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Voorwoord 
 
Ons het dit gemaak …! 
 
Ons het 2019 met 'n baie groot verwagting begin – die jaar van 
die "nuwe dominee".  Sommer gou-gou het ons agtergekom:  
hierdie groot verwagting gaan ook 'n baie groot uitdaging 
word! 
 
 So verloop ons 1ste beroepsproses sonder sukses;  en 
 Die 2de een ook. 

 
Deur baie gebed en verootmoediging voor die Here sien ons 
toe uiteindelik raak:  die Here se kandidaat is alreeds in ons 
midde. 
 
 Teologiese student Luné Pauley wat op 21 Januarie 2019 

haar gemeentejaar by ons begin het … 
 … word op 14 November 2019 proponent Luné Pauley … 
 … en is van 1 Desember 2019 af ons nuwe dominee … 
 … en van 26 Januarie 2020 af ook amptelik ds Luné. 

 
Intussen het ons 'n meneer van 'n basaar gehou en vir die 1ste 
keer in ons geskiedenis meer as R400,000 ingesamel.  Ons het 
'n "anderste" Lentefees gehou, en nóg R300,000 ingesamel. 
 
Maar 2019 was eintlik ons watertrapjaar, die jaar waarop ons 
in stand gehou het, ons asemhaaljaar, ons herbesinjaar.  Dis 
goed so ook!  Want 2020 is ons feesjaar – ons gemeente bereik 
op 4 November 2020 die ryp ouderdom van 150 jaar.  Maak 
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vas die sitplekgordels!  Jy het nog nooit iets gesien soos wat jy 
in 2020 gaan beleef nie! 
 
Intussen:  gooi 'n bietjie ankers, word rustig, kom by die Here 
uit … en leer saam met ons 'n paar baie belangrike lewenslesse 
by die Prediker.  Die Prediker sê:  dis nie goed genoeg om maar 
net te bestaan nie – gelowiges moet LEEF. 
 
Lees asseblief gedurende Oktober en November die HELE boek 
Prediker biddend deur – selfs meer as een keer.  Jy kan die 
riglyn op bl 5 van hierdie Geloofsgimnasium daarvoor gebruik.  
Kom ook gereeld in die kerk, want ons dominees gaan 'n hele 
paar keer die Woord uit Prediker bedien. 
 
Dankie vir jou liefde, omgee en lojaliteit.  Dis mense soos jy wat 
kerkwees en geloofsfamiliewees die moeite werd maak. 
 
Voorspoedige laaste (minder as) 100 dae van 2019!  Ons bid 
gereeld vir elke lid van ons geloofsfamilie. 
 

Ds Jaco, 082 804 1810 
(Amper ds) Luné, 079 963 2391 
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Ons lees Prediker … in 6 weke 
 

 Die beskrywing van die onderwerpe wat in die betrokke 
week se hoofstukke aan die orde kom, is net "min of 
meer". 
 

 Jy kan natuurlik die weke aanpas, as jy om watter rede 
ook al nie by die datums kan hou nie. 

 
 

Week 1 
13/10-19/10 

Prediker 1 en 2 
Die hooftema "Alles kom tot niks" word 
uitgepluis … 

Week 2 
20/10-26/10 

Prediker 3 en 4 
Oor ons uitgelewerdheid aan die tyd … en die 
sinloosheid en betekenisloosheid van die lewe 
wat ons soms beleef. 

Week 3 
27/10-2/11 

Prediker 5 en 6 
Sosiaal-ekonomiese verdrukking en die 
waardeloosheid van rykdom 

Week 4 
3/11-9/11 

Prediker 7 en 8 
Die waardeloosheid van wysheid;  
uitgelewerdheid aan politieke tirannie 

Week 5 
10/11-16/11 

Prediker 9 en 10 
Die waardeloosheid van wysheid (weereens);  
om alles gelate te aanvaar 

Week 6 
17/11-23/11 

Prediker 11 en 12 
Geniet die lewe!  Alles kom tot niks … 

 



 
6 

 

 
 

I. Ons luister 
 
 Lees Prediker 4:17-5:6. 
 
II. Ons hoor 

 
 Sommer net vir die rekords …!  Anders as wat baie mense 

dink, is die "prediker" in die boek Prediker nie Salomo nie. 
 
Salomo het min of meer in die 10de eeu vC geleef.  Daar 
is geleerdes wat bereken dat hy in die jaar 932 vC oorlede 
is. 
 
Dieselfde geleerdes is verder ook daarvan oortuig:  dinge 
– soos die kultuur-historiese agtergrond van die boek 
Prediker, die na-Ballingskapse tydsgees wat ons hier kry, 
asook sekere woorde en frases wat "jonger" is en nie in 
Salomo se tyd bekend was nie – wys duidelik dat die boek 
Prediker ongeveer 700 jaar ná Salomo se tyd eers geskryf 
is.  Die datum 250 vC word genoem – dus slegs ongeveer 
2 250 jaar of 22 eeue gelede. 

 
 Wat is 'n mens se 1ste reaksie as iemand net die boek 

Prediker noem?  "Alles kom tot niks, sê die Prediker, tot 
niks." 
 

Week van 6 tot 12 Oktober 

God is daar … en hier 



 
7 

 

Net soos wat die Prediker sê dat niks in die lewe vas is nie 
en die lewe maar net 'n dolle gejaag na wind is wat op 
niks uitloop nie, ervaar mense vandag ook dat dinge soos 
onvoorspelbaarheid, onsekerheid, uitsigloosheid, onreg 
en wanhoop deel van ons hedendaagse lewe geword het. 

