink maar aan jou eerste skooldag of jou eerste 

Week van 26 Januarie tot 1 Februarie 

Liminaliteit 
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dag by ‘n nuwe werk of jou eerste afspraak met daardie 
spesiale man/meisie. Al is dit lank reeds in die verlede en 
al het dit daardie tyd belowend gelyk, was dit maar 
spanningsvol. Ek is seker Josua en die Israeliete het 
dieselfde gevoel. 

 
III. Ons leer by mekaar 

 
 Hoekom was dit belangrik vir die Israeliete om die 

woongebied te hê? 
 Meer as een keer is daar bemoediging in hierdie 

gedeelte. Dink jy Josua en/of die Israeliete het dit nodig 
gehad? 

 Na watter “wet” word hier verwys? Hoekom is dit 
belangrik om dit na te volg? 

 Wanneer daar na “voorspoedig” verwys word. Beteken 
dit dieselfde as wat “voorspoedig” vir ons beteken? Wat 
word hiermee bedoen? Gaan hulle nooit swaarkry ervaar 
nie? 

 Watter lewensoorgang(e) let jy op in hierdie gedeelte? 
 Watter positiewe en/of negatiewe gevolge het hierdie 

lewensoorgang(e)? 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 Josua moes volkome op die Here vertrou. Die Here gee 

opdragte en die Here maak hom bekwaam vir dit wat hy 
moet doen. Ons moet dus ook besef dat ons so afhanklik 
is van die Here, dat ons nie ander kan as om op Hom te 
vertrou nie. 
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 Ten spyte van vertroue, het Josua bemoediging nodig 
gehad. Vrees, bekommernis ensovoorts is natuurlike 
emosies. Ons as mense mag en gaan dit van tyd tot tyd 
ervaar. Ons moet egter dan net rustig word en besef dat 
alles in die Here se hand is. 

 Lewensoorgange is soms vreemd, soms veroorsaak dit 
onsteltenis, maar op die ou einde is dit deel van ons 
groeiproses. Kom ons maak die beste van elke 
lewensoorgang. 

 
V. "Challenge" 

 
 Dink bietjie aan al die lewensoorgange wat jy reeds in jou 

lewe ervaar het en dank die Here daarvoor! 

 Dink aan al die lewensoorgange wat nog voorlê en gee al 
jou emosies ook oor aan God. 

 Wees dankbaar dat die lewe nie vervelig is nie en dat ons 
die voorreg het om verskillende fases van die lewe te 
ervaar en te geniet.  
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I. Ons luister 

 

 1 Samuel 3:1-10. 

 

 

II. Ons hoor 

 

▪ Mense hou nou maar eenmaal daarvan om prosedures te 

volg. 

 

▪ In die tyd van die ou vaders – Abraham, Isak en Jakob – 

het die vaders in afsondering tyd met God deurgebring.  

Hulle het dan by God gehoor wat sy wil vir hulle was, en 

dit aan die familie deurgegee.  Hoewel die familie self ook 

gelowige mense was, was die ou patriarg die een wat 

namens die volk met God gekommunikeer het, en God 

het deur Hom gepraat. 

 

▪ Later het die priesterordes ontstaan.  God het nou met 

die hoëpriester gepraat;  die hoëpriester het dan weer 

die boodskap na die priesters toe deurgegee;  en van die 

Week van 2 tot 8 Februarie 

God se lyne 
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priester af het die boodskap na die familiehoofde gegaan.  

En dan het die familiehoofde met hul families gepraat. 

 

▪ Daar het egter 'n tyd gekom wat die volk nie meer wou 

luister na wat die Godsmanne by God gehoor het nie – 

hulle wou hulle eie boodskappers hê.  Toe ontstaan die 

tyd van die konings.  Die konings was aan die begin die 

volk se selfverkose Godsmanne wat naby aan God geleef 

het en dus vir hulle kon sê wat die wil van die Here vir sy 

volk was. 

 

▪ Maar soos die eeue aangestap het, het dit vinnig geblyk 

dat nie al die konings naby aan die Here geleef het nie.  

Sommige van hulle het hul rûe op God gedraai en agter 

die afgode van hul vrouens en hul buurvolke aangeloop.  

Dit was veral in hierdie gevalle waar die Here profete 

gestuur het om sy wil aan sy volk bekend te maak. 

 

▪ Tussen die lyne van 1 Samuel 3 lees ons so ietsie van die 

lyne waarlangs God se boodskap na ons toe kom. 
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III. Ons leer by mekaar 

 

 Samuel – in sy volwasse lewe 'n Godman en profeet in eie 

reg – was in hierdie vertelling nog 'n jong seun, 'n profeet 

in wording.  Vir dié doel het hy in die tempel gewoon. 

 

Die 1ste sin van hierdie hoofstuk vertel vir ons van die 

1ste lyn waarlangs God met hom gekommunikeer het.  

Wat/wie was dit? 

 

 Hoekom is dit belangrik dat God met Samuel, die jong 

profeet in wording, deur die bejaarde profeet, Eli, 

gepraat het?  Kon Samuel nie by sy pa, Elkana, hoor wat 

God se wil was nie? 

