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Voorwoord 
 
Die jaar lê op sy rug.  Nee, darem nog nie heeltemal nie – maar 
amper. 
 
Terugskouend het ons 'n buitengewone 3de kwartaal beleef.  
Ons het 'n muntlegging gehou – en vinnig-vinnig sit ons net 
meer as R11,000 se muntstukke op die teerblad voor die kerk 
neer.  En siedaar! – ons het genoeg geld vir 80 Bybels vir die  
Gr 5's van Laerskool Breyten.  Ons Lentefees – bestaande uit 
ons Woekerprojek en ons Slimmigheid, Sop en Sjerrie-aand – 
lewer R206,000 op.  Ons kamp 'n hele week met ons Gr 10's en 
11's op Badplaas, en lê sommer ook in dié week besoek af op 
mnr Cyril Ramaphosa se plaas (maar hy was ongelukkig nie self 
daar nie). 
 
So tussendeur het ons verneem dat ds Gerrit beroep is na 
Nelspruit-Suid.  'n Maand lank het ons saam met hom gebid 
dat hy die roepstem van die Here duidelik moes hoor.  Ons glo 
hy het, al is dit vir ons swaar om ons hulle reeds in die erediens 
van 14 Oktober te groet. 
 
Hierdie kwartaal is die kort enetjie.  Maar ons is bevoorreg om 
op 11 November die gospelsanger Piet Smit in ons erediens te 
ontvang om vir ons 'n luister- en deelnemende Kerssangdiens 
aan te bied. 
 
Ons weet dat jou program baie vol is.  Onthou asseblief om 
baie tyd te maak vir gebed.  Dit is die enigste manier hoe jy al 
die druk sal kan hanteer.  Sal jy asseblief ook vir ons dominees 
bid?  
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 Bid dat ds Gerrit en Rinda vinnig tuis sal kom in hulle 
nuwe gemeente. 
 

 Bid dat die Here vir ds Jaco en Sonja sal sterk maak vir die 
baie take wat hulle in die paar maande van die vakante 
leraarspos moet hanteer. 
 

 Bid vir Luné Pauley, tans 5de jaar teologiese student, wat 
vanaf Januarie volgende jaar haar praktiese jaar in ons 
gemeente kom doen. 
 

 Bid vir Chris du Preez, ons gemeenteseun wat tans 'n 1ste 
jaar teologiese student is. 
 

 Bid vir ons nuwe leraar wat – ons glo – die Here alreeds 
vir ons uitgesoek het, en wat, as alles volgens beplanning 
verloop, teen die einde van die 1ste kwartaal of die begin 
van die 2de kwartaal by ons gaan aansluit. 
 

 Bid veral dat Jesus sentraal sal wees in alles waarmee ons 
besig is. 

 
Ds Jaco van Niekerk, 082 804 1810 

(en vir oulaas) Ds Gerrit Vosloo 
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Inleiding 
 
Net weer 'n vinnige oorsig … 
 
2018 is mos ons "Soos Jesus"-jaar.   
 
* Die 1ste kwartaal was ons "Dink soos Jesus"-kwartaal.  Ons 
het geleer om verskillende denkpatrone wat Jesus gebruik het, 
te onderskei.  En elkeen van hierdie denkpatrone help ons om 
ook soos Jesus te dink: 
 
Metafore (of vergelykings);  paradokse (of teenoorgesteldes 
wat met mekaar in verband gebring word);  intuïsie (daardie 
fyn aanvoeling om iets te weet sonder dat jy dit met feite kan 
staaf);  beeldstroming (om in prentjies – en reeks daarvan – te 
dink);  sisteemdenke (waar alles op een of ander manier aan 
mekaar verbind is);  sprongdenke (beter bekend as "uit die 
boks dink");  heelbreindenke (om met beide breinhelftes – die 
eksakte, feitelike kant én die meer kreatiewe kant – te dink). 
 
Nou verstaan ons al 'n bietjie hoe Jesus gedink het … en dit help 
ons om ook soos Hy te kan dink.  Dit help ons om meer soos Hy 
te word. 
 
* Die 2de kwartaal was ons "Voel soos Jesus"-kwartaal.  Ai – 
dit was 'n wonderlike ervaring om te kon leer dat 'n mens jou 
eie emosies moet ken en verstaan;  dat jy hulle intelligent moet 
hanteer (want emosies word mos in jou brein opgewek), en 
moet wegbly van dom emosies af;  en dat 'n mens ook ander 
se emosies moet herken, erken en respekteer.  Ons het gedink 
oor: 
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Empatie (hoe om jou omgee te wys);  liefde (om met hierdie 
"moeder" van alle emosies 'n positiewe impak te maak);  moed 
(om kans te sien vir die struikelblokke van die lewe);  
nederigheid (om nie hoogmoedig te wees nie, maar ook nie 'n 
vloerlap nie);  vergifnis (om jou van negatiwiteit te bevry);  
vreugde (om altyd blydskap te ervaar, kom wat wil);  passie 
(om met oorgawe te leef). 
 