 
 Tog is daar soveel goeie dinge in die lewe wat die lewe 

die moeite werd maak waaroor selfs die siniese Prediker 
glimlag.  Maar jy moet dit nie te hoog aanslaan nie, sê hy. 
Terwyl jy die goeie in die lewe geniet, moet jy onthou dat 
die lewe in 'n oogwink verbygaan. 
 
Hy sê (met ander woorde):  oppas vir te veel selfvertroue.  
Sodra jy té gemaklik raak, sal die lewe self jou vinnig weer 
terugbring aarde toe. 
 

 Maar dít is juis waar die boek Prediker – wat al geskryf is 
toe die koms van die Messias nog net voorspel was – vir 
Christene waardevol word.  In die boek Prediker word die 
lewe sonder God só donker en somber geskets dat jy nie 
anders kan as om in die Here se arms in te vlug nie.  In die 
boek Prediker lyk God ver en ontoeganklik, maar Hy is nie. 
Hy is die Een wat uiteindelik sy liefde vir die mense wys 
deur sy Seun te gee.  Daardeur wys dat Hy hier is, ons 
liefhet en in 'n verhouding met ons elkeen wil staan. 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Daar is 'n kernfrase in hierdie Skrifgedeelte.  Dit staan in 

die 4de en 5de reëltjies van vers 1:  "Hy is in die hemel en 
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jy op die aarde."  Wat sê dit vir jou oor die afstand tussen 
ons en Hom? 
 
Het die koms van die Verlosser dan nie hierdie afstand 
weggevee nie? 
 

 Ons lees hier vier vermanings wat ons kan help om God 
se grootheid en almag raak te sien en ontsag daarvoor te 
hê.  Dink diep oor elkeen, soos hulle by die volgende paar 
bullets aan die beurt kom. 

 
 Die 1ste vermaning is in Prediker 4:17.  Hoekom laat dit 

my aan daardie bekende bull in a china shop dink …? 
 
 Die 2de vermaning kry ons in Prediker 5:1.  Watter groot 

lewenswaarheid – of dalk:  Godswaarheid! – leer ons in 
hierdie wyse woorde? 

 
Is ek melodramaties as ek hierdie vermaning in my eie 
woorde opsom en sê:  "Onthou, God is nie jou speelmaat 
nie"? 

 
 Die 3de vermaning is in verse 3 en 4 … en dit lyk vir my 

die Prediker sê:  'n mens moenie met God probeer 
bargain nie. 
 
Wat sê jy? 
 
 Die 4de vermaning – in vers 4 – is weer dáárdie een wat 

sê:  'n mens moenie met jou mond dink nie.  Hoekom 
nie?  Kan jy dit toelig met hedendaagse voorbeelde? 
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 Wat hierdie vier vermanings betref:  wat verander as ons 
deur die bril van ons verlossing in Christus daarna kyk? 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 

 Deur die kruis en die opstanding van Jesus Christus, God 
se Seun, het die ver en ontoeganklik God 'n persoonlike 
en liefdevolle God geword met wie elke gelowige in 'n 
innige verhouding kan leef.  Ons ken Hom immers nou 
as ons Vader, ons is sy (aangenome) kinders, en sy (eie) 
Seun is ook ons oudste Broer – so naby is Hy aan ons. 
 

 Vir hierdie "naby" God hoef 'n mens nie bang te wees, 
soos wat die mense 22 eeue gelede vir Hom bang was 
nie.  Ons kan Hom liefhê en elke klein detail van ons lewe 
met Hom deel en bespreek, maar altyd met 'n diep 
ontsag vir Wie Hy is:  Hy is God – nie ons speelmaat nie. 
 

V. "Challenge" 
 

 Dink aan die enkele mens in die hele wêreld (maar wat 
jy persoonlik ken) vir wie jy die heel meeste respek het!  
Praat dan met God en leef teenoor Hom met 10 keer 
meer eerbied en ontsag.  Maar sê vir Hom:  "Vader …" 
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I. Ons luister 
 
 Lees Jakobus 2:14-26. 

 
II. Ons hoor 

 
 Ja!  Ons breek sommer hier in die 2de week al weg van 

Prediker af. 
 

 As jy weer na die "Ons hoor"-gedeelte van verlede week 
se studiestuk (op bladsy 6) kyk, sal jy sien:  ons probeer 
graag bepaal wanneer 'n bepaalde boek (of brief) geskryf 
is, omdat dit ons kan help om dit reg te verstaan. 
 

 Ons is redelik seker dat Jakobus se brief vroeg in die 2de 
eeu nC geskryf is.  Daar is twee redes voor: 

 
 Daar is – weereens – Griekse woorde wat eers in die 

2de eeu spreektaal geword het.  Die Griekse woord vir 
"huigelaar" (in 4:8) is 'n goeie voorbeeld.  Dié woord 
was nie voor die einde van die 1ste eeu bekend nie. 
 

 Uit die opskrif van die brief (in 1:1) lei ons ook af dat 
die brief oorspronklik bedoel was vir mense wat ontuis 
en vreemd gevoel het in die wêreld.  Die Griekse woord 
wat hier gebruik word, ken ons in Afrikaans:  diaspora.  

Week van 13-19 Oktober 

"Ek kan nie jou geloof sien nie" 
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"Diaspora" beteken:  verstrooiing, die nie-saamwoon 
van volks- of geloofsgenote.  En dít was aan die einde 
van die 1ste eeu/aan die begin van die 2de eeu waar 
van die Christene.  As gevolg van die vervolging wat 
hulle beleef het, het hulle oor die hele wêreld versprei. 
 

