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Tema: Sing opgewonde en met groot dankbaarheid saam ŉ heildronk op Christus en 

sy huwelik met ons, sy kerk.  

  

Lofprysing ter voorbereiding van die erediens 

Lied 478: 1, 2  

Lied 486: 1, 4    

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied Sb. 18-6: 1, 2 

Votum:   

“Prys die Here! Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. 7Laat ons bly 

wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek,  

en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak.  

 

Seën 

Aan die uitverkore vrou en aan haar kinders. Ek het julle waarlik lief, en nie ek alleen 

nie, maar ook almal wat die waarheid ken, 2omdat die waarheid in ons bly en ewig 

by ons sal wees.  
3Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus 

Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees wat in die waarheid en die liefde 

is.  

 

Loflied Ps. 45-2: 1 (almal) 4, 5 (brs) 8, 10 (srs) en 11 (almal) 

Geloofsbelydenis: HK Sondag 21, vraag 54    

 

Verootmoedigingsdiens  

Sing Sb. 15-2: 3 

Wetlesing: Hosea 2: 1-19 

Gebed    

 

Woorddiens  

Skriflesing: Psalm 45   

                    Teks: Psalm 45: 7- 8 (lees uit 1933 - 53            vertaling) 

Sing Sb. 3-3: 1, 2, 6 

Woordverkondiging    

 

Antwoorddiens  

Gebed 

Liefdegawes 

Sing Sb. 18-3: 7, 8, 9 

Seën 

Amenlied Sb.13-3.    
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

Die wêreld kyk neer op die kerk en sy word deur baie ŉ bespotting gemaak. Daar 

word na ons gekyk asof die kerk bloot ŉ menslike instelling is en maar soos alle 

ander menslike instellings volgens mense se maatstawwe beoordeel kan word.  

 

Jy hoor selfs dat gelowiges die kerk verkleineer en met minagting oor haar praat. 

Mens verklaar die kerk as outyds of dood en soek na iets anders wat beter sou werk. 

Mense laat God maklik uit die prentjie wanneer hulle oor die kerk dink of praat - so 

asof mense die laaste sê het oor die kerk en haar bestaan.   

  

Maar brs en srs, God dink heel anders oor die kerk. In Psalm 45 openbaar die Here 

vir ons hoe Hy oor die kerk dink en voel! Hierdie psalm is ŉ wonderlike heildronk wat 

deur ŉ digter geskryf is op die huwelik tussen Christus as die Koning en die kerk as 

sy koningin! Christus word in al sy heerlikheid besing as Here en Koning van die 

kerk: bv in vers 3 “U is mooier as alle mense; oor u lippe vloei net vriendelike 

woorde, want u hele lewe lank seën God u.”  

  

En so ook word die kerk besing in al haar prag en glorie as sy bruid: “In louter prag 

staan die koningin daar in haar kleed van goudbrokaat; in haar veelkleurige rok word  

sy na die koning toe gelei; sy en haar gevolg …..word na u toe gebring. Onder 

uitbundige vreugde word hulle ingelei, betree hulle die paleis van die koning!”  

  

Geliefdes, die kerk is nie sommer maar net ŉ menslike instelling wat bloot op 

menslike vlak opereer nie! Die kerk is ŉ goddelike instelling en word so kosbaar deur 

God geag dat dit as ŉ huwelik tussen God en mens beskou word!  

 

En die Here wil dat ons dit vanmore weer besef: God beskou die kerk so kosbaar en 

uniek dat Christus, die Koning van die wêreld, haar as sy bruid beskou en haar deel 

maak van sy wonderlike en ewige lewe! Daarom kan ons opgewonde en met groot 

dankbaarheid saam ŉ heildronk sing op Christus en sy huwelik met ons, sy kerk. 

God wil ons weer in vervoering bring oor wat Hy met ons gedoen het!  

 

Br en sr, kan jy nog in vervoering raak oor ons as gemeente en die kerk van die 

Here in die breë sin van die woord? Beleef jy nog vreugde en blydskap in jou  

gemeente? Is daar in jou hart dankbaarheid dat jy deel van die kerk kan wees? Sien 

jy nog iets van Christus en sy heerlikheid as ons Here raak hier in ons gemeente? Of 

is kerkwees vir jou maar net nog deel van jou menswees en van dinge wat mense 

doen?  