 

 Ek wonder of die bejaarde Eli regtig besef het dat klein 

Samuel bestem was om 'n groot profeet te word? 

 

 Toe word die lyn korter … 

 

 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 

 

 God gebruik nie vandag meer priesters of profete (of selfs 

konings) om sy wil aan sy volk bekend te maak nie. 
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 Deur God se genadigde beskikking het Hy mense deur sy 

Gees geïnspireer om sy Woord op skrif vas te lê.  So het 

baie skrywers – wat uit baie verskillende lae van die 

samelewing gekom het – God se Woord op skrif gestel:  

gedagte vir gedagte, vertelling vir vertelling, fragment vir 

fragment. 

 

 Die verskillende outeurs het mekaar meesal ook nie 

geken nie.  Trouens, min van hulle het in dieselfde eras 

geleef.  Die tydperk waaroor hulle versprei was, strek oor 

meer as 'n duisend jaar.  

 

 Deur 'n baie besondere wordingsgeskiedenis – wat 'n 

mens nie anders kan as om ook as die genadige 

beskikking van God te beskou nie – het al die verskillende 

boeke van die Bybel behoue gebly en bymekaargekom.  

En toe – in die 4de eeu nC – het die kerk van Jesus oor die 

hele destydse bekende wêreld 'n baie groot konferensie 

gehou.  Dié vergadering het toe die boeke van die Bybel 

(soos ons dit ken) bymekaargesit en besluit:  dís die 

Woord van God. 

 

 Natuurlik het dié vergadering hierdie besluit ook in alle 

nederigheid onder leiding van die Heilige Gees geneem. 
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 Die gesag van die Bybel lê in homself.  Jy lees die Bybel en 

weet:  God is aan die woord;  wat jy lees, is die waarheid;  

niemand hoef dit vir jou te sê nie.  Dis God wat in jou hart 

met jou praat. 

 

 Een van die sleuteltekste om iets van die gesag van God 

se Woord te verstaan, is natuurlik 2 Timoteus 3:16-17 … 

 

 

V. "Challenge" 

 

 Maak 'n lys van die lyne waarlangs God met jou praat. 

 Vertel hierdie week vir iemand hoe jy sy stem hoor. 

 Sê dan vir Hom dankie hiervoor/vir hulle.  
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VI. Ons luister 

 

 Lees Jesaja 50:4-11. 

 

VII. Ons hoor 

 

▪ In hierdie gedeelte worstel die profeet met die realiteit 

van die ballingskap. 

▪ Die ballingskap het ‘n verandering in leierskap, die val van 

die tempel en die verspreiding van vriende en familie 

beteken. Dink jou in hoe dit moet voel om in ‘n vreemde 

land, ver van alles wat aan jou bekend is te wees en dit 

nog sonder jou familie! 

▪ Dit laat my so bietjie aan die liedjie Skipskop van David 

Kramer dink. Die verwardheid, verlange en die hartseer. 

Dis net ‘n paar van die emosies wat hierdie groep ballinge 

ervaar het. 

▪ Hierdie gedeelte word geskryf vanuit die perspektief van 

‘n dienaar van God. Ten spyte van die slegte 

omstandighede, is die volk steeds God se dienaars. 

 

Week van 9 tot 15 Februarie 

Luister 
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▪ Die skrywer in Jesaja verwys daarna dat God jou opnuut 

laat luister. Voordat ons werklik hierdie gedeelte kan 

verstaan, moet ons eers saamstem oor wat dit beteken 

om te luister… 

 

▪ In ‘n artikel wat op 6 September 2017 in die Volksblad 

verskyn het, verduidelik Wilhelm Jordaan die verskil 

tussen hoor en luister. Hy verduidelik dit as volg: 

 

Hoor is ‘n kwessie van fisiologie; die verbintenis tussen 

jou ore en jou brein. Jy praat, ek hoor jou. Luister 

behels ‘n opofferende ingesteldheid, ‘n gewilligheid 

om eiebelang prys te gee, eie insigte eers agterweë te 

hou en jou toegewyde aandag, as geskenk, aan ‘n 

ander te gee. 

 

VIII. Ons leer by mekaar 

 

 Hoekom is dit belangrik om na ander mense te luister? 

 Ons kan saamstem dat dit belangrik is om na God te 

luister, maar hoe luister ons na God? 

 Lees weer vers 5 en 6. As jy as dienaar gehoorsaam is aan 

God, soos wat daar in vers 5 uitgedruk word, behoort 

alles wat in vers 6 gebeur mos nie te gebeur nie? Of hoe? 
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 Ons het baie saam nagedink oor die koste van 

dissipelskap. Wat sien jy daarvan in hierdie gedeelte in 

Jesaja? 

 In vers 10 lees ons die volgende: “Wie in die donker loop 

en geen lig sien nie, moet op die Here vertrou, moet op 

sy God steun.” Wat probeer die skrywer vir ons sê deur 

daardie eenvoudige woordjie, “sy”, te gebruik? 