 Dit bring ons by 'n tameletjie.  Jakobus was Jesus se 
broer.  Maar ons weet dat Jakobus al in 62 nC oorlede 
is.  Daarom kon dit nie hy gewees het wat hierdie brief  
geskryf het nie. 

 
Daar was 'n interessante verskynsel in die Bybelse tyd 
wat ons vandag "omgekeerd plagiaat" noem.  Vandag 
mag jy nie iemand anders se werk neem en onder jou 
eie naam publiseer nie.  Maar as jy antieke tyd nie 'n 
bekende persoon was nie en jy wou graag hê dat jou 
geskrifte of briewe gelees moes word, het jy die naam 
van 'n bekende en gerespekteerde persoon gebruik. 
 
Gelukkig doen hierdie gebruik geen afbreuk aan die 
egtheid en die waarde van 'n brief soos die brief van 
Jakobus nie. 

 

III. Ons leer by mekaar 
 
 As ons vandag se Skrifgedeelte, asook die volgende stuk 

– wat oor die beheersing van die tong gaan – teen hierdie 
agtergrond plaas:  voor watter soort uitdagings het die 
Christene teen die begin van die 2de eeu te staan gekom? 
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 Wat gebeur met 'n plant wat nooit water kry nie? 
Hoe weet 'n mens jou hond is dood en slaap nie net nie? 
 
Hoe weet 'n mens jou geloof groei nie of is selfs dood? 

 
 Die skrywer sê nie minder nie as drie keer:  as 'n mens se 

geloof nie sigbaar word in wat jy doen nie, beteken dit nie 
eintlik iets nie.  Kyk in … 

 
 Vers 17:  Geloof sonder dade is …? 
 Vers 20:  Geloof sonder dade is …? 
 Vers 22:  Geloof sonder dade is …? 

 
 Wat moet 'n mens doen om gered te word/hemel toe te 

gaan? 
 
Oppas!  Hierdie is 'n strikvraag.  Kyk na vers 24 … maar jy 
moet fyn lees!  Die skrywer sê nie noodwendig wat jy dínk 
hy sê nie. 

 
 Wanneer word 'n mens se geloof nuttig en betekenisvol?  

Jou geloof is tog nie net jou persoonlike saak nie … 
 

 Sê nou iemand sê vir jou:  "Ek kan nie jou geloof sien nie."  
Hoe gaan jy reageer? 
 

 Noem 'n paar voorbeelde van wat 'n mens kan doen om 
jou geloof nuttig en betekenisvol te kan laat word. 
 
Noem ook 'n paar voorbeelde van wat jy kan doen (of nie 
doen nie) … en dan bly jou geloof nutteloos en doelloos. 
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IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 

 Ja!  Natuurlik is 'n mens se geloof iets, 'n verhouding wat 
ontstaan en groei tussen jou en die Here. 
 

 Maar jy kan nie die Here in die geheim dien nie.  As ander 
mense nie jou geloof kan sien nie, beteken dit nie veel 
nie.  'n Plant wat nie water kry nie, vrek uiteindelik.  'n 
Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. 
 

 Jou geloof haal in asem as dit net in jou slaapkamer of in 
jou hart bly nie.  Dis eers wanneer jou geloof sigbaar 
word in wat jy doen (of nie doen nie) en hoorbaar word 
in wat jy sê (of nie sê nie), wat dit begin asemhaal. 
 

 Dis eers as jou geloof begin asemhaal wat dit begin groei. 
 

 Ons is bevoorreg genoeg om in 'n land te woon waar ons 
die Here vrylik kan dien.  Behalwe dat die Bybel sê ons 
mag nie, hoef ons ook nie in die geheim Christene te 
wees nie. 
 

 Daarom doen ons die regte dinge, bly ons weg van alles 
wat verkeerd is, sluit ons vriendskappe waar ons vir 
mekaar iets kan beteken, laat ons nie toe dat skadelike 
dinge by ons oë en ore (en selfs ons monde) ingaan nie, 
gebruik ons keurige taal wanneer ons praat, straal ons 
liefde en onvoorwaardelikheid uit teenoor almal wat ons 
paaie kruis, keer ons slegte gedagtes en vervang dit met 
goeies, vergewe ons mense wat die teenoorgestelde aan 
ons doen. 
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 Dís hoe ons geloof groei, lewendig word, nuttig word, 
betekenis kry, sinvol word. 
 

V. "Challenge" 
 

 Wanneer jy môre by die werk kom/by die skool kom/die 
arbeid op die plaas opdragte gee/rem trap wanneer jy 
naby die stopteken of verkeerslig kom/in 'n gesprek 
beland waar daar geskinder word of negatiewe praatjies 
gemaak of smerige taal gebruik word … 
 
Vra jouself af:  "Kan hierdie mense my geloof sien?" 
 
Luister dan mooi na die influistering van die Heilige Gees 
in jou hart.  En reageer daarvolgens. 
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I. Ons luister 
 
 Lees Prediker 2:1-11. 

 
II. Ons hoor 

 
 Terug by Prediker! 

 
 Twee weke gelede was ons tema:  "God is daar … en 

hier".  Ons het toe oor Prediker se Godsbeskouing 
nagedink. 
 

 Hierdie week is ons tema:  "Wat is die mens …?"  Ons 
gaan hierdie week op Prediker se mensbeskouing 
fokus. 

