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Tema: God voed ons geestelike honger en les ons innerlike dors deur gemeenskap 

met Christus.   

Verootmoediging 

Intreelied: Lied 163: 1 

Votum : Ons siel wag op die HERE; Hy is ons hulp en ons skild; want ons hart is bly  

  in Hom, omdat ons op sy heilige Naam vertrou. Laat u  

  goedertierenheid, HERE, oor ons wees net soos ons op U wag!  

Seën 

Verootmoedigingslied: Ps. 51-2: 1, 2, 3 

Nagmaalsformulier oor verootmoediging 

Die Wet van die Here uit Eks 20 

Sing gebed om sondevergifnis: Sing Ps.130-1: 1, 2 

Gebed  - dank om vryspraak en genade 

Verlange (honger en dors) en versadiging (voeding) 

Sing Ps. 84-1: 1, 3 

Skriflesing: Psalms 42 en 43  

                  Teks: Psalm 42: 2 en 3   

Woordverkondiging 

Nagmaallering uit Heidelbegse Kategismus vrae en antwoorde 75 – 79  

Gebed 

Sing voor die Nagmaalbediening  Ps. 42-1: 1, 5 

Nagmaalbediening 

Sing aan tafel: Ps. 65-1: 2, 3;   

Vreugde, dankbaarheid en lofprysing 

Lofverheffing uit Nagmaalsformulier 

Dankgebed uit Nagmaalsformulier 

Sing na Nagmaal:  Ps. 105-2: 1, 10, 11 (terwyl lidmate terugkeer na sitplekke) 

Liefdegawes 

Geloofsbelydenis: 12 Artikels (hardop saam) 

Sing Ps. 146-2: 1, 5 

Seën 

Amenlied  Sb. 13-3.  

 

Die dringende uitnodiging.  

55 O ALMAL wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop 

en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk!  

Oproep om hartverheffing voor bediening   

Om dan nou met die ware hemelse brood, Christus, gevoed te word moet ons nie 

met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn verkleef bly nie maar ons 

harte ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons Voorspraak aan die regterhand 

van sy hemelse Vader is, soos ons ook in die Artikels van ons Christelike geloof 

bely.  Laat ons ook nie daaraan twyfel nie dat ons lewe net so werklik deur die 

werking van die Heilige Gees met sy liggaam en bloed gevoed en verkwik word as 

wat ons die brood en drank tot sy gedagtenis ontvang.  
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Wat is dit waarna jy smag? Waarna verlang jy hier diep in jou hart? Is daar ook 

in jou iets wat knaag en in jou binneste kou en jy weet nie hoe om dit vul nie? Is daar 

ook onrus en vertwyfeling in jou hart? Soek jy na iets om hierdie dinge tot kalmte te 

bring of dalk net vir jou nuwe krag te gee sodat jy kan aangaan?  

 

Dalk dink jy dat die antwoord op jou innerlike behoeftes vervul moet word deur jou 

huweliksmaat of deur jou kinders? Hulle word die “voedsel” wat die knaagdier in jou 

moet voed. Of dalk jou vriende wat antwoorde moet bied om jou behoeftes? Lekker 

kuier en braaivleis is net die medisyne om beter te voel.   

  

Of dalk verlang jy na vakansie en glo dat n wegbreek net die ding sal wees wat 

hierdie knaagdier in jou hart stil sal maak? Of dalk hoop jy op beter 

werksomstandighede of ŉ groter salaris wat sal maak dat dit met jou beter gaan?  

 

Dalk smag jy na innerlike krag en moed om net aan te kan gaan met jou lewe en 

soek jy jou krag in medisyne, pille, drank of dwelmmiddels wat jou krag moet gee 

sodat jy kan aangaan?   

  

Brs en srs, die Here leer ons in hierdie psalm waarna ons moet smag en 

verlang! Die digter smag na gemeenskap met God! Hy verlang om by God te 

wees want God alleen kan die gat in jou binneste vul! Hy vul daardie leegheid, 

hy stop die knaging in jou hart deur innige gemeenskap met Jesus Christus, 

ons Here.  

 

Geliefdes, dit is God se boodskap vir ons vanmore: Hy voed ons geestelike honger 

en les ons innerlike dors deur gemeenskap met Christus.  Dit is wat ons vandag hoor 

in die prediking en ervaar in die Sakrament 

 

Dit is duidelik dat die psalmdigter iemand was wat gereeld in tempel aanbid 

het en daar die heerlike gemeenskap met God beleef. Sommige meen dat dit 

dalk een van die Koragiete was wat op hierdie stadium nie met sy werk as 

deurwagter en tempelsanger besig kon wees nie en ver van die tempel beland het. 

