
Sondag 3 November 2013 

Skriflesing: Hand 2:42+46 
                    1 Pet 1:24-2:10 
 
Liturgie: 

Afkondigings 

Toetrede: Psalm 33:11 (TOTIUS) 
 

11. In God, dié God wat ons beveilig, 
voel nou ons hart opnuut verblyd; 
en op sy Naam, ontsaglik heilig, 
vertrou ons tot in ewigheid. 
Goedertieren Vader, 
hoor ons as ons nader 
met 'n diep ontsag; 
slaan ons gunstig gade, 
skenk ons u genade 
as ons op U wag! 
 

Orreltussenspel 

Votum 

Seëngroet 

Loflied: 277:1,2,4,5 
 

277   U wat van ouds af ons behoed 
---------------------------------- 
1. U wat van ouds af ons behoed, 
ons God op wie ons bou, 
ons skuilplek as die stormwind woed - 
op U sal ons vertrou! 
 
2. Nog voor die aarde se bestaan 
en voor ons ruimte en tyd, 
was U van ewigheid af aan - 
U bly in ewigheid. 
 



4. U wil u volk getrou bewaar 
en u gemeente bou - 
hou ons in voorspoed en gevaar 
tog aan u Woord getrou! 
 
5. U wat van ouds af ons behoed, 
ons God op wie ons bou, 
ons skuilplek as die stormwind woed - 
op U sal ons vertrou! 
 

Bevestiging van diaken: Dalene Pagel 

Bekendstelling van dienswerker Marlene Postma 

Lied: 304:1-3 
 

304   Voor U kom ons, u kinders, staan 
-------------------------------------- 
1. Voor U kom ons, u kinders staan - 
gered, verlos in Jesus Naam. 
U maak ons tot u diens bereid 
om U te eer uit dankbaarheid. 
 
2. U wat ons roep, U is getrou. 
Ons wil gehoorsaam op U bou. 
Regeer ons lewens deur u Gees - 
só kan ons waarlik diensbaar wees. 
 
3. Laat, Heer, u seën op hul daal, 
u guns uit Sion hul bestraal. 
U wat beveel en dit geskied, 
wil, Heer, u seën oor hul gebied. 

Gebed 

Skriflesing: 1 Petrus 1:24-2:10 
 
24 ¶ Die Skrif sê: "Die mens is soos gras, en al sy prag soos 'n veldblom; die 
gras verdor en die blom val af, 
 25  maar die woord van die Here, dít bly vir ewig." En hierdie woord is die 
evangelie wat aan julle verkondig is. 
 1 ¶ Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, 
jaloesie en kwaadpratery. 



 2  Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer 
geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. 
 3  Julle het immers ondervind dat die Here goed is. 
 4 ¶ Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, 
maar deur God vir die ereplek uitverkies is. 
 5  Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige 
priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir 
God welgevallig is. 
 6  Daarom staan daar in die Skrif: "Kyk, Ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies 
vir die ereplek. Wie in Hom glo, word nooit teleurgestel nie." 
 7  Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir dié wat nie glo nie, geld die 
woorde: "Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste 
klip in die gebou geword" 
 8  en: "'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp." Hulle 
struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook 
vir hulle bestem. 
 9  Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie 
wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die 
verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep 
het na sy wonderbare lig. 
 10  Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle 
het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle 
barmhartigheid bewys. 
 1 Petrus 1 (AFR1983) 
 

 Prediking 
 

In hierdie wêreld is daar niks wat vir ewig is nie. 
Alles is tydelik.  Alles gaan agteruit.  Selfs die magtigste mens en die grootste, 
pragtigste geboue wat gebou is, gaan tot niet.  In Egipte veg die mens om die 
bouwerk te bewaar.  Op baie plekke is dit te laat, daar is niks oor nie.. 
 

Ons ken seker almal die treffende gedig van Percy Bysshe Shelley – 
“Ozymandias”: 

 
I met a traveller from an antique land 
Who said: Two vast and trunkless legs of stone 
Stand in the desert. Near them on the sand, 
Half sunk, a shatter'd visage lies, whose frown 
And wrinkled lip and sneer of cold command 
Tell that its sculptor well those passions read 
Which yet survive, stamp'd on these lifeless things, 
The hand that mock'd them and the heart that fed. 
And on the pedestal these words appear: 
"My name is Ozymandias, king of kings: 
Look on my works, ye Mighty, and despair!" 



Nothing beside remains: round the decay 
Of that colossal wreck, boundless and bare, 
The lone and level sands stretch far away. 
 

Soeke na God se wil - ewigheidswaarde 
Gisteroggend van 8 tot so 12:30 was daar ‘n geleentheid waarheen die hele 
gemeente genooi was, waar elkeen welkom was, en waar daar van die 
kerkraadslede verwag was om daar te wees – ‘n geleentheid waar ons 
biddend na die Here se droom vir die gemeente te soek. 
 