 Na wie word daar in vers 11 verwys? Wat tel as “vure 

aansteek” en “brandpyle gereedmaak”? 

 As die hele gedeelte dus nou gelees word met hierdie 

besprekingspunte as agtegrond, wat dink jy is die 

kernboodskap in Jesaja 50:4-11? 

 

IX. Ons lê geloofswaarhede vas 

 

 Wanneer ons God dien is dit belangrik om volkome na 

God te luister. Ons moet dit doen op die manier dat dit 

werklik ‘n opofferende ingesteldheid is en dat ons ‘n 

gewilligheid het om ons eiebelang prys te gee, en BAIE 

BELANGRIK: ons eie insigte eers agterweë te hou. 

 Ons moet egter ook luister na die ander mense wat God 

oor ons pad stuur. Ons onderwysers, geestelike leiers, 

geestelike mentors, ons ouers en ander gesagsfigure. 

Elke mens wat oor jou pad kom, kan God gebruik om jou 

leiding te gee. Soms kom mense met verkeerde invloede 
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oor jou pad en dan moet jy daaruit leer wat om nie te 

doen nie. 

 Ons moet luister na God, sodat ons vir ander hoop kan 

gee. Die ballinge was in ‘n hopelose situasie, maar omdat 

die profete na God geluister het, kon die profete vir 

hierdie mense hoop gee.  

 In ons land, in ons wêreld en ons samelewing kan almal 

doen met ‘n bietjie hoop. Verder moet jy na mense se 

harte luister en hulle situasie probeer verstaan en op 

daardie wyse kan jy jou omgee betoon en vir hulle hoop 

gee. 

 

X. "Challenge" 

 

 Luister hierdie week.  Luister na God se stem. Luister na 

die straatgeraas. Luister na die natuur. Luister na jou 

familie. Luister na jou vriende. Luister na jou vyand. 

Luister. Luister regtig om te luister en nie net om te hoor 

nie. Luister na al die verskillende maniere hoe God met 

jou praat. 
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XI. Ons luister 

 

 Lees Johannes 13:1-17. 

 

XII. Ons hoor 

 

▪ Sondag het ons saamgelees uit Lukas 6:27-36. In Lukas 

was dit baie prakties uitgebeeld wat ‘n goeie leier 

behoort te doen. Daar word ‘n sterk onderskeid getref 

tussen ‘n gelowige en ‘n ongelowige/sondaar. Die 

gelowige leier word dus amper geroep om meer te doen 

as die verwagte norm. Die gelowige leier moet alles doen 

wat ‘n gewone leier moet doen en nog so bietjie ekstra. 

Daardie bietjie ekstra word natuurlik opgesom in een 

woord: LIEFDE. As jy leierskap wil doen op ‘n “Bybelse” 

manier, vra dit dat jy sal lei in liefde. 

▪ Die Lukasevangelie en die Johannesevangelie gebruik 

natuurlik verskillende wegspringblokke. Die 

Lukasevangelie fokus op die nie-Jode en gee dus ‘n 

gedetailleerde weergawe van Jesus se lewe. Lukas se 

fokus was om te bewys dat Jesus se verhaal waar is en 

Week van 16 tot 22 Februarie 

Leierskap 



Kwartaal 1 van 2020 Die “L” in LEEF 23 

daarom het Lukas probeer om ‘n geskiedkundige 

weergawe te skryf.  

▪ Die Johannesevangelie is eers heelwat later geskryf en 

daarom is dit ook geskryf na die val van Jerusalem. Dit 

beteken die Christene was vervolg, uitgebuit, onderdruk 

en mishandel. Johannes se gehoor was dus heeltemal 

anders met ander behoeftes as Lukas se gehoor. 

Johannes se fokus was heeltemal anders as Lukas s’n en 

daarom is daar baie verskille in die evangelies. Tog 

bestaan daar ook baie ooreenkomste wat leierskap 

betref. 

 

XIII. Ons leer by mekaar 

 

 Hoekom het Jesus die dissipels se voete gewas? 

 Hoekom sou Simon Petrus nie wou hê Jesus moet sy 

voete was nie? 

 Jesus openbaar iets van dissipelskap in vers 8. In vers 9 en 

10 sien ons dat Petrus steeds nie begryp wat Jesus vir 

hulle probeer sê oor dissipelskap nie. Watter belangrike 

boodskap het Petrus gemis wat Jesus aan hulle probeer 

oordra het? 

 Jesus is ‘n leier. Hoe verskil Sy leierskap met wêreldse 

leierskap? 

 Jesus maak in vers 16 en 17 duidelike stellings oor wat dit 

beteken om ‘n ware dissipel te wees. Wat het Jesus 
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gedoen wat hierdie stellings sigbaar in Sy lewe gemaak 

het? 

 Watter belangrike leierseienskappe sien ons in hierdie 

gedeelte in Jesus wat ons ook in ons eie lewens behoort 

toe te pas? 