Nou verstaan ons al 'n bietjie hoe Jesus gevoel en sy emosies 
hanteer het … en dit help ons ook hoe om ons emosies te 
hanteer.  Dit help ons om meer soos Hy te word. 
 
* Die 3de kwartaal was ons "Wees soos Jesus"-kwartaal.  Ons 
het iets probeer aanleer van daardie X-faktor wat van Jesus die 
uitsonderlike, invloedryke figuur gemaak het wat Hy tydens se 
lewe op aarde was.  Dinge soos: 
 
Waardes (om te weet wat reg is);  omgee (om liefde in aksie te 
bring);  verhoudings (om gesonde verbintenisse te skep);  
kreatiwiteit (om anders na die lewe te kyk);  motivering (om 
ander mense aan te moedig);  en hoe om die hindernisse in en 
terugslae van die lewe te oorwin. 
 
* Nou lê die 4de kwartaal voor ons – en "Meer en meer soos 
Hy" is ons tema.  Die manier wat ons vir ds Gerrit-hulle groet;  
wanneer ons nadink oor die vrug wat ons dra;  wanneer ons sê 
wat in ons harte leef;  wanneer ons oor Kersfees nadink;  hoe 
ons kuier en rus … daarin wil ons meer soos Jesus wees as ooit 
tevore. 
 
'n Mooi "Soos Jesus"-kwartaal toegewens! 



7 
 

 
I. Ons luister 

 
 Lees Johannes 2:13-22. 

 
 

II. Ons hoor 
 
 Jesus – die Doener. 

 
 Wanneer Jesusvolgelinge voor moeilike situasies te staan 

kom, vra hulle dikwels:  "Wat sou Jesus doen?"  Dan hou 
hulle op om op die kantlyn te staan, neem 'n moeilike 
besluit waag 'n sprong in die geloof. 
 

 Wat is die verskil tussen doeners en nie-doeners? 
 

 Doeners is mense van aksie.  Hulle sien geleenthede 
raak (en soek selfs daarna) om 'n positiewe verskil in 
hul omgewing en mense se lewens te maak. 
 

 Nie-doeners sien óf nie die geleenthede raak nie, óf 
ignoreer dit doelbewus.  Hulle kies om nie betrokke 
te raak nie. 

 
 'n Mens moet eintlik hierdie week en volgende week se 

stukke saam lees.  Nie-doen-nie is nie altyd verkeerd of 
negatief nie.  Nie-doen is tog ook 'n besluit, dis om iets 

Week van 14 tot 20 Oktober 

Jesus, die Doener 



8 
 

nie te doen nie.  Nie-doen is soms die regte ding om te 
doen.  As iets (byvoorbeeld) teen jou waardes indruis en 
jy reageer met nie-doen daarop, lewer jy 'n kragtige 
getuienis. 
 

 Dit is 'n doener (wat doen, of doen deur nie te doen nie) 
wat 'n positiewe bydrae tot sy medemens en die wêreld 
maak – veral as hy doen volgens Jesus se voorbeeld. 

 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Hierdie vertelling is een van die ekstreme voorbeelde 

waar Jesus iets gedoen het. 
 

 Daar was 'n goeie rede hoekom jy op die tempelplein geld 
kon wissel en offerdiere kon koop.  Mense het ver gereis 
om by die tempel te kom – met donkies, of te voet.  Om 
'n offerdier die hele pad van die huis af saam te karwei, 
was onprakties.  Jy kon ook met vreemde muntstukke by 
die tempel aankom, omdat jy daar wisselaars sou kry wat 
jou munte sou uitruil vir munte sonder die keiser se kop 
daarop, omdat jy nie jou offergawe met geld kon gee 
waarop 'n afbeelding van die Romeinse keiser was nie. 
 

 Hoekom, dink jy, tree Jesus so drastiese op (vers 15)?  Kon 
Hy nie maar net mooi gepraat het nie? 
 

 Watter twee sake stel Jesus teenoor mekaar wanneer Hy 
die handelaars uit die tempel jaag? 
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Staan hierdie twee sake nie maar vandag nog teenoor 
mekaar nie …? 

 
 Wat hoor jy in die frase:  "Die liefde vir u huis verteer my."  

Wanneer jy die woord "verteer" lees, hoor ook die woord 
"opeet" … en dink 'n bietjie wat 'n mens sê van wanneer 
jy 'n pragtige ou babatjie sien … 
 

 Sjoe – Jesus se antwoord (in vers 19) op die Jode se vraag 
(in vers 18) moes hulle kwaad gemaak het!  Om redes wat 
'n mens tog maklik kon verstaan. 
 
Maar wat het Jesus regtig bedoel toe Hy die tempel so as 
beeldspraak vir sy eie liggaam gebruik het? 

 
 Uit jou breër kennis van die evangelies:  wat hoor jy in die 

feit dat die dissipels eers ná Jesus se opstanding weer aan 
hierdie woorde teruggedink het (vers 22)? 
 

 Wat leer jy by Jesus die Doener? 
 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 'n Doener dink altyd in 'n positiewe rigting. 

 
Positief dink is 'n voorvereiste vir positief doen.  'n 
Doener sien eerder uitdagings en geleenthede raak, in 
plaas van probleme.  'n Doener sê nie "ja, maar" nie – hy 
sê "ja, en". 