 
 Onthou:  in die Prediker se tyd het die mense vir God as 

ver en onpersoonlik beleef.  Dit moet gesien word teen 
die agtergrond van die Babiloniese Ballingskap (waaruit 
hulle al teruggekeer het, maar nie almal nie, eintlik net 'n 
klein groepie) en die uitbly van die Godsbelofte dat daar 
'n Messias, 'n Redder, sou kom. 
 
Ons weet dat hierdie toedrag van sake verander het met 
Jesus se geboorte, maar veral sy kruis en opstanding. 

Week van 20-26 Oktober 

Dwaas … of nie? 
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 Dit was egter nie net die mense van Prediker se tyd se 
siening van God wat negatief was nie.  Hulle het hul eie 
menswees ook somber en negatief beleef.  Hulle siening 
was: 

 
 Jy is 'n magtelose aardling (kyk 5:1); 
 Jy was uitgelewer aan God aan die onregverdigheid 

en onsekerheid van die lewe (kyk 11:1-6); 
 Jy moet maar net passief aanvaar wat oor jou pad 

kom (kyk 7:11-14); 
 Jy moet maar net die beste probeer maak van die 

lewe (kyk 3:22). 
 
 En dan – die ultimate:  Goeie en slegte mense en diere is 

almal gelyk en eindig dieselfde (kyk 3:16-22). 
 
 Met ander woorde, die Prediker sê:  die mens is 'n 

jammerlike wese, sonder hoop en sonder toekoms.  Daar 
is eintlik ook nie vreeslik sin daarin om 'n gelowige te 
wees nie. 

 
 In hierdie lig – maar met die bril van ons verlossing op:  

kom ons kyk na Prediker 2. 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Prediker 2:1-11 is 'n selfgesprek … en die persoon aan die 

woord is 'n regte plesierjagter.  "Laat ek my oorgee aan 
plesier, laat ek die lewe geniet!" 
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Maar sy onmiddellike evaluasie van hierdie uitgangspunt 
is:  "Dit het niks opgelewer nie." 
 
Het dit in die afgelope 22 eeue verander?  Hoekom sê jy 
so?  Bereken in jou antwoord … 
 
 Mense se soeke na plesier;  en 
 Hul agterna-gewaarwording daarvan. 

 
 Wat is 'n dwaas (vers 4)?  Die HAT sê:  'n dwaas is iemand 

sonder verstand, 'n dom mens;  of iemand wat soos 'n gek 
of onverstandig optree. 
 
Wat dink jý is 'n dwaas? 
 
Vul jou antwoord aan deur ook te kyk na Psalm 14:1 en 
Spreuke 1:7. 

 
 Kyk na alles wat hierdie plesierjagter in sy lewe bereik het 

(lees verse 4 tot 8 weer, en maak 'n lysie). 
 

 Wat maak jy met vers 10 …? 
 

 Hoe evalueer hy sy prestasies?  Hoekom kom hy tot dié 
slotsom?  Kyk vers 11. 
 

 En wat sê die oor die rustelose gees van die mens? 
 

 Ken jy iemand wie se naam jy hier in die kantlyn langs 
Prediker 2 in baie klein lettertjies en in potlood sou wou 
skryf? 
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Is dit dalk jou eie naam? 
 
IV. Ons lê geloofswaarhede vas 

 
 Daar is natuurlik niks mee fout dat 'n mens se harde 

werk in die lewe resultate mag oplewer wat jou lewe 'n 
plesier maak nie.  Daar staan nêrens in die Bybel dat 'n 
mens nie 'n mooi huis, mooi tuine en 'n vrugbare plaas, 
baie beeste en skape en varke en hoenders, arbeiders 
wat vir jou werk, geld in die bank en goeie vriende mag 
hê nie. 
 

 Waarteen die Bybel wel waarsku, is dat 'n mens se lewe 
opgaan in die besittings wat jy rondom jou bymekaar 
maak.  Veral! – as genoeg naderhand nie meer genoeg is 
nie, en jy byna koorsagtig en histeries besig is om net 
meer en meer te bekom. 
 

 Maar … 
 

 Of jy al jou energie en hulpbronne gebruik om jou 
eie belange te bevorder;  en 

 Of jy net heerlik agteroor sit en gemaklik lewe – 
 

… as een element ontbreek, sal jy nooit vreugde ervaar 
nie:  die ervaring dat God oor alles beskik;  dat alles wat 
jy het, uit sy hand kom;  dat sy Seun die Verlosser is;  dat 
jou hele lewe gestuur moet word deur jou verhouding 
met Hom. 
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 Jy is óf iemand wie se lewe hopeloos is en 'n ervaring het 
van "alles kom tot niks, niks beteken regtig enigiets nie", 
óf iemand wie se hoop en toekoms in Jesus Christus vas 
is:  "Jesus leef!" 
 
Óns lewe is sinvol en vol vreugde, omdat Hy ons saam 
met Hom uit die dood van ons uitsiglose bestaan verlos 
het. 
 

V. "Challenge" 
 

 Wat is jou mensbeskouing?  Skryf drie of vier (of ses of 
twaalf of twintig) dinge neer hoe jy jouself sien.  Dís:  jou 
mensbeskouing. 
 

 Byvoorbeeld! 
 

 God het my goed gemaak 
 Alles wat ek het, het Hy moontlik gemaak 
 Ek mag die goeie in die lewe geniet 
 Niks maak sin nie, behalwe om Hom te dien 
 My toekoms is verseker, want Jesus leef 

 
 Sodra jy jou mensbeskouing mooi uitgepluis het, is die 

vraag:  glo jy dit? 
 
Leef dan so. 
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I. Ons luister 
 
 Lees Prediker 1:2-18. 