 Hoe gaan ons hierdie goeie leierseienskappe deel maak 

van ons lewens en prakties uitleef? 

 

XIV. Ons lê geloofswaarhede vas 

 

 Sommer aan die begin van die gedeelte sien ons dat 

Jesus sy eie mense wat in die wêreld is tot die uiterste 

toe liefgehad het. Hy het dit met Sy lewe en Sy sterwe 

ook bewys. Enige goeie leierskap word dus eerstens 

gegrond in liefde. As ons dit kan regkry om ander mense 

tot die uiterste toe lief te hê, word dit vir ons moontlik 

om goeie leiers te wees. 

 Diensbaarheid. Ons behoort dienende leiers te wees. 

Wanneer ons bereid is om ‘n taak te verrig wat 

onaangenaam is en opoffering vra, word dit moontlik 

om ‘n dienende leier te wees. Leierskap kry nie altyd eer 

of gerief nie, soms vra dit van jou om jou hande vuil te 

maak. 

 Nederigheid. Jesus was nederig besig om Sy werk te 

doen. Jesus was God en tog het Hy nooit aangedring 

daarop om beter as ander hanteer te word nie. Hier was 



Kwartaal 1 van 2020 Die “L” in LEEF 25 

Hy bereid om voete te was. Dit was die werk wat hulle 

vir die slaaf met die laagste rang gegee het om te doen. 

Jesus het in nederigheid ‘n nederige werk gedoen en 

daarmee saam het Hy nooit gespog of geroem oor Sy eie 

dade nie. 

 Opregtheid. Hy was ‘n voorbeeld. As ‘n leier, sien ander 

jou raak. As jou woorde en jou dade nie ooreen kom nie, 

gaan niemand jou volg nie. Jesus word vandag as ‘n 

belangrike leier gesien, selfs deur nie-gelowiges en 

mense van ander gelowe, juis omdat Sy woorde en Sy 

dade 100% ooreenstemmend was. Hierdie is een van 

talle verhale waar Jesus deur Sy dade iets vir Sy dissipels 

geleer het. 

 Gaan soms teen die hoofstroom. Goeie leierskap vra 

soms dat jy moet opstaan teen wêreldse waardes. 

Hierdie wêreld het baie gebrokenheid en ons trap baie 

keer in daardie strik. Ons verval in wêreldse waardes, 

eerder as om op te staan vir dit wat reg is. Jesus se hele 

lewe getuig daarvan. Hier, waar Hy gaan sit en voete 

was, is weereens ‘n bewys daarvan. 

 

XV. "Challenge" 

 

 Dink bietjie na oor hierdie verskillende leierseienskappe. 

Watter een of twee van hierdie waardes sukkel jy die 

meeste mee? Fokus hierdie week slegs op daardie 
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waarde(s) en probeer om dit te verbeter. In elke gesprek 

wat jy met ander het, in alles wat jy saam met ander 

doen, probeer om hierdie waarde te ontwikkel, sodat jy 

meer soos Jesus kan wees. 
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I. Ons luister 
 
 Lees Psalm 92. 

 
 

II. Ons hoor 
 
▪ Ons ken hierdie psalm ook as VONKK 20.  Hierdie lied het 

die afgelope jaar diep in ons harte gekruip!  As julle die 
melodie kan oproep, sing dit … 

 
 
1.  Ek loof u Naam, o Here, 
my stem wil vrolik juig; 
my harp en lier getuig, 
my snare sing u ere. 
 
2.  U goedheid laat my lewe. 
my oggendlied wil sing,  
my aandlied hulde bring. 
U trouheid loof ek, Here. 
 
3. Ek juig oor U, o Here – 
hoe groot is al u werk, 
u dade onbeperk,  
u denke so oneindig. 

 
4.  Die Here dra die vromes: 
Selfs in hul ouderdom 
staan hul vol krag in Hom 
soos hoë sederbome. 
 
5.  Ek loof u Naam, o Here, 
my stem wil vrolik juig; 
my harp en lier getuig, 
my snare sing u eer. 
 
 
 

Week van 23 tot 29 Februarie 

Loof die Here, al wat lewe … 
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▪ Van die vroegste tye af sing mense lofliedere.  Die Bybel 

is vol lofliedere waarin die grootheid, die grootsheid en 
die skoonheid van die skepping besig word;  waarin lof 
aan God gebring word vir die koning of profeet wat Hy na 
sy volk toe gestuur het;  waarin God se bystand en krag 
besing word waar sy volk in oorloë as oorwinnaars uit die 
stryd getree het … soveel meer. 
 

▪ 'n Paar van die bekendse lofliedere in die Bybel is Psalm 
8 (wat Sondag se Skriflesing in die erediens was, tesame 
met die pragtige, nuwe VONKK-lied wat daarmee 
saamgaan wat ook ons 2020 Feeslied is);  Psalm 100 ("Juig 
al wat leef", of ook bekend as "Jubilate!");  Psalm 146 
("Prys die Heer met blye galme");  Lukas 1:46-56 (die 
loflied van Maria);  Lukas 1:67-79 (die loflied van Sagaria);  
Romeine 8:31-39 (Niks kan ons van die liefde van Christus 
skei nie);  1 Korintiërs 13 (Ode aan die liefde). 
 