Nou verlang hy, meer nog: smag hy na daardie saamwees met die Here in die 

tempel. Ons moet ook onthou dat die gelowiges in die Ou Testament die tempel as 

die blyplek van God beskou het en hulle daar in die erediens die naaste aan God 

beleef het. Maar nou is hy ver weg en dit gaan swaar met hom en hy smag om weer 

by God te wees.  

 

Kom ons vra eerstens: Hoe gebeur dit dat gelowiges so ver van die Here kan 

raak en so na omgang met die Here kan verlang? Verskillende dinge kan 

hierdie afstand bewerkstellig – ons kyk net na 3 oorsake.  

(a) Uit die psalm blyk dit dat die gelowige hier baie teenstand van ongelowige 

mense ervaar en dat daar gespot word met sy geloof in God. In vers 4 en 11 
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verwys hy na mense wat vra: “Waar is jou God?” Brs en srs, beleef ons 

vandag ook nie al maar hierdie teenstand en spotvraag na God nie? Ons 

leef tussen mense wat al hoe meer die rug op God draai en van God en sy 

Woord en sy bestaan niks wil weet nie! En dit maak dat ons geestelik 

uitgeput en dors word! ŉ Mens word moeg om elke keer vir jou geloof te 

veg! Jy wens dat God net tog een keer wil wys dat Hy bestaan en wil optree 

teen ongelowiges sodat hulle kan sien en weet!  

Ja, geliefdes, volgehoue geloofsaanvegtinge veroorsaak dat ons ver van die Here 

voel en ŉ behoefte het aan gemeenskap met die Here.  

 

(b) Die psalmdigter gee ook ŉ tweede rede vir sy “ver wees van God”. Hy 

beleef dat die Here groot beproewinge oor Hom gaan. Hy beskryf hierdie 

beproewinge in vers 8 soos “watergolwe en strome” wat oor hom vloei! Hy 

beleef dit so intens dat hy selfs in vers 10 sê dat die Here hom vergeet het!  

En in ps. 43: 2 dat die Here hom wegstoot!  

 

Diepe beproewinge laat jou ver weg van God voel! Miskien worstel jy met 

verhoudinge in jou lewe wat skeef loop? Dalk ŉ siekte waarmee jy worstel of 

liggaamlike swakheid wat met die ouderdom toeneem? Miskien bring jou werk of 

finansiële situasie vir jou baie kommer en sorge! Dalk is jy net op en moeg en sien 

nie meer kans vir alles nie! Jy beleef dalk dat jy niks meer moed en krag het nie en 

dat niks meer vir jou saak maak nie! Hierdie dinge kan soos golwe ŉ mens laat veg 

en jou soms platslaan! Dan voel jy ver van God af! 

 

(c) Derdens: sonde laat jou ook ver van God af voel. Wanneer ek en jy 

volhard in sekere sondes en ons nie daarvan bekeer nie, dan kwyn ons 

geestelike lewe weg. Gaan lees maar weer hoe beskryf Dawid in Ps. 32 hoe 

sonde jou laat wegkwyn – selfs liggaamlik! En jy sal geestelike honger en 

dors word en solank jy die sonde bly koester, solank sal jy na God smag en 

nie versadig word nie.  

 

Al hierdie dinge maak dat die psalmdigter in groot vertwyfeling is en geweldige 

innerlike onrus beleef! Drie keer herhaal het die frase: “ Wat buig jou jou neer in 

my, o my siel, en is onrustig in my? Dit knaag in sy binneste! Daar is ŉ leë gat in 

sy hart en hy dors na die Here – Hy smag na helende gemeenskap met die 

lewende God! Hy het nodig dat God die honger in sy hart stil. Hy sê letterlik in 

vers 4 dat sy trane sy enigste kos is! Maar trane, worsteling en onrus bring nie 

vervulling nie! 

 

Nee, net God kan jou geestelike honger versadig en jou innerlike dors les. 

Daarom hoor ons in die tweede plek dat die psalmdigter sy hoop volkome op 

God stel! Daarom ook drie keer in die twee psalms: “Hoop op God!” Dit is waaraan 

hy vasgryp terwyl hy so ver van God voel! God sal help en red! Daarom druk hy 

sy verlange na God so mooi uit in ons teksverse: Dis soos ŉ dors, ŉ verskriklike 
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dors van ŉ wildsbok wat in die woestyn dors is en ver van water af is. ŉ Verskriklike 

dors wat daardie dier dryf en onophoudelik na water laat soek! So smag en dors hy 

om weer naby aan God te wees. Om weer noue gemeenskap met God te ervaar! 