 

Mag die Here ons denke vanmore vernuwe en dat ons ons gemeente en die kerk 

van die Here Jesus as ŉ wonderlike en heerlike voorreg beskou! Mag die heerlikheid 
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van ons Bruidegomkoning vanmore so duidelik voor ons kom staan dat ons nooit 

weer bloot menslik oor die kerk sal dink en praat nie!  

 

Ja, sy is deur God uitgekies as Christus se bruid en Hy het sy lewe vir haar afgelê – 

daarom is die kerk ook in die oë van die Here kosbaar! Mag ek en jy weer groot 

bruilofsvreugde in ons gemeente wees beleef! ŉ Heerlike wonderlike troue met 

Jesus Christus ons Here en Koning! Dat gemeente wees weer vir ons ŉ feeslewe is! 

 

Die psalmdigter raak behoorlik in vervoering oor die koning en sy bruid. Hierdie 

psalm is gedig by geleentheid toe een van Israel se konings in die huwelik getree 

het. Die digter is deur die Heilige Gees geïnspireer om ŉ gedig te skryf en die volk 

iets  te laat beleef van wat God oorspronklik bedoel het met die koningskap in Israel 

en watter heerlike lewe dit vir die volk moes inhou! Vers 1 beskryf die gedig as ŉ 

“lied oor die liefde” en daarom is die psalm eintlik ŉ heildronk op die troue van die 

koning en die koningin.  

 

Maar, br. en sr, hierdie gedig styg ook ver uit bo die historiese gebeure van konings 

en troues in Israel. Die taal wat hier gebruik word, die manier waarop die koning 

aangespreek word en die metafoor van die bruilof strek oor eeue heen en is alreeds 

hier in die Ou Testament ŉ vooruitskouing van wat God in die Nuwe Testament sou 

laat gebeur tussen Christus en sy kerk.  

 

Die psalm val in twee dele uiteen:  

Vers 3 – 10 handel oor die Bruidegomkoning en  

vers 11 – 16 oor die koninginbruid.  

 

Kom ons kyk eers na ons Bruidegomkoning! Hoekom sê ons dat hierdie beskrywing 

ver bo die van ŉ gewone menslike koning uitgaan? In vers 7 en 8 word die koning 

aangespreek as “god”. Dit is slegs hier en in Jes. 9 waar ŉ mens God genoem word. 

Dit is in die lig van Jesaja 9 se woorde: “5Vir ons is ‟n Seun gebore, aan ons is ‟n 

Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, 

Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. “ dat weet ons dat dit hier eintlik om Christus 

as ewige Koning gaan.  

 

Drie dinge word van ons Bruidegomkoning gesê:  

In die eerste plek: Vers 3 – sy lippe is gesalf om goeie en vriendelike dinge te sê. In 

Lukas 4 word hierdie profesie toegepas op Christus as wanneer Hy die eerste keer 

preek en die evangelie begin verkondig! Christus bring die boodskap van verlossing 

en genade vir ŉ verlore wêreld. Hy sê: 18“Die Gees van die Here is op My omdat Hy 

My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om 

vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes 

in vryheid uit te stuur, 19om die genadejaar van die Here aan te kondig.”  
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Hy bring vir ons redding uit die gemors van die sonde en herstel van dit wat ons deur 

ons sonde verwoes het! Dit is wat Jesus vir ons as kerk kom doen het! En dit is die 

wonderlike evangelieboodskap wat ons as sy bruidskerk vandag nog kan en moet 

verkondig: Alleen in Christus is daar genade en redding! 

 

Omdat Christus hierdie woord van die waarheid in sy kerk bewerk, kan die kerk 

steeds te midde van al die dwaalleer en afval en valse profesieë steeds aan die 

waarheid van sy Woord vashou! Christus het immers belowe dat die Heilige Gees sy 

kerk in die waarheid sal lei. En daaraan kan ons met vreugde vashou! Al sê die 

wêreld ook wat.  