▪ Lofliedere het ten doel om God se lof te besing, met die 
mooiste en reinste woorde (en musiek) waaroor ons 
beskik, in teenstelling met enigiets anders wat aan Hom 
ondergeskik is. 
 

▪ Sy lof word as Skepper, Onderhouer, Vader, Verlosser, 
Koning en Leidsman na die lewe besing. 
 

▪ Lofbring aan die Here is nie 'n kopding nie – dis ontspring 
in 'n mens se hart en is altyd ook 'n uitdrukking van 'n 
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mens se dankbaarheid en die "awe" wat jy voor die 
aangesig van God beleef. 
 

 
III. Ons leer by mekaar 

 
▪ Kyk … verse 1 en 2 van VONKK 20 stem ooreen met Psalm 

92:2-4.  Twee goed van lofbring aan die Here val hier op: 
 
In vers 3: 
 
In vers 4: 

 
▪ Sonder om nou 'n groot stryery aan die gang te sit of 'n 

veldbrande so groot soos die Desember- en Januarie- 
brande in Australië te veroorsaak, kan julle 'n paar 
woorde wissel oor harpe en liere … of viole en kitare … of 
fluite en trompette … of kerkorrels en klaviere … 
 
MAAR!  En dis 'n GROOT "maar":  in hierdie gesprek mag 
jy nooit sê:  "Ek hou nie van …" nie.  Deal? 
 
Wat leer julle oor lofbring aan die Here uit jul gesprek? 
 

▪ Vers 3 van VONKK 20 is die beryming van Psalm 92:5-6.  
Aan watter ander Bybelgedeeltes laat hierdie verse jou 
dink? 
 

▪ Dis interessant dat die digter van VONKK 20 nie Psalm 
92:8-12 berym nie!  Kan jy dink hoekom? 
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▪ Vers 4 van VONKK 20 pas by Psalm 92:13-16.  Hier word 
iets getuig van die hoe omvangryk die sorg van die Here 
is … 
 

▪ En vers 5 van VONKK 20 is sekerlik die bekende manier 
om 'n hedendaagse lied mee af te sluit. 

 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 

 "Die lewe is 'n lied!"  Ja, dit is werklik – dit was ook die 
woordelose slotsom waarby ons gekom het met die 1ste 
Bybelstudiestuk in hierdie Geloofsgimnasium wat oor 
"leef" gegaan het. 
 

 Die sigbaarste deel van lofbring aan God is natuurlik met 
liedere.  'n Mens besin oor hoe jy lofliedere sing:  prewel 
jy die woorde met jou hande in jou sak terwyl jy staan en 
rondkyk, of fokus jy op God met al jou aandag en met 'n 
liggaamshouding wat van lofbring aan Hom vertel? 
 

 Natuurlik bring ons ook lof aan God op ander maniere:  
ons algemene gedrag;  die woorde wat oor ons lippe kom 
en die bedoeling en emosie daaragter;  die dryf/ywer en 
oorgawe waarmee ons die goeie en regte dinge in die 
lewe doen, al is dit soms moeite en harde werk;  die 
beslistheid waarmee ons alles wat verkeerd is, die rug 
toekeer;  watter emosies ons in ons lewens toelaat en 
hoe ons dit beheer;  die konstantheid, bedagsaamheid en 
liefde waarmee ons oorkom;  ons ywer om Jesus in alles 
te laat sigbaar word. 
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V. "Challenge" 
 
 Wanneer ons geloofsfamilie die lof van ons Vader en ons 

oudste Broer besing:  sing met oorgawe;  bedoel elke 
woord;  laat jou emosies en jou liggaam saamwerk. 
 
(Ons kan tog nie sing:  "Kom deel nou in ons loflied, hef 
jou hande op na bo" en dan met jou een hand die ander 
hand se pols krampagtig vashou nie.) 
 

 Sien die mooi in die lewe raak:  die vroegoggend sonkol 
teen die muur in jou slaapkamer;  al die verskillende 
skakerings van groen wat jy in jou tuin kan raaksien, met 
spatsels rooi en pienk en oranje en geel tussen-in;  die 
blink ogies van 'n kind wat deur die agteruit van die motor 
voor jou vir jou glimlag;  die goed gedefinieerde spiere 
van die tennisspelers na wie se wedstryde jy op TV kyk;  
die vars vrugte in die vrugtebak op die tafel;  die getjirp 
van 'n magdom voëltjies wat bo die straatlawaai uitstyg;  
die vet handjie van 'n baba wat jou vinger vasgryp;  die 
ryp op die gras wat op 'n koue wintersoggend onder jou 
voete kirts-kirts maak. 
 
Glimlag daaroor, en kyk woordeloos en vol verwondering 
op … dis lof aan die Here. 
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XVI. Ons luister 

 

 Lees Josua 6:1-27. 

