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Ons is baie dankbaar teenoor die Here om vandag weer Nagmaal te kan vier. Alle lidmate 
van ander gemeentes wat aansoek gedoen het om saam met ons Nagmaal te vier, word 
hartlik uitgenooi om deel te neem.  

  

Tema: Die Here toets die gehalte van ons bouwerk en leer ons dat ons slegs in Christus 
blywende bouwerk kan lewer.  
  

Lofsang met die oog op die erediens 

Ps. 146 - 1: 1,4,5  
Ps. 147 - 1: 1,5 

  
Ontmoetingsdiens 

Intreelied Sb 10 – 2 
Votum 
Seën 
Loflied Ps. 105 - 2: 1,2,en 10 
Geloofsbelydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 28, vr. en antw. 75. 
 
Verootmoedigingsdiens 

Wetlesing: Romeine 13: 8 – 14 
Sing Sb 9 - 3: 1 
Gebed. 
 
Woorddiens 

Skriflesing: Amos 7: 1 - 9   
                  Amos 9: 11 - 15 

                 Teks: Amos 7: 7 - 9 

Woordverkondiging. 
  

Sakramentsbediening 

Nagmaalformulier van Calvyn 
Sing Sb 17 - 3: 1,2,  
Bediening van die brood en wyn 
Danksegging: Sing Ps. 116 - 1: 7,8,9,10. 
 
Antwoorddiens 

Liefdegawes 
Sing Ps. 139 - 1: 1, 12 
Seën 
Amenlied Sb13 - 3. 
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Geliefde brs. en srs. en kinders 
 
As ek vir jou sou vra: Wat is jou riglyn in die lewe? Waaraan meet of toets jy jou 
woorde, besluite en dade - dan sal ŉ mens verwag dat die antwoord sal wees : Die Bybel 
is my riglyn. As ek wil weet of iets reg of verkeerd is, dan kyk ek wat die Here daaroor sê 
en dit bepaal my optrede.  
 
Br. en sr. , dit sou die regte antwoord wees. Ons het dit gedurende ons fokustyd baie 
sterk beklemtoon! Die Woord van God is en dit behoort ook die enigste maatstaf te wees 
in elke gelowige se lewe.   
 
Maar die vraag is: Is ons eerlik in ons antwoord? Kan ek en jy vanmore die Here in die 
oë kyk en sê: “Here, kom kyk maar of ek beantwoord aan u riglyn?” Soos Dawid in psalm 
139 vers: Deurgrond my hart, o Here, ondersoek my, kyk of ek nie op die verkeerde pad is 
nie en lei my op die beproefde pad.   
Geliefdes, die Here sê vir ons dat Hy ons lewe beoordeel met sy skietlood. Hy toets 
gedurig of ons nog aan sy boustandaarde voldoen. Ons word ondersoek en deurgrond.  
 

Ons verwoord die Here se boodskap vanmore so: Die Here toets die gehalte van ons 
bouwerk en leer ons dat ons slegs in Christus blywende bouwerk kan lewer.  

 
Die Here teken Homself hier as ŉ bouinspekteur wat kom kyk of die bouer die huis bou 
volgens die goedgekeurde planne. Of die bouwerk voldoen aan die gehaltevereistes wat 
die argitek daar gestel het. En dan met die bedoeling om die bouwerk wat nie reg is nie af 
te breek en te vernietig, sodat dit reggemaak kan word.  
 
Die skietlood was die bouinstrument wat gebruik was om vas te stel of ŉ muur 
presies 90 grade gebou word. Dit was ŉ tou met ŉ stukkie lood aan wat dan aan die bo-
punt van die muur gehou is om vas te stel of die muur presies regop gebou is. Dit word 
vandag nog in primitiewe bouwerk gebruik. Die waterpas is natuurlik die moderne 
ekwivalent van die skietlood. ŉ Mens kan dus sê: Die Here kom sit ŉ waterpas teen die 
mure van ons bouwerk om te sien of dit goed gebou is.   
 
Die Here se skietlood, sy waterpas, geliefdes, is sy Woord waarmee Hy ons lewe 
beoordeel. Ons lees dit ook in Heb. 4 : 12 en 13. Die Here gebruik dit om te 
beoordeel en bloot te lê. En wanneer die Here sy skietlood gebruik sal Hy dadelik 
kan agterkom of ons bouwerk voldoen aan sy riglyne.  
 