 

Maar tweedens word nog meer gesê in vers 4 - 6: Christus as koning gaan ook uit 

om die oorwinning oor sy vyande te behaal! Dit is immers wat Christus kom doen 

het: Hy het die Satan en sy magte kom oorwin deur volledig gehoorsaam aan God te 

lewe en so vir ons ŉ heilige lewe by God te verwerf!  

 

En dan derdens die hoogtepunt in verse 7 – 8: Christus se oorwinning gee aan Hom 

die ewige koningskap en Hy heers met geregtigheid. Dit beteken dat Hy die 

goddelose tot niet maak en aan sy bruid verlossing gee. En dit het Jesus aan die 

kruis kom doen! Daar het Hy vir ons sonde betaal – geregtigheid het plaasgevind – 

en deur sy opstanding uit die dood het Hy vir ons ŉ ewige lewe by Hom bewerk!  

En daarom besing die psalmdigter Hom in verse 9 – 10 in al sy koninklike heerlikheid 

en majesteit! Hy is die finale oorwinnaar tot in ewigheid! 

 

Brs en srs, ons bestaan as kerk is nie uit onsself nie – dit is uit God! Dit is Christus 

wat vir ons ŉ ewige en heerlike bestaan bewerkstellig het en daarom kan ons nie 

anders as om in diep aanbidding voor Hom te buig nie! Hy is Koning en Hy is ons 

Redder en ons verheerlik Hom in die kerk. Dit gaan in die kerk oor Hom en nie oor 

mense nie! Hy regeer die kerk en Hy versorg haar met al sy  koninklike skatte! 

 

Dit is hoekom die kerk vir altyd bly bestaan! Deur die jare heen kom en gaan mense 

in ons gemeente! Predikante kom en gaan – so het ds. Karel gekom en ons gedien 

en nou vertrek het. Eendag moet ek ook vertrek en die Here stuur weer nuwe 

bedienaars van die Woord! Ouderlinge en diakens kom en gaan, en tog bly die 

gemeente bestaan! Want sy is uit God! Christus versorg haar!  

 

Dit is hoekom ons gemeente te midde van moeilike ekonomiese tye steeds kan 

bestaan. Hoe is dit dat mense steeds met dankbaarheid geld gee vir die kerk? Want 

hulle gee dit nie vir die kerk nie – dit is hulle gawe aan die Here! Hy bewerk dit in 

mense se harte!  

 

Hoe gebeur dit dat mense in ŉ tyd van absolute indiwidualisme en selfgerigtheid 

mekaar steeds in die gemeente kan liefhê en mekaar kan dien? Hoe is dat mense so 

baie kan opoffer om ander te help en te versorg? Dit is nie uit mense nie! Dit is die 
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God. Dit Hy wat sy Gees in mense se harte laat werk en wat liefde, selfverloëning en 

medemenslikheid bewerk sodat mense vir mekaar kan omgee! Dit is die genade 

werk van God 

 

En geliefdes, ons Bruidegomkoning se belofte is dat Hy dit sal bly doen. Hy belowe 

sy sorg – deur goeie en slegte tyd – voorspoed en verdrukking! 

 

Die digter se heildronk op die troue van Christus en sy bruid gaan in verse 11 – 16 

ook oor die bruid!  

Kyk waar kom sy vandaan! Het julle gesien? Sy kom uit ŉ heidense land! Uit Tirus in 

Libanon. Brs en srs, dit is verstommend! God het in die Ou Testament gebied dat 

Israelitiese manne en veral die konings nie vroue uit die heidendom moet trou nie 

want hulle sal die manne verlei om afgode te aanbid. Ons lees dan ook dat dit 

koning Salomo se ondergang was! Hoe dan nou hier?  

 

Hier breek iets van die nuwe bedeling deur wat ons reeds plek-plek in die Ou 

Testament sien gebeur. Dat vroue uit heidense nasies ook deel word van God se 

verbond. Onthou julle vir Rut en herinner die woorde van vers 11 nie baie aan Rut 

nie? “11Luister, dogter, luister goed: neem afskeid van u volk en u familie 12want u 

skoonheid bekoor die koning. U behoort aan hom, u moet hom eer. “ Die bruid word 

geneem uit alle volke, tale en nasies!  