 

XVII. Ons hoor 

 

▪ Sondag het ons saamgelees uit 1 Tessalonisense 5:12-28. 

As jy nie Sondag in die kerk was nie, lees dit sommer gou 

weer.  

▪ Destyds toe die voortrekkers getrek het, het hulle by 

hulle kampplekke die ossewaens in ‘n laer getrek. Die 

mense was dus veilig binne die laer en was beskerm teen 

ander aanvallers en roofdiere. Hulle het dus BAIE tyd 

saam spandeer en baie na aan mekaar geleef. Hulle moes 

dus goed saamwerk en goed oor die weg kom om te 

oorleef. 

▪ Wanneer ons 1 Tessalonisense 5:12-28 lees, sien ons van 

die eienskappe wat die voortrekkers dalk ook oor moes 

beskik om staande te bly. Verder sien ons iets van die 

eienskappe waaroor ons as gelowiges moet beskik om 

staande te bly. Ons praat van ‘n 

Week van 1 tot 7 Maart 

Laer 
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geloofsfamilie/geloofsgemeenskap, want ons as 

geloofsfamilie wil graag ‘n laer trek om mekaar te 

beskerm en te ondersteun.  

▪ As ons 1 Tessalonisense 5:12-28 met Josua 6:1-27 

vergelyk, sien ons twee verskillende kante van die laer. 

▪ In eersgenoemde gedeelte sien ons hoe ons die laer 

behoort te bou en ons medegelowiges behoort te 

beskerm, ondersteun en lei. In laasgenoemde sien ons 

hoe moeilik dit is om sekere hindernisse te oorkom, maar 

wanneer ons as geloofsgemeenskap saamstaan en 

saamwerk, word dit bietjie makliker. 

▪ Die mure van Jerigo was ongeveer 14m hoog! Dit is 

omtrent gelykstaande aan ‘n vyfverdieping gebou! Saam 

met die mense in Jerigo en al die ander sisteme wat in 

plek was, klink dit behoorlik soos ‘n stad wat nie ingeval 

kan word nie. 

 

XVIII. Ons leer by mekaar 

 

 Josua en sy manskappe wil Jerigo inval. Wat is die eerste 

“wapen” wat hulle benodig? 

 Hoekom kom die getal “sewe” so prominent in hierdie 

gedeelte voor? 

 Watter goeie en/of slegte leierseienskappe sien ons in 

Josua? 
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 Dink jou bietjie in…wat het die mense van Jerigo gedink 

oor Josua se invalstegnieke…wat nogal vir ses dae 

aangehou het. Hoe dink jy het Josua en sy manskappe 

gevoel?  

 Wie was Ragab en hoekom is sy gespaar? (*wenk: Josua 2). 

 Watter eienskappe sien ons van ‘n 

laer/geloofsgemeenskap? 

 Hoekom was dit moontlik vir Josua en sy doodgewone 

mense om die magtige stad van Jerigo in te val? 

 Watter belangrike les/lesse kan ons uit hierdie gedeelte 

leer? 

 

XIX. Ons lê geloofswaarhede vas 

 

 Ons as beperkte mense kan nie altyd die groter prentjie 

sien nie. Ons staar ons blind teen die “mure van Jerigo”. 

Ons kyk na hindernisse, uitdagings en probleme en sien 

nie ‘n uitkoms nie. Ons moet egter onthou ons dien ‘n 

God van wonderwerke. Vir God is alles moontlik. 

 Die eerste en belangrikste punt waarna ons moet oplet 

is dat Josua eerstens na die Here geluister het. God was 

in beheer, nie Josua nie. Voordat ons ‘n hindernis 

stormloop, word eers rustig en maak seker God is in 

beheer. 

 Josua het duidelike opdragte gegee aan sy mense, maar 

hy het hulle verder ook motiveer en met hulle gepraat 
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(v10). Dis belangrik dat ons in ons geloofsfamilie daarna 

moet oplet om mense te lei, maar ook aan te hou 

bemoedig. Dink jou net in hoe moedeloos hierdie mense 

moes word, hoeveel oomblikke van ongeloof hulle moes 

ervaar…maar hulle was nie alleen nie. In ons 

geloofsfamilie hou ons gedurig aan om mekaar te 

motiveer en te ondersteun. Ons behoort ‘n geloofslaer 

te vorm. 

 Alles wat hulle gedoen het, was tot eer van die Here. 

Alles in die stad het aan die Here behoort. Ons dien die 

Here tot eer van die Here. Ons is deel van ‘n 

geloofsfamilie tot eer van die Here. Ons help ander tot 

eer van die Here. Ons gebruik ons gawes en talente tot 

eer van die Here. Dis wat dit beteken om ‘n gelowige te 

wees. 

 Aanhouers wen! Hulle moes sonder ophou hierdie 

opdrag wat aan hulle gegee is, uitvoer. Soms vat dit tyd. 