 
 

II. Ons hoor 
 
 Ons het die afgelope paar weke lank en deeglik oor die 

Prediker se … 
 

 Godsbeskouing;  en 
 Mensbeskouing – 

 
… nagedink.  Vervolgens kom ons by sy lewensbeskouing 
uit. 

 

Week van 27 Oktober tot 2 November 

Die lewe is 'n nickerball 
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 Daar is mos die bekende sêding:  "Die lewe is soos 'n 
nickerball – hard, maar lekker." 
 
Ek het onlangs 'n variasie op hierdie sêding raakgeloop:  
"Die lewe is soos 'n nickerball – hy breek al jou tande, 
maar jy hou aan kou." 

 
 Neem 'n mens die Prediker se Godsbeskouing (bl 7, 2de 

bullet) en mensbeskouing (bl 16, 1ste bullet, met sub-
bullets) in ag, is dit maklik om jou in te dink dat hy ook nie 
'n baie positiewe idee van die lewe self gehad het nie.  Die 
lewe is hard … 
 

 Die Prediker sê:  God hanteer die lewe angswekkend en 
willekeurig, en Hy lewe die magtelose mens daaraan uit.  
Die aarde is 'n tranedal en niemand kan iets daaraan 
verander nie.  Selfs goeddoen is relatief … alles kom tot 
niks. 
 

 Tog – sê die Prediker – is goeddoen en wysheid beter as 
kwaaddoen en dwaasheid. 
 

 'n Mens kan verstaan dat mense wat uiteindelik nié vir 
Jesus as die Verlosser leer ken nie, na ander "uitkomste" 
sal gryp.  'n Voorbeeld is die Boeddhisme.  Boeddhiste sê: 

 
 Die hele lewe bestaan uit lyding; 

 
 Die oorsaak van jou lyding is jou ingebore drang om 

te lewe – en daarom word jy ook weer en weer 
gebore (reïnkarnasie); 
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 Die enigste manier om van hierdie lyding te ontsnap, 
is om die sirkelgang van die lyding te verbreek; 
 

 Jy kan alleen vrykom hiervan as jy jou al hoe meer 
losmaak van die wêreld en die lewe … 
 

 … totdat jy eenmaal die salige toestand van die nie-
bestaan (of die ewige dood) bereik. 

 
Weird …! 

 
 Jesus het gesê:  "Ek is die opstanding en die lewe.  Wie in 

My glo, sal lewe, al sterwe hy ook;  en elkeen wat lewe en 
in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie." 
 
 Die Boeddhiste is verkeerd – daar is nie so iets soos 

'n salige nie-bestaan nie; 
 

 'n Mens lewe ook nie om te sterwe nie – maar om te 
LEWE. 

 
III. Ons leer by mekaar 

 
 Wat hoor jy oor die Prediker se lewensbeskouing (en 

sommer ook sy houding teenoor die lewe) in die opskrif 
van die HELE boek Prediker (vers 2)? 
 

 Nou gaan ons nickerball-woorde soek … 
 
Wat is die nickerball-woord in vers 3? 
Wat is die nickerball-frase in in vers 4? 
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Wat is die nickerball-woord in vers 5? 
Daar is meer as een nickerball-frase in vers 6 … 
In vers 7 is twee nickerball-woorde … 
Die nickerball-frase in vers 8 word drie keer herhaal … 

 
 Kan jy aan iets meer morbied dink om te sê as die een 

gedagte wat jy in vers 9 lees, in vers 10 herhaal word en 
sommer nog 'n keer in vers 11?  (Wat is die gedagte?) 
 

 En asof dit nie genoeg is nie, is daar 'n HELE nickerball-sin 
ook.  Kyk na die laaste sinnetjie van vers 13. 
 

 Nou het ons onsself darem al te lekker die morbiditeit in 
gepraat …! 
 
Dink jy die lewe is régtig so? 
 
Ja?  Hoekom sê jy so?  Of – nee?  Hoekom sê jy so? 

 
 Ken jy mense wat hierdie soort uitkyk op die lewe het?  

Wat sien hulle raak wat jy miskyk?  Wat kyk hulle mis wat 
jy raaksien?  Hoe laat hierdie soort mense ander mense 
voel? 
 
Is jy een van hierdie mense? 
 

 Hoe verskil die nuwe lewe in Christus van die lewe soos 
wat die Prediker dit sien (en hier in verse 2, 14 en die 
laaste sin van vers 17)? 
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 Los maar vers 18 – deur 'n bietjie emosionele intelligensie 
aan die dag te lê, kan dit ook mos anders uitwerk.  Dis lyk 
nogal nie of die Prediker emosioneel baie intelligent was 
nie … of wat praat ek? 
 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 

 Gelukkig dat ons die agtergrond waarteen die boek 
Prediker geskryf is, kan verstaan … 
 
 Die Babiloniese Ballingskap, en die terugkeer (of die 

grotendeels nie-terugkeer) uit die ballingskap;  en 
 Die uitbly van die koms van die Messias – 

 
… anders sou ons Gods-, mens- en lewensbeskouing ook 
soos die Prediker s'n gelyk het. 

 
 Die Verlosser het gekom.  Sy Naam is Jesus.  Hy is die Een 

wat ons vrymaak om te lewe. 
 
 Hy het ons reeds met sy kruis en opstanding vry-

gemaak; 
 Hy maak ons elke dag vry om te leef; 
 Hy sal ons in die toekoms ook nog vrymaak om te 

leef. 
 