Ons het oor baie sake gepraat, nie om oplossings te soek vir allerhande 
tydelike en  verbygaande probleempies nie, maar om te soek na dit wat ewig 
is en vasstaan, sodat ons daarop kan bou as liggaam van Christus. 
 

Jesus die middelpunt, begin- en eindpunt 
Daar was baie belangrike en Goddelike dinge gesê, maar ons het tot die 
gevolgtrekking gekom dat Christus altyd die middelpunt van alles moet wees.  
Ons kan onsself blou praat in die gesig, maar totdat Jesus nie die middelpunt 
van elke gelowige se lewe is nie, sal ons soos ‘n ou kar wees wat in die 
modder weggesak het en vassit, maak nie saak watter besluite of planne ons 
maak nie. 
 

Christus is die hoeksteen, die enigste hoeksteen wat sal vasstaan. 
Waarop, Broer, Suster, bou ek my lewe?  Op stene wat nie sal hou nie? 
"'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp."  Dit is 
Christus – totdat jy tot ware bekering kom, ware oorgawe aan die werking van 
die Gees – die klip waarteen jy bly stamp. 
 

Christus kan nie gebind word nie 
Toe ek ‘n kind was, so in standerd 8 se kant, het ek begin verkondig dat 
Christus alleen dit is waarop ons moet staan.  Van politiek het ek niks geweet 
nie, ek het net geweet dat Christus nie gekoop kan word deur enige stelsel 
nie, of dit nou “Christelik-Nasionaal” of watse propoganda ook was.  Geen sg 
nasionaliteit van enige nasie sal bly bestaan nie.  Slegs Christus sal bly staan.  
Al die ander doktrines en valse gode loop hulleself vas teen die ewige rots. 
 

Stamp jy teen die hoeksteen, of BOU jy op die hoeksteen? 
As jy aan Christus behoort en oorgee, sal al die ander goed minder, en 
hopelik NIKS beteken nie!  Stamp jy nog jou toon teen die hoeksteen, of gee 
jy oor?  Skinder jy nog?  Ek bedoel – is jy nog een van die mense wat graag 
stories hoor en oorvertel?  Praat jy oor die dominees?  Dis skinder broer, 
suster.  Paulus stel dit onomwonde in 1 Kor 6 dat iemand wat kwaadpraat 
nooit in die koninkryk van God sal kom nie!  Veroorsaak jy onmin, of 
verdeeldheid?  Dan stamp jy steeds teen die hoeksteen wat Christus is.  
Stamp jy teen die hoeksteen, of BOU jy op die hoeksteen? Mat 10: 34  



"Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie 
gekom om vrede te bring nie maar die swaard. 

Geen kompromieë 
Daar is geen kompromieë met Christus nie.  Ons vat maar ons kanse, ons is 
tog tot in ons diepste wese vol sonde en ellende, maar ons loop ons maar net 
vas teen die rots.   
 

Toets en meet jouself 
Dit is nie moeilik om jouself te meet nie.  Waaroor praat jy met ander mense – 
jou huismense, vriende?  Praat jy oor die Here, oor die Koninkryk van God, of 
kla jy oor die regering, oor die kerk wat nie is soos jy dit wil hê nie.  Waaraan 
spandeer jy jou tyd en energie?  Gee jy jou tiende? Dis nou nie juis moeilik 
om te sien dat mense nie hulle tiendes gee nie... mens kan maar ‘n paar 
eenvoudige sommetjies maak om dit te sien.  As mens in ag neem dat 
sommige mense geweldig baie geld gee, tot 40% van hulle inkomste, dan is 
dit duidelik dat Jesus maar ver agter in die ry staan vir BAIE lidmate... Dis 
alles sake wat vir jou heel maklik kan toon of Christus die hoeksteen van jou 
bestaan en wese is, en of daar ander sake is waarop jy bou... 
 

ALLES moet aan Jesus behoort 
Natuurlik is daar ook die toets – behoort alles, ook al jou emosies, aan God?  
Kan jy spreek van vreugde, vrede, geduld, selfbeheersing wat deur die Heilige 
Gees in jou lewe gebring is?   
 

My geld/besittings? 
Lu 14:33  "So kan niemand van julle my dissipel wees as hy nie bereid is om 
van al sy besittings afstand te doen nie." 
 
Ek is oortuig daarvan dat baie lidmate meer geld spandeer aan goed soos tv 
of tydskrifte of alkohol as wat hulle aan God gee as liefde- en 
dankbaarheidsoffer.  Hoekom?  Glo so ‘n persoon werklik in God, of is God 
maar ‘n abstrakte gedagte êrens? 
 