 

Want sien, br. en sr, die kerk, ons as mense, is nie waardig uit onsself nie! Ons is 

sondige en gebroke mense! Ons is ook figuurlik uit Libanon: maar bekering van jou 

sonde, geloof in God en liefde en onderwerping aan die Bruidegomkoning is die 

basis vir hierdie huwelik! Die kerk is juis mense wat hulle eie verlorenheid besef en 

wat weet dat ons alleen in en deur Jesus Christus gered kan word en ŉ nuwe, 

heerlike lewe in sy koningshuis kan beleef!  

 

Daarom roem ons nooit op onsself nie, maar alleen in Hom ons Bruidegom. Die wat 

in Christus glo, onder sy heerskappy buig en Hom dien, hulle sê die Nuwe 

Testament  - se ou vuil klere van sonde word vir hulle uitgetrek en hulle word skoon 

en nuwe kleure aangetrek – die klere van genade wat Christus vir ons verwerf het! 

 

En kyk net hoe mooi is ons! Vers14–16 “In louter prag staan die koningin daar in 

haar kleed van goue drade; in haar veelkleurige rok word sy na die koning toe gelei;  

sy en haar gevolg van jong meisies, haar vriendinne, word na u toe gebring. 16Onder 

uitbundige vreugde word hulle ingelei, betree hulle die paleis van die koning!”  

 

Brs en srs, dit is hoe ons God en Bruidegomkoning ons sien! Dit is die kerk in oë van 

die Here! ŉ Pragtig bruid, met die mooiste trourok en stralend van blydskap want sy 

ontmoet haar Koningbruidegom en kan saam met Hom in sy paleis woon!  

 



6 
 

 

Geliefdes, wat „n genade! Wat „n wonderlike evangelie of goeie boodskap! Wat „n 

heerlikheid het God ons nie gegee nie? 

 

En daarom die vraag: Sien jy jouself so nog so, geliefde br. en srs? Besef jy dat dit 

ek en jy is waaroor hierdie heildronk gaan! Hoe kan ons dan negatief wees oor 

kerkwees? Hoe kan ons dan klein en bloot menslik dink oor die kerk? Deur God 

genade alleen is ons die geliefde bruid van ons Here Jesus Christus! Laat ons dan 

weer opnuut bly wees en jubel oor ons gemeente! Kom ons geniet dit om kerk van 

die Here te wees en te doen wat ons Here van ons verlang! Om onsself te vergeet 

en ons in liefde aan Christus te onderwerp en Hom te dien!  

 

Want dit gaan oor Hom! Die ewige Bruidegomkoning!  

Verse 17 – 18 bevestig die doel van hierdie huwelik: dat daar altyd ŉ kerk vir die 

Here sal wees en dat Christus vir ewig gedien en verheerlik word! 

 

Is alles nou al volmaak in die kerk? Nee, natuurlik nie, ons moet elke dag steeds 

onsself verloën en Jesus dien en volg. Ons van ons sonde bekeer en gehoorsaam 

doen wat Hy ons beveel. Is daar nog foute en sonde in die kerk! Ja, en daarom moet 

ons alles doen om heilig voor die oë van ons Bruidegom te leef! 

 

Maar, daar kom ŉ tyd wat alles volmaak sal wees! Dit het Jesus self belowe! 

Wanneer Hy weer kom om ons as sy bruid in volkome volmaaktheid by Hom te 

wees! Openbaring 19:7–9 “7Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want 

die bruilof van die Lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed 

gemaak. 8God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.” Hierdie fyn 

klere is die regverdige dade van die gelowiges. 9Toe sê die engel vir my: “Skryf op: 

Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi is.” Verder sê hy vir 

my: “Dit is die woorde van God, en hulle is waar.”  

 

Geliefdes, kom ons kyk weer met nuwe oë na Jesus as ons Bruidegomkoning en na 

ons – sy kerk en kom ons sing met groot blydskap en dankbaarheid ŉ heildronk op 

sy huwelik met ons! 

 

Amen 

 

 

 