Die lewe is vol uitdagings en meeste van daardie 

uitdagings vra volharding. Ons moet aanhou om dit te 

doen waarvoor die Here ons roep, selfs al sien ons nie 

dadelik die resultate nie. Ons moet aanhou ons geloof 

uitleef en aanhou om God te verheerlik in alles wat ons 

doen, selfs al ervaar ons nie dadelik die waarde daarvan 

nie. 
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XX. "Challenge" 

 

 Kom ons probeer ons indink hoe hierdie mense in hulle 

situasie moes voel. Kom ons bid die volgende gebed, 

elke dag, sewe keer per dag vir sewe dae lank hardop: 

“Here, help my om die hindernisse in my lewe in U Naam 

te oorkom. Amen”  
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VI. Ons luister 
 
 Lees Romeine 8: 31-39. 

 
 

VII. Ons hoor 
 
▪ Die frase "as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees" 

word dikwels verkeerd geïnterpreteer. 
 
Mense dink:  as hulle kinders van God is, is God nou in 
hulle diens (maar dis 'n bietjie kras gestel).  As jy 'n kind 
van God is, sal God jou beskerm;  sal Hy alles vir jou laat 
reg uitwerk;  sal jy nie in 'n ongeluk kom of sterf op 'n 
operasietafel of bankrot speel nie.  God is mos vír ons … 
wat kan dan tog verkeerd loop? 
 
Maar dis nie die volle waarheid nie.  Natuurlik is God vír 
ons.  Maar dit beteken nie dat ons onverskillige mag 
wees;  of mag glo dat niks slegs ooit met ons sal gebeur;  
of dat ons sommer net lekker agteroor kan sit op ons 
geestelike lazyboys en niks doen nie. 
 
Ons moet altyd besig wees om te vra na die wil van God  
en besig wees om sy karakter te lééf, waar ons ook al 

Week van 8 tot 14 Maart 

Liefde in aksie 
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kom.  En dis beslis nie om jouself te troos dat God vir jou 
is en jy daarom niks hoef te doen of sal oorkom nie. 
 
Maar jy kan staatmaak op sy versorging en beskerming as 
jy binne sy wil beweeg en leef … en dit beteken:  om liefde 
te betoon, teenoor álmal, áltyd, óral. 

 
▪ Ek wil amper so ver gaan om te sê:  dis wanneer jy te besig 

is om vir Hom te leef, die regte dinge te doen en altyd op 
die uitkyk vir geleenthede om goed te doen aan ander, 
wat jy kan weet:  God is vír jou … 

 
 

VIII. Ons leer by mekaar 
 
 Wat is ons waarborg dat God vír ons is?  Die antwoord is 

in vers 32.  Maar oppas! – daar is 'n vangplek … 
 

 As jy nou die punt waarby ons geloof staan of val, mooi 
geïdentifiseer het:  wat maak jy met verse 33 en 34? 
 

 Kyk na vers 35 … en maak dan 'n lys van dinge wat hier 
aan die begin van die 3de dekade van die 21ste eeu ons 
van God se liefde probeer skei.  (Ek sê "probeer", want 
ons weet mos dit kan nie.) 
 

 Waardeur is dit moontlik om die versoekings en die 
aandagafleiers van ons tyd te weerstaan? 
 

 Wat verwag die Here nou van jou? 
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IX. Ons lê geloofswaarhede vas 

 
 Al lyk dit partykeer vir jou so, is God nie onbetrokke en 

passief in jou lewe nie.  God is vír jou.  Niks en niemand 
kan keer dat Hy sy genadewerk in jou lewe voltooi nie.  Hy 
het reeds sy Seun gegee – sy alles! – wat sal Hy terughou? 
 

 Ons kan hierdie groot waarheid onder een noemer bring:  
LIEFDE. 
 

 Ons mag egter nooit dink:  "God het my lief, dis so 
wonderlik, ek is so gelukkig, ek het niks meer nodig nie."  
Dan is jy nie besig om God op sy woord te neem nie. 
 

 Jy neem God op sy woord wanneer jy sy belofte van liefde 
en sorg nie vir jouself hou nie, maar ook vir ander gee.  
Dit kan so min wees as 'n glimlag;  of 'n paar rand vir 'n 
brood.  Maar dis veel eerder 'n oor om na iemand se 
storie te luister – want ons almal het stories;  dis 'n skouer 
om op te huil;  'n sagte hand om 'n traan af te vee;  'n 
bereidwilligheid om my hande vuil te maak;  'n hart om 
my oorvloed met iemand te deel;  soms my gerief en my 
plesier prys te gee vir ander;  'n groter visie om van die 
leefwêreld waarin die Here my neergesit het, 'n beter 
plek te maak. 
 
 
 
 
 



Kwartaal 1 van 2020 Die “L” in LEEF 40 

X. "Challenge" 
 
 Dink aan praktiese voorbeelde van geleenthede wat oor 

jou pad kom om jou hande vuil te maak.  Daar is baie. 
 

 Is jy bereid om dit te doen?  Met 'n lekker hard?  Genuine-
genuine? 
 
Hoekom?  Of – 
Hoekom nie? 