 



10 
 

 'n Doener sorg dat sy emosies positief is. 
 
Positiewe denke en positiewe emosies loop saam.  'n 
Negatiewe emosie in 'n slegte situasie kan slegte gevolge 
hê (dink byvoorbeeld aan padwoede), terwyl 'n positiewe 
emosie in dieselfde situasie 'n verskil kan maak. 

 
 'n Doener lê baie moed aan die dag. 

 
Jy loop immers risiko's.  Dis 'n risiko om op die veld uit te 
draf, want die skare kan jou dalk uitjou as jy nie presteer 
nie. 
 
'n Nie-doener vermy risiko's. 

 
 'n Doener durf die lewe met passie aan. 

 
Dis die mense wat aangehou droom en doen het, al het 
mense hulle uitgelag, wat die wêreld verander het.   Dink 
net hoe anders sou ons lewens vandag gewees het as 
Alexander Graham Bell en die Wright-broers nie aanhou 
droom en doen het nie … 

 
 'n Doener is gemaklik met baie rolle. 

 
Hy moet spiritueel wees.  "Wees die verandering wat jy 
wil sien," het Mohandas Ghandi gesê. 
 
Hy moet sosiaal wees en mense met hom saamneem – 'n 
goeie spanspeler wat nie probeer om alles self te doen 
nie. 
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Hy moet 'n kreatiewe geleentheidsoeker wees – en meer 
as net reageer op dit wat rondom hom gebeur. 

 
 'n Doener kom sy beloftes na … 

 
… en spog nie voortydig met die "groot deurbraak" nie.  
Hy weet dat ander sy optrede raaksien en ook daarop 
staatmaak. 

 
 

V. "Challenge" 
 
 Wanneer jy iemand sien wat hulp nodig het (soos 'n 

bedelaar op straat):  wees 'n doener wat nie omgee dat 
jou hande vuil word nie.  Hou (byvoorbeeld) pakkies 
skyfies in jou motor om vir die bedelaar by die verkeerslig 
te gee. 
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I. Ons luister 

 
 Lees Johannes 7:53-8:11. 

 
 

II. Ons hoor 
 
 Hierdie vertelling is een van die klassieke voorbeelde van 

waar die Skrifgeleerdes en die Fariseërs probeer om vir 
Jesus 'n strik te stel. 

 
 Sou Jesus sê:  "Ja – stenig haar!" sou hulle Hom 

daarvan kon aankla dat Hy die Wet van Moses nie 
goed genoeg geken het nie.  Die Wet het immers 
gesê:  die man moet sáám, met die vrou gestenig 
word (Lev 20:1, Deut 22:22). 
 
(Haai, was daar 'n man ook betrokke?  Ons hoor dan 
nooit van hom nie, haha!) 

 
 Verder sou dit 'n oortreding van die Romeinse wet 

wees as Jesus sou sê:  "Ja – stenig haar!"  Want die 
Romeinse wet het doodstraf verbied, en sou Jesus in 
die moeilikheid gebring het. 

 
13/… 

Week van 21 tot 27 Oktober 

Jesus, die nie-Doener 
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 Verder is hierdie vertelling ook 'n voorbeeld van hoe 
Jesus grense oorgesteek het. 
 
As Joodse man was dit verbode om in die openbaar met 
'n vrou te praat – laat staan nog 'n vrou met 'n bedenklike 
reputasie.  Jesus steek hierdie grens oor – net soos in die 
vertelling van sy ontmoeting met die vrou by die put. 
 
Hieruit leer ons dat die redding van die mens vir Jesus 
baie belangriker is as om die letter van die wet na te kom.  
Dat hierdie vrou vergifnis moes ontvang, moes wegdraai 
van haar verkeerde weë af en in 'n verhouding met die 
lewende God en sy Seun moes tree, was vir Hom meer 
belangrik as om voor die Wet van Moses óf enige regering 
se wet te buig. 

 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Wat leer jy van Jesus as jy lees dat Hy stilswyend gebuk 

en met sy vinger in die grond geskryf het, en dít terwyl 
die Skrifgeleerdes en die Fariseërs wat Hom uit die pad 
wou hê, probeer om Hom met breingimnastiek te 
uitoorlê? 
 
Was Hy kwaad?  Teleurgesteld?  Verveeld?  Woedend?  
Afwesig?  In die oomblik? 

 
 Jesus het net een sin nodig om 'n situasie wat in 'n lélike 

debat kon ontaard, te ontlont:  "Laat die een van julle wat 
'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi." 
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Wat bereik Hy met hierdie woorde?  Die Skrifgeleerdes 
en Fariseërs se emosies moes lekker wipplank gery het … 

 
 Doef!  Doef!  Doef! – val die klippe, een vir een.  En die 

gedruis van voete wat in die los gruis wegstap, word al 
sagter en sagter … en sterf weg … totdat daar uiteindelik 
met 'n dawerende stilte oorbly. 
 