Daarom moet ons onsself afvra:  
Wat is dan regtig die maatstaf wat ek gebruik.? Wat is my riglyn as ek bou in die 
koninkryk van God? As die Here vanmore met sy skietlood teen die mure van my bouwerk 
kom hou, br en sr,  wat sal sy bevinding oor my lewe wees?   
 
Br. en sr. kom ons kyk dan bietjie dieper. Wat gebruik ons - meer dikwels as wat ons 
wil erken -  as riglyn in ons lewe.  
Israel se lewe in die tyd van Amos openbaar ook een van ons eie probleme. In hierdie tyd 
wat Amos as profeet opgetree het, het dit baie goed gegaan met Israel. Daar was nie 
onmiddellike militêre vyande nie en op ekonomiese front het dit baie goed gegaan met die 
volk. Hulle maatstaf was “voorspoed”.  
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As hulle net die voorspoed wat hulle beleef kon voortsit. Dit word baie duidelik uit Amos se 
prediking dat dit net die rykes is wat ryker word en in die proses word armes uitgebuit en 
word hulle nog armer. In hulle gejaag van voorspoed het hulle naasteliefde vergeet.  
 
In die handel het bedrog en omkopery die norm geword – alles in die naam van 
voorspoed. Solank ons ons materiële voorspoed kan voortsit.  
 
Die regspraak het korrup geword. Mense is onregverdig behandel en skuldiges is as 
onskuldiges en onskuldiges as skuldiges behandel. Die reg is bedryf op grond van die 
voorspoed.  
 
Ook hulle diens aan die Here is daardeur beïnvloed. Amos sê dat hulle baie 
godsdienste feeste hou – maar die feeste is eerder gemotiveer deur hulle poging om 
voorspoed te verseker as om die Here te eer en te dank. Daarom haat die Here hulle 
offers en feesgeleenthede.  
 
Het voorspoed of materiële welvaart nie ook ons maatstaf geword nie? Hoeveel is 
ons bereid om op te offer in ons soeke na materiële welvaart? Ons gee ons gesinslewens 
prys. Ons het nie meer tyd vir mekaar as man en vrou en as ouers en kinders nie? Ons 
gee ons verhouding met God prys want daar is nie meer tyd vir ŉ persoonlike verhouding 
met God in my dagprogram nie.   
 
Daar is gelowiges wat voel: ek kan nie my tyd, myself, my gawes en my geld vir my 
medemens aanwend nie – ek moet net sorg dat ek kan oorleef. Dis net my eie belange 
wat geld en elke ander mens moet maar na homself kyk!  
 
Brs en srs, eie belang, eie materiële voordeel, het die riglyn geword.  
En die Here staan met die skietlood in sy hand. 
 
ŉ Ander maatstaf wat ons lief is om te gebruik is om te sê: ek weet dit is nie eintlik reg nie 
– maar dit is die enigste ding wat gaan werk. Ons noem dit pragmatisme. Alleen dit 
wat werk – word as maatstaf aangewend. As iets werk – kan ons dit maar doen maar of 
dit reg is volgens God se riglyne word nie gevra nie.  
Die Here meet vanaand ons mure gebou volgens ons eie planne. 
 
In ons gemeentelike lewe gebruik ons ook dikwels verkeerde maatstawwe. Die 
kwaliteit van ons gemeentelike lewe word gemeet aan die vol programme en die aantal 
mense wat betrokke is. Is dit ŉ goeie maatstaf?  
Is die maatstaf nie eerder nie of ons in gehoorsaamheid die Here dien en gelowiges groei 
in hulle geloof en toewyding nie? Is die maatstaf nie in hoe verre laat ons ons lig skyn in 
die wêreld en maak ons ŉ verskil aan die nood van die wêreld nie?  
Is dit reg voor die Here? Die skietlood is in sy hand. 
 
So br. en sr.,  word dit duidelik dat ons sê die Here se Woord is ons riglyn, maar in die 
praktyk van ons lewe,  blyk dit anders te wees.  
 