 Ja!  Die lewe is nie vir sissies nie, sê ons ook baie vir 

mekaar.  Maar as jy verstaan die lewe soos 'n nickerball 
– hard, maar lekker – en dat die lekker by Jesus lê, weet 
jy ook dat dit die moeite werd is aan te hou kou. 
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V. "Challenge" 
 

 Wat in nie lewe is vir jou swaar?  Jy kan die "geswoeg" 
en "tevergeefs"?  Wees prakties. 
 

 Gee dit aan die enigste Een wat die kan vul met vreugde!  
Hy sal daarmee saam ook vir jou vrede in jou hart gee. 
 

 
 
 

 
 

I. Ons luister 
 
 Lees Romeine 10:5-13. 

 
 

II. Ons hoor 
 
 Ons 2019 belydenisklas het Sondag belydenis van geloof 

afgelê.  Of – soos ons verkies om daarna te verwys – hulle 
het hulle geloofsverbintenis gemaak. 
 

Week van 3 tot 9 November 

Ek belowe … 
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Hoekom aan die ou bekende woorde torring?  Omdat ons 
anders daaroor dink: 
 
 Ons het weggegroei van "belydenis aflê" af – ons lê 

mos niks af, of hou met niks op nie, behalwe dat ons 
nie meer Sondagskool toe gaan nie;  en 
 

 Ons verbind ons om onder die leiding van die Heilige 
Gees te leef soos die verloste mense wat ons deur 
die kruis en die opstanding van Jesus Christus reeds 
is – tot eer van God, die Vader. 

 
 Uiteraard bely ons by ons geloofsverbintenis ook ons 

geloof.  Ons sê hardop wat dit is en in Wie ons glo. 
 

 Ons dominees vra elke jaar vir ons belydenisklas:  "As 
iemand jou in die nag sou wakker maak en vra wat glo jy 
– wat sal jy sê?"  Dan luister ons hulle uit … en default na 
vandag se Skrifgedeelte toe. 
 

III. Ons leer by mekaar 
 
 Ons leef in hierdie prestasiegedrewe samelewing.  Ons 

almal moet presteer;  ons moet werk en betaal vir wat 
ons wil hê;  harde werk lewer resultate. 
 
Is daar 'n probleem daarmee? 

 
 Behalwe wanneer dit by ons geloof kom, natuurlik.  Wat 

moet 'n mens doen om gered te word? 
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 Ja!  Ons word gered, enkel en alleen deur te glo.  Wat te 
glo?  Kyk vers 9. 
 

 Wat dan van die Wet van Moses? 
 

 Watter rol het die Wet gespeel voordat Jesus gekom 
het? 

 Watter posisie neem die Wet nou in? 
 
 'n Verdere vraag is natuurlik:  vir wie was die Wet bedoel?  

Kan dit wees dat die vryspraak in Christus vir dieselfde 
groep mense gereserveer is?  Motiveer … en sê waar in 
die Bybel jy jou antwoord vandaan kry. 
 

 Wat hoor jy nog alles in verse 9 tot 13 wat nog nie na vore 
gekom het nie? 
 

 As iemand jou in die nag sou wakker maak en vra:  "Wat 
glo jy?" – wat sal jou antwoord wees? 
 
Moet tog net nie sê:  "Ek glo in God" nie – hoewel dit nie 
verkeerd is nie, is dit darem net 'n bietjie te vaag (sien 
Jakobus 2:19). 
 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 

 Die enkele punt waarby ons geloof staan en val, is:  Jesus 
is die Seun van God, die Een wat ons vrymaak van sonde 
en dood en wat vir ons 'n nuwe lewe gee om te lewe. 
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 Van ons kant kan ons niks doen om ons verlossing te 
verdien nie.  Wetsonderhouding gaan ons niks help nie;  
jy kan nie 'n groot genoeg bydrae gee nie;  jy kan nie 
genoeg dienswerk doen nie – alles is genade. 
 

 As jy glo dat Jesus die Here is, is jy reeds gered.  As jy glo 
dat Jesus die Here is, is jou plek in die hemel reeds vir 
jou gereserveer. 
 

 Maar nou kan jy nie rustig en stil wag dat dit jou beurt 
word om na die hemelland te vertrek nie!  Goeie werke 
red jou nie – maar is die manier hoe jy jou dankbaarheid 
dat jy alreeds gered is, wys.  (Hieroor het 3 weke gelede 
se Bybelstudie gegaan, toe ons uit die brief van Jakobus 
gelees het). 
 

 Ons mag op geloofsterrein ook nie enigeen diskrimineer 
nie.  Elkeen wat die Naam van die aanroep, sal gered 
word.  Paulus sê:  Jood of Griek, slaaf of vry.  Ons sê in 
2019:  groen of pers. 
 
"Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek 
is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en Hy seën 
almal wat Hom aanroep, ryklik, want elkeen wat die 
Naam van die here aanroep, sal gered word." 

Romeine 10:12-13. 
 

V. "Challenge" 
 

 Besluit wat/in wie dit is wat jy glo.  Bedink dan 'n plan 
hoe jy gaan seker wees almal rondom jou weet dit. 



 
29 

 

 

 
 
 

I. Ons luister 
 
 Lees Prediker 3:1-13. 

 
 

II. Ons hoor 
 
 Ja … die lewe is nie net 'n nickerball nie – dis soms ook 'n 

wipplank. 
 

 Wipplank ry is lekker!  Die een oomblik is jy onder.  Dan 
skop jy jou bene styf, en jy vlieg in die lug op, en jy jil van 
lekkerkry.  Dan skop jou maatjie weer sy/haar bene styf, 
en jy val soos 'n klip uit die lug uit.  En as jy nie oppas nie, 
stamp jy jou boude baie hard teen die grond.  Die een 
oomblik is jy bo … en die volgende oomblik is jy onder. 
 