Nou is dit tyd om oor die vrou se emosies te dink … 

 
 Jesus sê (in vers 11):  "Ek oordeel jou ook nie."  Hoekom 

nie?  Kyk Johannes 1:29. 
 

 Wat hoor jy oor sondevergifnis in die laaste deel van vers 
11? 
 

 Wat het Jesus gedoen? 
En wat het hy gedoen deur nie te doen nie? 

 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 Hoe word 'n mens 'n doener?  … 'n "Soos Jesus"-doener, 

in jou "doen" én in jou "nie-doen-nie"?  As jy 'n positiewe 
en grensverskuiwende doener wil wees, moet jy 'n paar 
kopskuiwe maak: 

 
 Kopskuif 1 

 
Kom uit jou gemaksone;  en wees gemaklik met 
verandering. 
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Doeners klim uit die gerief en die veiligheid van die 
bekende en omhels die moontlikhede waarvoor 
almal nog altyd sku of bang was. 

 
 Kopskuif 2 

 
Jy moet weet waarheen jy op pad is, en met moet vir 
jouself meetbare doelwitte stel om daar te kom. 
 
Positiewe doen verg deeglike nadenke, deeglike 
beplanning, harde werk, terugstaan en evalueer, 
weer probeer. 

 
 Kopskuif 3 

 
Identifiseer mense se behoeftes. 
 
Dít doen 'n mens deur MET mense te praat, en nie 
OOR hulle nie. 
 
Jou sensitiwiteit oor (byvoorbeeld) die oorvloed 
waarmee jy jou kinders en kleinkinders oor Kerstyd 
kan bederf, beteken nie dat kinders wat in arm 
buurtes in plakkershutte woon, behoefte het aan 
duursame battery-aangedrewe speelgoed nie. 
 
'n Doener sien mense se behoeftes én begeertes 
raak … en doen daarvolgens. 

 
16/… 
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 Kopskuif 4 
 
Gebruik jou hele brein. 
 
Onthou dat jy 'n linker- én 'n regterbrein (en 
voorkeure) het, en dat jy daarvolgens moet doen.  Of 
– nie-doen-nie. 
 
Onthou dat álle mense linker- én regterbreine (en 
voorkeure) het.  Dan doen – of: nie-doen-nie – jy 
daarvolgens.  
 

 
V. "Challenge" 

 
 Besluit op iets doodgewoons, allerdaags en/of prakties 

wat jy gewoonlik doen.  Kan die wêreld /jou omgewing/ 
die mense rondom jou beter af wees as jy dit nie doen 
nie? 
 
Dan doen jy dit doelbewus nié. 
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I. Ons luister 

 
 Lees Lukas 6:43-45. 

 
 

II. Ons hoor 
 
 Hierdie paar verse vorm deel van 'n preek van Jesus wat 

van Lukas 6:20 tot by 6:49 strek.  Die tema van die preek 
is:  hoe God se nuwe mense lewe. 
 

 Die preek begin met 'n reeks parallelismes (verse 20-26).  
Daar is vier uitsprake oor wat ware seën inhou, gevolg 
deur vier teenstellende uitsprake oor wat tot ellende sal 
lei.  Jesus keer met hierdie parallelismes mense se aardse 
prioriteite om.  Juis dit wat in die oë van mense belangrik 
is, is dikwels onbelangrik vir God.  Waar God heers, word 
die wêreldse prioriteite dikwels omgekeer. 
 

 In die 2de gedeelte van die preek spel Jesus op radikale 
wyse uit wat dit beteken om lief te hê:  om goed te doen 
aan mense wat jou kwaad aandoen, om meer te gee as 
wat van jou vereis word, dat liefde ter wille van weder-
liefde nie veel beteken nie, ens. 

 
18/… 

Week van 28 Oktober tot 3 November 

"Jy is wat jy eet" 
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Jesus se samelewing was een van gee en neem.  Die rykes 
en vooraanstaande mense het slegs gegee as die persoon 
wat ontvang het, iets teruggegee het (al is dit net lojaliteit 
en ondersteuning).  Jesus sê egter:  "ek is gaaf met jou as 
jy gaaf is met my" werk nie.  'n Mens moenie jou gedrag 
laat bepaal deur wat mense aan jou doen of van jou sê 
nie, maar net deur wat God wil hê. 

 
 Die laaste deel van Jesus se preek bestaan uit vier kort 

gelykenisse wat draai om die vraag hoedanig 'n gelowige 
mens se voorbeeld behoort te wees. 

 
 Die 1ste leer ons dat jy van jou tekortkominge bewus 

moet wees (6:39-40). 
 Die 2de beklemtoon dat jy jouself moet kan kritiseer 

voordat jy ander mense kritiseer (6:41-42). 
 Die 3de sê:  'n goeie mens doen nie slegte dinge nie 

(6:43-46). 
 Die 4de sluit die hele preek af deur te sê:  luister en 

doen wat Jesus sê. (6:46-49). 
 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Jesus sluit hier aan by 'n baie bekende Ou Testamentiese 

beeld:  'n boom.  Waar in die Ou Testament kry 'n mens 
hierdie beeld? 
 