En geliefdes, dikwels troos ons onsself dat ons nie anders kan nie. Daar kom maklik 
by ons  - soos in Israel se geval - ŉ valse gerustheid! Dit is nou meer eenmaal hoe die 
moderne wêreld geword het en die Here moet maar hiermee verlief neem want dit is die 
voorloop van die wêreld en ons kan daaraan niks doen nie.  
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Die Here, br. en sr., laat nie met Hom mors nie. Hoor wat sê Amos in hf. 5: 4 en 
verder. Lees.  
Dit is nie die Here wat verlief moet neem met ons riglyne en ons maatstawwe nie. Dit 
ons wat verlief moet neem met sy riglyne. Daarom staan Hy met sy skietlood in sy hand 
en beoordeel Hy ons werke op alle terreine van ons lewe. Hy bepaal of ons hou by die 
bouplan wat Hy in die Woord vir ons gegee het.  
 
En dit wat nie voldoen nie – word verwoes. Israel het die vrugte gepluk van hulle skewe 
bouwerk – alles is verwoes: hulle gesinslewens, hulle kerklike lewe, hulle land en 
volkslewe. Hulle het self die straf op hulle valse riglyne moes dra toe God hulle in 
ballingskap laat gaan!  
 
Daarom moes God ingryp om self bouwerk te kom verrig wat vir ewig sou hou! 
Christus het gekom om ŉ fondament te lê waarop God self kon bou aan dit wat sou 
bly bestaan! 
 
My en jou gebroke bouwerk word afgebreek soos Jesus se lewe ook as straf op ons 
sonde afgebreek is en uiteindelik gesterf het! Soos Christus se liggaam gebreek is ter 
wille van ons – so het God ons krom en vervalle bouwerk afgebreek - Genadig, br. en sr. 
het God in Christus voorsien aan iemand wat in my en jou plek die straf op swak 
bouwerk gedra het. Hy het vir al ons skewe en verkeerde bouwerk betaal en versoening 
gedoen.   
 
Maar nuwe bouwerk word opgerig! Christus staan op uit die dood- Hy dra die straf 
en Hy bring nuwe lewe! In en deur ons geloof in Christus en ons lewe uit Hom kan 
ons blywende bouwerk lewer! Nou kan ek ook elke dag weer nuut en reg begin bou 
deur my sonde te erken, te bely en vergifnis by God te vind om Christus ontwil! Ons gaan 
vanaand in besonder hierna kyk!  
 
En God se genade gaan nog verder! Hy kom lê nie net in Christus ŉ vaste fondament nie, 
maar Hy gee ons ook ŉ Bouer wat ons help om reg te bou: die Heilige Gees! De Heilige 
Gees wat ons toerus, lei en help om reg te bou! Die Heilige Gees wat die Woord vir  
ons oopbreek sodat ons kan weet hoe om te bou! 
 
Maar geliefdes, hierdie genade van God ontneem ons nie ons verantwoordelikheid 
nie! Inteendeel ons moet nou des te meer daarop let dat ons reg bou! Paulus wys ons 
ernstig in  1 Kor. 3 daarop dat elkeen se bouwerk beoordeel word – of dit goed of sleg is. 
Lees! Op die oordeelsdag sal elkeen van ons rekenskap gee oor elke ding wat ons in ons 
lewe gesê of gedoen het.  
 
Daarom staan die Here alreeds vandag hier met die skietlood in sy hand om ons te 
help dat ons bouwerk staande sal bly. Dat dit deur die genade van God nie alles 
vernietig sal word nie. Sodat dit wat staande sal bly kan staande bly omdat God met 
sy skietlood my werk begelei het. Dat sy genadewerk in my en deur my as goed 
beoordeel kan word.  
 
Geliefdes, as ons goed wil bou moet ons by die hoeksteen begin – by Jesus Christus 
self en ons moet so bou dat Hy ook die sluitsteen – die laaste steen kan wees. Dit is 
die genade waaraan God jou ook vanmore in die brood en wyn laat deel! Dat ek en 
jy ons weer opnuut in Christus kan rig – dat ons Hom as fondament gebruik! Hy die 
lewende Woord – Dat Hy ons lewe rig met sy Woord en sy Gees – in ons nie verder 
met ons eie riglyne bou nie 
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Geliefdes, die Here staan met sy skietlood in jou lewe – hy beoordeel jou met die 
oog daarop dat ons nie verkeerde bou nie! Maar Hy hou ook weer die skietlood op 
sodat ons kan sien hoe om reg te bou! 
  
Kom ons laat ons dan vanmore beoordeel deur ŉ genadige God en bid saam met Dawid : 
Here, meet en beoordeel my – breek af wat verkeerd is en help my om reg te bou.  
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 