Week van 10 tot 16 November 

Die lewe is 'n wipplank 
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 So is die lewe ook mos maar.  Die een oomblik is jy bo, en 
die volgende oomblik is jy onder.  Die een oomblik is jy in 
'n goeie en vrolike bui, en die volgende oomblik is jy tot 
barstens toe woedend.  Ons almal ken die gevoel. 

 
 Die Prediker het ook wipplank gery.  Dalk nie saam met 'n 

maatjie in 'n parkie op 'n breë plank wat 60º oor 'n 
statiese middelpunt op en af kan kantel nie – maar wel 
emosioneel: 

 
 Die een oomblik is hy in die wolke en borrel sy mond 

oor van vreugde-oproepe;  en 
 

 Net die volgende oomblik kry 'n mens die idee dat hy 
manies-depressief is. 

 
 Ons weet:  dis tipies mens.  Ons almal pendel tussen lag 

en huil.  Maar op die Prediker se emosionele wipplank is 
die negatiewe kant altyd die swaarste.  Ja!  Hy sê graag:  
"Geniet die lewe!", maar sê gewoonlik dadelik daarmee 
saam:  "Die goeie in die lewe is net die susmiddel wat al 
die ellende draaglik maak." 
 

 Nêrens in die Woord lees ons dat Christenskap 'n somber 
storie hoef te wees nie.  Trouens, die gees wat die nuwe 
lewe in Christus omhul, spreek eerder van blydskap en 
vreugde.  'n Mens mag die goeie dinge in die lewe geniet 
– solank ons binne die lyne van die goeie waarvoor ons 
geroep is, bly. 
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III. Ons leer by mekaar 
 
 Die mooi dinge in die lewe (sommige ouer mense praat 

van "lewensgenietinge") is nie blywend nie.  Dit kan in 'n 
oogwink verander en dan beleef jy weer ellende. 
 
Kyk na (sommige van) die teenoorgesteldes in Prediker 3: 
 
Geboorte   teenoor    Sterfte 
Bou    teenoor   Breek 
Lag    teenoor   Huil 
Dans   teenoor   Treur 
Spaar   teenoor   Weggooi 
Praat   teenoor   Stilbly 
Liefhê   teenoor   Haat 
Vrede   teenoor   Oorlog 
 
So is die lewe – ons ry die hele tyd wipplank.  Kan jy aan 
enige hedendaagse voorbeelde dink wat die Prediker nie 
kon voorsien het nie? 

 
 'n Wipplank werk die beste as die twee maatjies min of 

meer ewe groot is. 
 
Sê dit vir jou iets oor die balans tussen die items in die 
een kolom en sy teenoorgestelde aan die ander kant? 
 
Kan ons dalk hier ook iets aflei oor ons emosies? 

 
 Gesels oor tyd …  Wat sou die Prediker met vers 11 wou 

sê?   
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 Gelukkig kom die Prediker by 'n slotsom uit wat enige 
Christen graag wil hoor.  Sien jy dit raak? 
 
 

IV. Ons lê geloofswaarhede vas 
 

 Die Prediker sê:  geniet die lewe, maar onthou – jy lewe 
in die skaduwee van die dood.  In beginsel stem ons 
saam. 
 
 Ons lewe egter nie voluit en geniet die goeie in die 

lewe, omdat die dood naby, onverwags, donker en 
sleg is nie. 
 

 Ons lewe voluit en geniet die goeie in die lewe, 
omdat die lewe kort is, ons graag as gelowiges 'n 
verskil wil maak en Jesus sigbaar wil laat word vir 
die wêreld rondom ons. 

 
Buitendien is die dood vir ons nie 'n verskrikking – 
die einde, soos vir die Prediker – nie, maar die punt 
waar die nuwe lewe wat ons reeds hét, volheid 
bereik.  Daarvoor het Jesus uit die dood opgestaan.  
Hy leef vir ewig, en deel sy onverganklike lewe ook 
met ons. 

 
 God het ons gemaak vir die ewigheid.  Maar ons leef hier 

in die hede, wat tydgebonde is.  Ons leef in die tyd, eet n 
die tyd, slaap in die tyd, werk in die tyd, speel in die tyd – 
maar met ons oog op die ewigheid. 
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 Ongelowige mense begryp dit nie.  Ons taak is om die 
ewigheid – en die Een wat dit in sy hande hou – met ons 
hantering van die tyd aan hulle voor te hou. 
 
 

V. "Challenge" 
 

 Wat beteken "Koop die tyd uit" vir Christene?  Maak 'n 
lysie van praktiese goed. 
 
Doen dit dan. 
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(So aan die einde van die jaar breek ons so 'n bietjie weg van 
ons normale patroon.  Jy sal sien dat die "Ons hoor"- en "Ons 
lê geloofswaarhede vas"-gedeeltes nie in die res van hierdie 
Geloofsgimnasium voorkom nie.  Dis te veel breingimnastiek 
vir nou.  Ons hervat weer die volledige patroon in 2020.) 
 

I. Ons luister 
 
 Lees Genesis 37:1-36. 

 
 

II. Ons leer by mekaar 
 
 Dink jou in enige van die karakters se skoene in:  Josef;  sy 

pa;  een van die broers.  Hoe, dink jy, sal só 'n traumatise 
gebeurtenis – wat deur die afguns van lede van die gesin 
veroorsaak is – die funksionering van die hele gesin 
beïnvloed? 