 Gesels oor bome … 
 

19/… 
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Hoe plant 'n mens 'n boom?  Hoe versorg 'n mens 'n 
boom?  Wat kan jy van jou boom verwag?  Wat doen jy 
met jou boom as hy nie aan jou verwagting voldoen nie? 

 
 Wat beteken die inleidende sin van hierdie paragraaf?  

"Dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook 
nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie." 
 

 As Jesus sê:  "Elke boom word aan sy eie vrugte geken", 
wat sê dit vir jou van gelowige mense?  … kerkmense?  … 
ons eie geloofsfamilie? 
 

 Watter woord(e) in vers 45 bevat die kern van waaroor 
lewe deur-en-uit jou geloof regtig gaan? 
 

 Is daar enige waarheid in die laaste sin van vers 45 … of 
het dit sommer 'n lekker sêding geword mense mee te 
terg/dreig? 

  
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 'n Boom word aan sy vrugte geken. 

 
 Gelowige mense ook.  As jy sê jy wil graag soos Jesus 

wees, moet jou woorde, jou dade, jou gedagtes – alles – 
ook soos Syne wees. 
 

 Natuurlik kan ons nie volledig en presies soos Hy wees 
nie.  Hy is immers God.  Maar daar is geen rede hoekom 
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ons nie hoef te probeer nie.  Ons is immers die spieëls 
waarin die wêreld Hom moet kan sien. 

 
 

V. "Challenge" 
 
 Identifiseer een of twee terreine in jou lewe waar jy meer 

soos Jesus kan wees … en word dan meer soos Hy. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No wound?  No scar? 
Yet as the Master shall the servant be, 

And pierced are the feet that follow Me, 
But thine are whole, 

Can he have followed far that has no wound, no scar? 
 

Elizabeth Musser 
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I. Ons luister 
 
 Lees Matteus 16:13-20. 

 
 

II. Ons hoor 
 

Belydenis 
 

Wie sê hulle is Ek? 
het U gewonder 

en peinsend oor u baard gestreel. 
Johannes, Here – die een wat doop! 

Elia!  Jeremia!  'n Profeet …? 
het ons vraend saam gewonder. 

 
Maar wie sê julle is Ek? 

En toe daar stilte oor ons daal 
ontbloot Simon my hart se kreet: 

Christus!  Gesalfde!  God se eie Kind! 
Toe glimlag die Immanuel 

en ons kniel biddend voor U neer. 
JvN 

 
 Oor hierdie gedeelte, Matteus 16:13-20, is al baie gestry.  

Daar is veral die  verskil in siening tussen die Rooms-
Katolieke Kerk en die Prostestante hieroor, en met name: 

Week van 4 tot 10 November 

"Ek glo …" 
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Die sogenaamde "uitsonderingsposisie van Petrus" wat 
uit verse 17 tot 19 blyk. 

 
 Die Rooms-Katolieke Kerk sê:  Petrus se gesagsposisie 

onder die volgelinge van Jesus word voortgesit deur 
die pous – tot vandag toe.  Die pous is dus die 
"opvolger" van Petrus. 

 
 In die prostestantse tradisie (waarvan ons deel is) sê 

ons:  die kerk se gesag is nie in 'n persoon gesetel nie, 
maar in die belydenis van Petrus:  "U is die Christus, die 
Seun van die lewende God." 

 
 Wie is nou reg?  Kom ons kyk … alhoewel ek 'n goeie idee 

het ons almal weet wat die antwoord is. 
 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Dit is duidelik dat die mense regtig nie geweet het wie 

Jesus is nie.  Kyk die uiteenlopende antwoorde wat die 
dissipels gee toe Jesus vra:  "Wie, sê die mense, is Ek?" 
 
Het die dissipels geweet? 

 
 Petrus was – so min of meer, informeel – die leier onder 

die dissipels.  Dink jy hy het namens hulle almal gepraat 
toe hy gesê het:  "U is die Christus, die Seun van die 
lewende God?" 
 
Lees in hierdie verband ook Matteus 14:32-33. 
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 Toe Jesus vir Petrus – na aanleiding van sy belydenis – sê:  
"Gelukkig is jy, Simon, seun van Jona" (want dit is mos wat 
"Barjona" beteken), dink jy Hy het létterlik nét Petrus 
bedoel? 
 
Dalk kan Matteus 13:11, 16 en 11:25-26 'n bietjie hiermee 
help. 

 
 Wat sê ons nou?  Is Petrus die hoof van die kerk?  En in 

opvolging, Pous Franciscus, die 265ste en huidige pous? 
 
Of is ons 'n belydeniskerk wat in die woorde van Jesus se 
1ste dissipel, Simon Petrus, die visserman van Galilea, 
bely:  "U is die Christus, die Seun van die lewende God?" 

 
 Wat is jóú belydenis? 

 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 Petrus was nie die 1ste pous nie.  Hy was Jesus se 1ste 

dissipel en as sodanig – en vanweë sy persoonlikheid en 
leierseienskappe, natuurlik ook – die leier in die Groep 
van Twaalf. 
 