Die mense wat wel vrygemaak is van soveel verganklike aardse goed, getuig, 
in ons gemeente, van die vryheid wat dit bring.  Mense wat hulle lewens ten 
volle aan God gegee het en ontdek het dat Jesus nooit teleurstel nie!  Mense 
wat dinge sal doen soos God dit wil hê, nie soos die wêreld nie. 
 

Geloof, kerk en wêreld 
Iemand vertel die verhaal van die predikant wat in ‘n arm woonbuurt begin 
werk het. Die dominee en die mens was maar arm.  Die woonbuurt het al 
meer voorspoedig geword.  Die dominee het egter nie meer voorspoedig 
geword nie. Die dominee het gepreek oor Christelike beginsels, oor Christus 
wat eerste moet kom.  Tot op ‘n dag dat hy besluit het om ook ‘n 
besigheidsman te word om meer geld te verdien.  Was die kerk die lig vir die 
wêreld, of het die wêreld so in die kerk ingekom dat nie alleen het die lidmate 



uitverkoop nie, uiteindelik het selfs die predikant saam met die lidmate 
uitverkoop aan die wêreld. 
 
Verander jou werk jou geloof, of verander jy jou werkplek deur jou geloof?  
Die reëls wat jy as baas toepas by die werk – is dit die minimum wat deur die 
regering afgedwing word, of is dit wat Christus vir jou roep om as teken van sy 
liefde en genade toe te pas? 
 
As jy ‘n onderwyser is – word jou geloof onderdruk of eenkant geskuit twv 
“pedagogiese beginsels”, of vorm jou geloof ook jou rol in die skool? Lg is nie 
teoreties nie – ek het al albei kante hiervan gesien! 

Christus die klip waarteen jy vasloop 
Christus het ‘n klip geword waarteen die lidmate en die predikant hulle tone te 
hard gestamp het.  Sodat hulle maar liewers anderkant toe geloop het.  Weg 
van die enigste sekerheid wat hulle kon gehad het – Christus wat die ewige 
hoeksteen is. 
 

Die Here roep 
Die Here roep ons terug na Hom. Hy herinner ons daaraan dat ons teen Hom 
vasloop en dat ons ‘n oorgawe moet maak, dat ons moet aanvaar dat Hy die 
versoening vir ons bewerk het, en dat ons moet omdraai van die pad waarop 
ons self ons heil probeer uitwerk. 
 
Ons is hier vir een doel: (vers  9)  Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n 
koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die 
eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet 
verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy 
wonderbare lig. 
 

OORGAWE 
‘n Verloste Kind van die Here wat sy/haar lewe bou op die ewige hoeksteen, 
kan met vers 9 identifiseer, dit verstaan, en dit uitleef.  ‘n Gelowige wat werklik 
oorgegee het aan die Heilige Gees, word bly en dankbaar as hy vers 9 hoor.  
Dit maak hom opgewonde. 
 
Broer, Suster - As dit jou nie opgewonde maak nie, as jy nie daarmee saam 
kan jubel nie, dan stamp jy nog jou toon teen die ewige hoeksteen. 
 
Bid dan nou saam met my, maar nog meer: gee jou lewe oor aan die Here, 
sodat jy kan BOU op die ewige hoeksteen, elke dag.  Groei in die Here hou 
nooit op nie! Begin vandag opnuut en gee jou lewe ten volle aan die Here oor. 
 



Gebed 

Offergawes 

Slotlied: 
 
33   Psalm 33:1,4,6 (NIE Totius!) 
------------- 
1. Sing juigend, sing 'n nuwe loflied. 
Besing opnuut die Heer se Naam; 
bring nou 'n lofgesang met eerbied 
soos dit gehoorsames betaam. 
Net deur sy gedagte is die Heer by magte 
om te laat geskied. Wat Hy doen, 
duur ewig. Vas staan dit en stewig 
soos Hy dit gebied. 
 
4. Vir ewig sal sy plan bly vasstaan 
tot in die verste nageslag. 
Die nasies sal Hy laat tot niet gaan 
as hulle steun op eie mag. 
Hulle wat getrou bly, 
hulle onderhou Hy, 
Hy sal hulle seën. 
God se volk leef sorgvry, 
want vir hulle sorg Hy 
deur geslagte heen. 
 
6. 'n Vors oorwin nie deur sy magte - 
wat baat die grootheid van sy leër? 
Hy wen nie deur die perd se kragte. 
Wie triomfeer, steun op die Heer. 
En na dié wat Hom dien, 
sal die Here omsien, 
Hy sal hul behou. 
Hul sal deur sy krag wen, 
hulle wat sy mag ken 
en daarop vertrou. 
 

Seën 

Musikale amen 