 
 Gaan maak hierdie week jou hande vuil.  Dis liefde in 

aksie. 
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XI. Ons luister 
 
 Lees Spreuke 6:6-11. 

 
XII. Ons hoor 

 
▪ Wat ‘n gepaste tema vir die laaste week van die eerste 

kwartaal! Hierdie eerste kwartaal was reeds so vol en so 
besig, dat baie van ons seker al behoorlik uitsien na die 
langnaweek/eerste skoolvakansie van die jaar. Al sien ons 
uit na ‘n bietjie “niks doen” waarsku die skrywer ons so 
bietjie daarteen – of bedoel hy dalk iets anders wanneer 
hy praat van luiheid? 

▪ Spreuke vorm deel van die wysheidsliteratuur. Dit 
beteken dat dit wysheid was wat gewoonlik van ‘n pa na 
sy seun oorgedra is. Dit is ook wysheid wat tydloos is en 
daarom altyd aktueel. Verder fokus die 
wysheidsliteratuur op “Goddelike wysheid” wat staan 
teenoor “wêreldse wysheid”. Daarmee kan ons sê dat 
Spreuke ons help om ons geloof fisies uit te leef. 

▪ In hierdie spesifieke gedeelte in Spreuke leer ons iets van 
balans. Balans is belangrik in die lewe. As jy nie ‘n 
gesonde balans in die lewe het nie, mag jy dalk oorrompel 
word. 

 
XIII. Ons leer by mekaar 

Week van 15 tot 21 Maart 

Laksheid en luiheid… 
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 Dink aan ‘n mier. Wat weet ons van ‘n mier? Wat sien ons 

raak as ons ‘n rukkie na ‘n mier of na miere staan en kyk? 
 Wat let jy op van die verskillende tye/seisoene wat 

aangedui word in die gedeelte? 
 Watter tipe seisoene ervaar ons in ons lewens? 
 Hoe lyk die verskillende seisoene in ons geloofslewe? 
 Vers 9 en 10 lê klem op die ultimate luiheid wat ons 

ervaar. Aan wat kan ons dit koppel in ons alledaagse 
lewens? 

 Is dit altyd sleg om “te slaap” en “te sluimer”? 
 Vers 11 bevat nagevolge. Hoekom sal daar nagevolge 

wees? Is dit die Here se straf? 
 Waarna verwys die “armoede” in vers 11? 
 Watter nagevolge ervaar ons in ons geloofslewe omdat 

ons nie op die regte tyd dit doen wat ons behoort te doen 
nie? 

 Hoe bepaal jy wat die regte tyd is vir die regte aksie? 
 Watter wysheid is in hierdie gedeelte saamgevat? 

 
XIV. Ons lê geloofswaarhede vas 

 
 Balans is belangrik! Ons behoort balans te hê in alle 

aspekte van ons lewens. Ons ken die gesegde tog so 
goed: “All work and no play, made Jim a dull boy”. Hier in 
Spreuke sien ons egter dat die teenoorgestelde ook waar 
is. As ons net speel, maar niks werk nie, sal ons oorrompel 
word. Balans is belangrik. Balans laat ons staande bly, 
fisies, geestelik en emosioneel. 

 Ons moet so ingestel wees op God, asook op onsself, dat 
ons weet wanneer dit tyd is om te rus en wanneer dit tyd 
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is om te werk. Alle mense het rus nodig. Dis hoekom God 
die sewende dag, die sabbat gemaak het, sodat ons ten 
minste 1/7 van ons tyd behoorlik kan rus. Let egter mooi 
op na die balans. Dis nie 3/7 of 6/7 rustyd nie, dis 1/7 
rustyd. Ons moet ons liggame kans gee om te rus en te 
“reboot”, maar ons behoort ook nie al ons tyd te 
spandeer aan rus nie. As ons heeltyd rus, word ons 
luiaards. 

 Ons geloofslewe werk dieselfde. Geloof moet so 
geïntegreer wees met die res van jou lewe, dat jy 7/7 
daaraan spandeer. Dit beteken dat die 6/7 dae wat jy 
werk, werk jy in geloof tot eer van God, maar die 1/7 dae 
wat jy rus, rus jy in God se teenwoordigheid. Ons behoort 
nie net ‘n Sondaggeloof te hê nie, want dan word ons 
luiaards in geloof. 
 

XV. "Challenge" 
 
 Hierdie is die heel maklikste uitdaging van almal! Ons 

vorm deel van ‘n samelewing wat permanent besig is, wat 
altyd werk en nooit rus nie. Daag jouself uit om hierdie 
langnaweek/vakansie behoorlik te rus. As jy werk en jy 
het net Sondag af of soiets, gebruik dan daardie een 
enkele dag om te rus! Onthou net, daar moet balans 
wees, so die oomblik wat jou afdag/afnaweek/vakansie 
verby is, moet jy weer volstoom begin werk! 

 
NS. Moenie so lekker rus dat jy kerk verslaap nie! Ons is steeds hier 
in die vakansie en volgende kwartaal begin ons weer met ‘n 
splinternuwe geloofsgimnasium! 

 