 Petrus is die leier van die twaalf dissipels/Jesus se ander 
volgelinge tydens sy lewe/alle Jesusvolgelinge/die kerk … 

 
 In Christusbelydenis (Matteus 16:16);  maar 
 Ook in kleingelowigheid (Matteus 14:31);  en 
 Verloëning (Matteus 26:69-75). 
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 Petrus herinner alle gelowiges aan hulle hoogste én 
laagste oomblikke voor God.  In Petrus herken ons 
onsself. 
 

 Petrus ís die kerk.  Óns is die kerk. 
 
 

V. "Challenge" 
 
 Jesus vra vir jou:  "Wie, sê jý, is Ek?"  Wat is jou antwoord? 

 
 Wat gaan jou my net hierdie belydenis maak?  In watte 

toedraai en in jou hart bêre?  Of – 
 

 Dit bely en leef?  Wees 'n bietjie prakties … 
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I. Ons luister 
 
 Lees Genesis 1:1-3, Johannes 1:1-5, 9-14, 8:12. 

 
 

II. Ons hoor 
 

VONKK 277 
 

1.  U is die lig wat deur die donker skyn. 
U is die Een wat duister laat verdwyn. 
Skyn in ons harte, dryf die donker uit. 

Skyn in ons lewens tot in ewigheid. 
Jesus Christus, ons glo in U, 

ons buig voor U neer, buig voor U neer. 
Jesus Christus, ons God en Heer, 

ons bring nou aan U die eer. 
 

2.  U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan. 
U het as Koning uit die graf gegaan. 

Breek nou die bande, gooi die boeie neer. 
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer. 

Jesus Christus, ons glo in U, 
ons buig voor U neer, buig voor U neer. 

Jesus Christus, ons God en Heer, 
ons bring nou aan U die eer. 

Week van 11 tot 17 November 

"U is die Lig wat in die donker skyn …" 
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3.  U is die Bruidegom en ons u Bruid. 
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit. 

Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. 
Ons bly by U tot in ewigheid. 

 
Teks: Hannes van der Merwe 2014 © 

Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael 

Korb 

 
 Hierdie lied is een van die mees aangrypende liedere wat 

ons geloofsfamilie die afgelope jaar of twee aangeleer 
het!  Nou het jy die woorde op papier – sing dit gereeld 
as belydenis (as jy saam met 'n groep werk, kan julle dit 
sommer nou doen). 
 
Wat beteken hierdie lied vir jou? 

 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Hoekom is hierdie pragtige belydenislied ook gepas om in 

Kerstyd te sing?  Of – sou jy dit eerder wou laat oorstaan 
dat ons dit tydens Paasfees sing?  Of albei?  Of wanneer 
nog? 
 

 Speel nou met die verband (of eerder, die kontras) tussen 
lig en donkerte/duisternis, en sê: 

 
 Wat hoor jy as jy Johannes 1:1-5 lees, met VONKK 277 

wat in jou gedagtes? 
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 En – watter gewaarwording word in jou wakker as jy 
Johannes 1:9-14 lees, terwyl jou hart VONKK 277 sing? 
 

 Gebeur dieselfde as jy Johannes 8:12 lees, of nie? 
 
 Lig, ja – Jesus is die Lig wat nie uitgedoof kan word nie;  

wat ons lewens verlig;  dis blywend;  dis ontoeganklik;  in 
hierdie Lig is nie plek vir duisternis – of die werke van die 
duisternis – nie. 
 

 Wat het God heel eerste geskep?  Kyk Genesis 1:3. 
 

 Wat het sedert daardie 1ste dag gebeur?  Dit het by Eva 
en Adam begin … 
 

 Toe word dit nodig gat God herskep.  Wat is die begin – 
en die hoogtepunt – van sy herskepping? 
 

 Was Jesus by die skepping van Genesis 1 teenwoordig?  
Ja?  Nee?  Hoekom sê jy so? 

 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 God het geskep … en Hy het herskep.  Hy het die hemel 

en die aarde geskep, en verlig met lig.  Hy is in sy Seun, 
Jesus Christus, ook die Lig waarin die nuwe hemel en die 
nuwe aarde beliggaam is. 
 

 Om te bely "U is die Lig wat in die donker skyn, U is die Lig 
wat duister laat verdwyn" is om te bely dat Jesus Christus 
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die Seun van God is, die Een wat ons vrymaak van die 
sonde en dood van 'n lewe in duisternis, en wat vir ons 'n 
nuwe lewe in die lig gee wat ons kan leef – hier en nou, 
en vir ewig, selfs al sterf ons. 

 
 

V. "Challenge" 
 
 Dink aan kreatiewe maniere hoe om jou "lewe in die Lig" 

sigbaar te leef … op 'n manier wat mense aangryp en ook 
na die Lig toe trek. 
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I. Ons luister 
 
 Lees Markus 2:13-17. 
 

 
II. Ons hoor 

 

 Dit is opmerklik by hoeveel maaltye Jesus was.  Etes kom 
so baie kere na vore dat geleerdes sê Jesus het hom deur 
die evangelies geëet.  Edward Foley sê:  "… they killed him 
because of the way he ate;  because he ate and drank with 
sinners." 
 