 
Sal jóú gesin so 'n tragedie oorleef? 

 
 Trek nou Josef se skoene aan.  Hy was 'n jong outjie, op 

die drumpel van sy lewe en sékerlik was sy hart vol 
jongmensdrome, soos dié van enige jongmens. 

 

Week van 17 tot 23 November 

"Close every door to me …" 
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En skielik sit hy (letterlik) in 'n put;  die volgende oomblik 
word hy aan oupagrootjie Abraham se "ander" kind as 
slaaf verkoop;   dan volg 'n lang, eensame reis op 'n 
kameel, weg van sy familie en sy drome af;  hy word 'n 
butler in 'n ryk Egiptenaar se huis;  dié se vrou sê hy wou 
haar verkrag, en toe smyt hulle hom in die tronk.  En 
vergeet van hom. 
 
Wat het van sy drome geword? 

 
 Wat – dink jy – het hy gedink is die doel van sy lewe? 

 
 Tóé verloop báie jare.  Maar mettertyd kom 'n bakker en 

'n skinker oor sy pad.  En 'n goeie farao wat sy potensiaal 
sien.  En deur die genade van die Here vorder hy tot 
onderkoning van Egipte. 

 
Wat was sy behoud? 

 
 Was dit maklik?  Want onthou:  van sy jongmensdrome 

het daar niks gekom nie. 
 
 Die afloop van die verhaal ken ons.  Maar om die doel van 

Josef se lewe en sy stukkende drome te verstaan, moet jy 
nog een versie lees:  Genesis 47:12. 

 
Die kerngedagte hiér is:  "Hy het sy hele familie van kos 
voorsien."  Hoekom is dít die woorde wat Josef se 
lewensdoel beskryf? 

 



 
36 

 

 Wat is die analogie tussen Josef se verhaal en dié van 
Jesus?  Probeer 'n paar raaklyne trek … maar as jy die een 
wat régtig saakmaak kan identifiseer, is die ander nie so 
belangrik nie. 

 
III. "Challenge" 

 
 Oor 10 dae is ons in Desember.  Oor net meer as 'n maand 

is dit Kersfees.  Dink hoe jy te werk kan gaan om op 
Oukersaand die Josefverhaal gebruik om vir die kinders 
en kleinkinders die Kersverhaal te vertel … 

 
 Hou met jou een hand Josef se hand vas, en met jou 

ander hand Jesus s'n.  Bid dan en sê dankie vir die lyne 
van die Bybel wat jou elke keer weer by Hom – die 
Kersfeeskind – bring. 
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I. Ons luister 
 
 Lees Matteus 1:1-17. 

 
 

II. Ons leer by mekaar 
 
 Interessant dat daar oor Jesus se lys van voorsate geskryf 

staan:  sonde ... 
 

 Put uit jou Bybelkennis, en probeer onthou wat jy van die 
volgende persone – en die openbare sondes wat hulle 
gepleeg het – weet! 
 
 
 

 

 

 

 
 
 Hoekom, dink jy, is dit belangrik om hierdie agtergrond 

oor Jesus se voorsate te hê? 
 

Week van 24 tot 30 November 

Úít en vír die geskiedenis 

Jakob Juda 

Dawid Salomo 
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 Kyk ook na die vroue in Jesus se lys van voorsate. 
 
            MAAR! 
 
Tamar – was nie 'n Israeliet nie. 
Ragab – was nie 'n Israeliet nie. 
Rut – was ook nie 'n Israeliet nie. 
Batseba –  … nie 'n Israeliet nie. 

 
 
 
 Hoekom, dink jy, is dit belangrik om hierdie agtergrond 

oor die vroue in Jesus se lys van voorsate te hê? 
 
 Jesus Christus is die langverwagte Messias, die Verlosser.  

En Kersfees is die fees van die koms, die geboorte van die 
Verlosser. 
 
Wie is dit vir wie Hy gekom het om te verlos?  Noem twee 
sake/kategorieë … 
 

*  ____________________________________ 
 

*  ____________________________________ 
 

 Hoe gaan dít jou verstaan en beleef van Kersfees in 2010 
stuur? 

 
III. "Challenge" 

39/… 
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 Hoe gaan hierdie Kersfees vir jou geliefdes verduidelik 
dat Kersfees oor sondaars, vreemdelinge, vervreemdes, 
eensames, gemarginaliseerdes, behoeftiges, treurendes, 
stukkende mense gaan? 
 

 Wat gaan jy doen om iets van hierdie stukkend van ons 
wêreld heel te maak? 

 
 Want alles kom toe nie tot niks nie – daar is hoop:  Jesus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 So het ons aan die einde van vanjaar se saam-
met-ons- geloofsfamilie besigwees met die 
Woord gekom. 

 Groepe:  Julle moenie vergeet om 'n heerlike 
feesgeleentheid te reël nie.  Daar is so baie om te 
vier!  Ons vier veral die koms van ons Verlosser, 
ons vier die geboorte van die Kersfeeskind. 

 Geseënde Kersfees! 
Ds Jaco & ds Luné 

Eredienste gedurende die skoolvakansie 
 
 1 Desember, 09:30 – Ds Sam Heine (Secunda) 
 8 Desember, 09:30 – Ds Jaco 
 15 en 22 Desember,09:30;  Kersdag, 08:00; 

28 Desember, 09:30;  en ons Jaarwisselingsdiens 
op 31 Desember, 18:30 – Ds Luné 

 5 Januarie, 09:30 – Ds Jaco 
 12 Januarie, 09:30 – Ds Luné 