 

Want dit is net God wat kan troos en krag gee! Dit is net God wat hoop en 

perspektief kan gee in slegte omstandighede. Dit is net God my sonde kan 

vergewe en my weer met krag kan laat opstaan! Dit is net God wat my onrus 

kan wegneem en weer vrede in my gemoed kan bring! Dit is net God wat my 

weer tevrede en versadig kan laat voel – wat my veilig kan laat voel! Ja, net 

God en God alleen – niks anders nie – nie die mense rondom my nie, nie die 

verandering van omstandighede nie, nie die wegneem van my swaarkry nie, niks 

anders nie! Nie fisiese goed soos geld of medisyne of afhanklikheidsmiddele of 

vakansie nie!  

 

Geliefdes, in die derde plek is hierdie psalm ŉ bede om Christus. Vanuit die Ou 

Testament ŉ gebed om die versoenende werk van Christus. Want ware en innige 

gemeenskap met God word deur Christus bewerk! Dit is Hy wat ons na God 

toe lei en ons in ŉ lewende verhouding met God stel! Dit is waarom die digter in 

43: 3 bid: “Stuur u lig en u waarheid; laat dié my lei; laat dié my bring na u heilige 

berg en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my 

jubelende blydskap en U kan loof met die siter, o God, my God!” Ons het nodig dat 

iemand ons weer naby aan God kan bring - dat ons God weer kan beleef!  

 

Jesus het deur sy lewe en dood en opstanding vir ons in hierdie intieme 

lewende verhouding met God ons Vader gestel! En nou kan ek en jy elke dag, 

waar ons ons ook al bevind, hierdie lewende verhouding met God ervaar waarin God 

ons geestelike honger versadig en ons dors les! Waar Hy ons innerlike krag en 

liggaamlike krag gee om in volle vreugde en vrede te lewe en in Hom die uitdagings 

van ŉ goddelose wêreld, die oorstromende krag van beproewings en die 

uitmergelende gevolge van sonde te oorkom!  

 

Dat ons lewe vol en vervullend kan wees! Hoe: deurdat ons in gemeenskap 

met God lewe! Dat ons elke dag in sy teenwoordigheid wil wees en luister na die 

God wat in ons woon – die Heilige Gees! (Volgende week meer oor die Gees). Om 

onder sy leiding en met sy krag die uitdagings van die lewe en ons geloof te hanteer.  

 

Dit is waarom Jesus in Johannes 6 sê:  “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My 

toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie.” 

God voed ons met die genade en versoening en nuwe lewe in Christus!  

 

Om ons hiervan te verseker het Jesus die Nagmaal ingestel. Nagmaal is ook ŉ 

voedingsmaaltyd! Die Here wil ons geestelike honger en dors hier kom 
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versadig! Alhoewel ons net ŉ blokke brood en ŉ slukkie wyn ontvang is dit die 

tekens van God se oorvloedige versadiging in en deur Jesus Christus!  

 

Eintlik moet ons in ons geestesoog ŉ tafel sien wat oorloop van brood en wyn 

waarmee God ons vanmore in Christus wil versadig! Ons ontvang in die geloof 

Christus se liggaam en sy bloed – dit beteken dat ons volkome geestelik versadig 

word met alles wat Christus vir ons gedoen het! Sy volmaakte lewe en sy 

versoenende dood word alles in oorvloed vir my gegee! Dit is waarmee God ons 

voed!  

 

En hierdie versadiging kry ons elke dag in ons lewende verhouding met God 

deur Christus. Ons kry dit nie net in die erediens nie of hier aan die Nagmaalstafel 

nie – ons kan dit elke dag beleef wanneer ons elke dag smag om in hierdie lewende 

verhouding met God te leef!  

 

Geliefde br. en sr: is jy ook honger en dors vanmore? Smag jy ook na 

versadiging? Smag jy ook daarna dat die gat in jou hart gevul word en die 

knaging in jou binneste stilgemaak word? Verlang jy na God!  

 

Kom ontvang dan nou die brood en wyn uit die hand van ons Here Jesus 

Christus en laat God so jou geestelike honger versadig en jou dors les! Onthou 

dat die tekens van brood en wyn ŉ belofte inhou! Dit is tekens wat ons oortuig dat 

God sy beloftes aan ons sal hou!  

 

Kom ons roep daarom saam met die psalmdigter uit:   
6Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God!  

Ja, ek sal weer vir Hom ’n loflied sing. Hy is my helper en my God! 

 

Amen 
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