 Jesus het oor die hemel gepraat en hoe om daar te kom 
terwyl mense saam geëet het. 
 

 Die vroeë kerk het ook gereeld saam geëet.  Dis daar waar 
jy aan tafel gesit het waar die lekker kuier en gesels 
gebeur het! 
 

 Baie van Jesus se leringe – of teachings – het aan tafel 
gebeur.  Byvoorbeeld: 

 
 By die bruilof in Kana waar Hy water in wyn verander 

het, toe hulle al 'n week lank bruilof gevier het. 
 

30/… 

Week van 18 tot 24 November 

Jesus het gekuier – kuier met 'n plan 
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 Die keer toe Hy 5 000 mense gevoed het met vyf 
brode en twee vissies. 
 

 Die keer toe Maria die kosbare olie oor Hom 
uitgegooi het net toe die maaltyd reg was.  
 

 Die keer toe hy die nagmaal ingestel het.  
 

 Die keer toe Hy saam met die prostitute en die 
belastinginvorderaars geëet het.  
 

 Daar was twee ongemaklike etes in die huise van 
Fariseërs. Die eenkeer toe hulle Hom aanvat omdat 
Hy nie sy hande was voor Hy eet nie;  en die ander 
keer toe Hy met hulle praat oor die kalf in die put 
wat gehelp moet word, en dat hulle ook mense 
moet nooi wat arm is en hulle goed moet behandel.  
 

 Daar was ook die keer na sy opstanding wat Hy saam 
met die Emmausgangers geëet het;  en 
 

 Ook toe Hy vir sy dissipels by die viswaters vis op die 
vuur gebraai het. 

 
 Jesus het nie sommer so op die ingewing van die oomblik 

geëet nie.  Dit is deel van die Joodse tradisie om te eet!  
By al die Joodse feeste het hulle baie geëet – amper soos 
Suid-Afrikaners.  Jesus het ingeval by daardie gebruike, en 
dan die mense daar om die kospotte aan die dink gesit … 

 
31/… 
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III. Ons leer by mekaar 

 
 Jesus is 'n meester wanneer dit kom by grense oorsteek.  

Die 1ste grens wat Hy in hierdie paar verse oorsteek, is 
die roeping van Levi as Hom te volg (vers 14).  Wat is so 
vreemd hieraan? 
 
(Toe, toe – jy behoort te weet … die dominees het dit 
hierdie jaar BAIE keer in die prediking genoem!) 

 
 Van die 2de grens wat Jesus oorsteek, lees jy in vers 15, 

wat die (heeltemal te wagte) reaksie by die Skrifgeleerdes 
en die Fariseërs uitlok.  Kan jy dit raaksien. 
 

 Watter geloofswaarheid probeer Jesus in sy antwoord 
aan die Skrifgeleerdes en Fariseërs tuisbring? 
 
Wat sê dit vir jou?  Met wie behoort ons om te gaan (ja, 
selfs op sosiale gebied): 

 
 Altyd net die mense wat soos ons dink, praat, lyk en 

ruik?  Of – 
 

 Soms ook met mense wat ánders dink, praat, lyk en 
ruik?  Soos wat Jesus gedoen het?  En só te wys dat 
Hy gekom het vir almal? 

 
 

32/… 
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IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 Eet is deel van menswees.  Ons eet om aan die lewe te 

bly.  As ons nie eet nie, word ons swak en bewerig. Ons 
eet, omdat kos lekker is.  Alleen eet is nie lekker nie, 
daarom eet ons saam.  Ons kuier wanneer ons eet.  Ons 
bewys gasvryheid, aanvaarding en onvoorwaardelike 
liefde wanneer ons mense na ons tafel toe nooi.  Ons deel 
graag die kos op ons tafel met almal, ongeag hoeveel daar 
is. 
 

 Dis wat Jesus gedoen het.  Maar Hy het ook nog 'n groter 
plan in gedagte gehad:  elke keer wat Hy aan tafel was, 
was Hy gasheer en dis tegelyk.  Hy het Homself aan die 
gaste bedien. 
 

 Kos en eet kan vir gelowige mense ook meer wees as iets 
wat ons daagliks moet doen.  Deur ons gasvryheid en 
liefde bedien ons nie net kos nie – ons bedien Hom aan 
almal aan ons tafel. 

 
 

V. "Challenge" 
 
 Waag dit net een keer om iemand wat heeltemal anders 

as jy is, met kos te bedien.  Maak in jou gedagtes ook vir 
Jesus plek aan daardie tafel.  Jy sal verstom wees oor wat 
binne-in jou gebeur. 
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I. Ons luister 
 
 Lees Markus 6:30-34. 

 
 

II. Ons hoor 
 
 Wat is rus?  Rus is – onder andere – slaap;  of die staak 

van jou aktiwiteite;  of intensionele ontspanning;  of om 
vrede, vryheid, en gemak te ervaar – daardie stilte hier 
diep binne-in jou. 
 

 Rus van jou liggaam, siel en gees is baie belangrik om 
kreatief te wees en die lewe in oorvloed te geniet.  
 

 Liggaamlike rus is belangrik om jou liggaam te voed met 
die groeihormoon wat in jou remfase ("Rapid Eye 
Movement", wanneer jou oë in jou diepste slaap flikker) 
afgeskei word.  Indien jy onaktief is en nie gereeld oefen 
as deel van jou roetine nie, verlaag die kwaliteit van jou 
rusperiodes.  In plaas dat jou liggaam herstel, spiraal jy 
verder in moegheid. Jy kan dan selfs die grense van 
uitbranding toets.  Jy moet oefen, sodat jou liggaam 
gekondisioneer kan wees om jou rustye optimaal te 
benut. 

Week van 25 November tot 1 Desember 

Jesus het gerus – maar nooit sy roeping 
vergeet nie 
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 Die rus van jou siel en gees is ook belangrik. Om af te 
skakel, te dink en lees oor die dinge van die lewe, die 
ewigheid en jou belangstellings – en aktief daarin te wees 
– is noodsaaklik vir jou algemene gesondheid en vir vrede 
diep binne jou wese. 
 

 Jou siel vind rus by God.  Hiervoor is ŉ lewende 
verhouding met Hom noodsaaklik.  Jy moet tyd maak vir 
jouself, tydjies uithou wat net joune is, al is dit kort tydjies 
waar jy in eenvoud net kan sit en staar of dink of bid.  
Sulke tye van stilte, rus en vrede vergroot die balans in 
jou “rus-spaarrekening” waaruit jy later, wanneer dit 
nodig is om kreatief te wees en hard te werk, die nodige 
onttrekking van krag en stamina kan maak. 
 

 Is rus regtig nodig?  Ja, rus is nodig!  Niemand kan sonder 
rus klaarkom nie. Net soos jou liggaam kos nodig het om 
te oorleef, het jy na siel en liggaam ook rus nodig om te 
oorleef.  En tog rus die meeste van ons nie genoeg nie. 
 

 Om met jou mond te bely dat jy rus nodig het, is nog net 
die begin.  Jy moet 'n doelbewuste keuse maak – en dit 
doen. 
 

 Jesus het. 
 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Waar in die Bybel hoor ons die 1ste keer van rus?  Wat 

behoort ons daaruit te leer? 
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 Vers 30 verwys terug na vers 7-12.  Dit is die gedeelte 
waar Jesus sy dissipels uitstuur om die goeie nuus van 
verlossing, liefde en vrede te gaan verkondig – waar hulle 
ook al mag kom. 
 

 Die goeie nuus was regtig goeie nuus!  In vers 31 lees ons:  
soos wat die dissipels teruggekom het en hul belewenisse 
met die Meester kom deel het, was daar 'n aanhoudende 
stroom mense wat kom toustaan het om deur Jesus en 
die dissipels versorg en bedien te word. 
 

 Maar die werk het sy tol geëis.  Wat gebeur as 'n mens 
net werk, werk en werk … en nooit rus nie? 
 

 Met "rus" in gedagte:  watter sleutelwoorde sien jy in 
vers 31 en 32 raak waaruit jy – ons almal! – iets kan leer? 
 

 'n Dokter bly 'n dokter, al is hy/sy met vakansie.  'n 
Dominee bly 'n dominee, en 'n onderwyser 'n 
onderwyser, en 'n motorwerktuigkundige 'n 
motorwerktuigkundige, al is hy/sy met vakansie.  'n Ouer 
bly 'n ouer, al is hy/sy met vakansie.  En so aan. 
 
'n Christen bly 'n Christen, al is hy/sy met vakansie.  'n 
Mens kan tog nie jou roeping "uittrek" soos vuil klere en 
dit by die huis los nie. 
 
Kon Jesus? 
 
Hoe het Hy sy roeping hanteer terwyl Hy "met vakansie" 
was? 
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Hoekom het Hy nie net gesê:  "Jammer! Volgende week 
…" nie?  Kyk vers 34. 

 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 
 Om te rus is 'n Bybelse beginsel.  God het dit gedoen 

nadat Hy klaar geskep het.  Jesus het dit gedoen wanneer 
Hy hard gewerk het.  Dis ook 'n opdrag wat aan ons deur 
klop. 
 

 Tog MAG jy nie jou roeping versaak, en dan sê jy het gerus 
nie.  Jesus het nié.  En ons?  Ons volg Hom mos in alles 
wat Hy doen.  Ons getuienis gaan saam wanneer ons gaan 
rus. 

 
 

V. "Challenge" 
 
 Dis amper Kersfees.  Wat gaan jy doen om te rus, maar 

met jou getuienis in gedagte?  Ek is seker jy kan aan 'n 
paar praktiese, kreatiewe idees dink! 

 
 
Dankie dat jy deel was van ons "Soos Jesus"-jaar.  Ek glo jy het 
net so baie – of meer – gegroei as ek.  Gaan wees hierdie 
Kersfees soos Jesus.  Gaan wys hierdie Kersfees vir die wêreld 
wie Hy is.  En dat Hy ALLES is. 
 
Geseënde Kersfees!  Ek is opgewonde oor 2019 …  Seën vir jou 

en jou mense!           Jaco. 


