
Tema : Gemeente: Leef en leer die Here se genade vir julle kinders.   
 

Lofsang saam met die kinders met die oog op die erediens  

Lied 547: 1, 3  

Lied 543: 1, 2  

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied: Sb 16-1: 1, 2 

Votum 

Seën 

Loflied Ps. 100-1: 1, 2, 3, 4 

Geloofsbelydenis 12 Artikels  

 

Verootmoedigingsdiens  

Wet: 10 Gebooie gerig op kinders 

Sing Lied 542: 1, 2 

Gebed  

 

Woorddiens  

Skriflesing: Deut. 6: 1 - 9 en Rigters 2: 1 - 16  

Teksvers: Deut. 6: 6 - 9 en Rigters 2: 6 - 10  

Sing: Ps. 105-1: 4, 5 (kleuters na hulle bediening maar hulle moet terugkom na kollekte); 

Woordverkondiging 

 

 Antwoorddiens  

Gebed 

Liefdegawes 

Gebed vir jeugbediening 

Sing Lied 553: 1 

Seën 

Amenlied Sb13-2. 
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Geliefde brs en srs en liewe kinders 
 
Ek wil vir die volwassenes vanoggend hier vra: voel dit nie ook vir jou of ons ouers 
en ons oupas en oumas sterker en dieper gelowiges was as wat ons is nie?  
Kan jy nog onthou hoe jou ouers in jou kleintyd die Here gedien het. Ek kan dit baie goed 
onthou. Ek onthou hoe ernstig my ouers oor huisgodsdiens was. Selfs toe TV gekom 
het, as ons klaar ge-eet het in die aande het ons boeke gevat en ons moet onthou wat pa 
uit die Bybel gelees het. Ons het elke aand psalms gesing.  
 
Oor erediensbywoning was daar nie eers vrae gevra nie. Ons het twee keer op ŉ 
Sondag kerk toe gegaan. Op Petrusburg, waar ek groot geword het, was die tweede diens 
half vier op die Sondagmiddag. Ek onthou hoe stryd dit vir my as plaaskind was om op 
daardie lui-lekker Sondagmiddag jou kerkklere aan te trek in die warm somersmiddag in 
die kerk te wees.  
 
My ouers was baie toegewyd. Oor dienswerk is nie gekibbel nie. Wanneer daar iets vir 
die gemeente gedoen moes word, was ons daar. As die jeug Sondae-aande bymekaar 
kom was ons daar – geen vrae nie. Onthou julle dit ook? Ek is seker ons sal vanmore baie 
lang stories aan ons kinders kan vertel van die wyse waarop ons ouers en voorouers die 
Here getrou gedien het. Miskien moet julle dit vandag rondom die etenstafel ’n bietjie 
doen! 
 
Maar die vraag is nou: Gaan my en jou kinders ook so praat oor ons en die wyse 
waarop ons die Here vandag dien? Gaan hulle vir hulle kinders weer vertel van oupa 
Piet en ouma Rieette en hoe ernstig hulle was om die Here te dien?  
Het daar nie alreeds iets verlore gegaan van ons vorige geslag na ons eie geslag nie? Is 
daar by ons soveel erns en toewyding? Of het ander dinge vir ons belangriker geword as 
ons verhouding met die Here en hoe ons Hom elke dag dien? 
En nog belangriker: wat van ons kinders en hulle verhouding met die Here? Watter impak 
het wat ons in die geloof doen op ons kinders?   
 
Brs en srs, ons as gemeente moet baie ernstig hieroor besin, want wat ons vandag doen, 
het ernstige implikasies vir ons kinders en eendag weer vir hulle kinders.  
 
Die Here sê vanoggend vir ons:  Gemeente: Leef en leer die Here se genade vir julle 
kinders.    
 
Ons moet dit wat die Here vir ons gegee het, ons geloof, liefde en hoop met 
oorgawe uitleef sodat ons kinders dit kan sien, maar ons moet  ook met groot 
moeite en erns vir hulle leer van die Here se genade en redding. Want, geliefdes, as 
ons dit nie doen nie kan ’n hele geslag en al hulle nageslagte verlore gaan!  
 
Kom ons kyk vanmore na drie sake wat uit ons teksverse na vore kom:  
Die kernopdrag aan ons as gemeente is: : Leef en leer die Here se genade vir julle 
kinders. 
1. Aan wie gee die Here die opdrag? Die verbondsvolk – in besonder vir die ouers 
2 Hoe moet die opdrag uitgevoer word 
3. Wat is die gevolge van hierdie opdrag?  
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Die eerste vraag is dan: Aan wie gee die Here die opdrag?  
Wie se verantwoordelikheid is dit om hierdie opdrag uit te voer? Dikwels word hierdie 
opdrag in Deut. 6 net vertolk en toegepas asof dit aan verbondsouers gegee word. Maar 
ons moet mooi kyk. Moses is hier besig om met die hele volk te praat. Hy gee dus die 
opdrag aan al die volwassenes van die volk. Natuurlik gaan dit spesifiek ook aan ouers, 
maar die ander volwassenes in die gemeente speel net so ŉ belangrike rol in die oordrag 
van geloof na die volgende geslag.  
 
En daarom br. en sr., is elkeen van ons in die gemeente by hierdie opdrag betrokke. 
Elke lidmaat, of jy nou kinders van jou eie het of nie, of hulle nog in die huis of nie, elkeen 
kry die opdrag om jou geloof voor die jong geslag uit te leef en dit vir hulle te leer. Brs en 
srs, julle besef nie watter inpak het die wyse waarop julle die Here dien op die kinders van 
die gemeente nie. Hulle is fyn waarnemers , hulle sien raak wat ons doen en hoe ons dit 
doen en dit word vir hulle die voorbeeld wat hulle navolg.  
 
Die kinders in die gemeente kyk op na die volwassenes – hulle sien ons 
geloofsdade en hulle word daardeur gevorm. OF hulle sien ons koue, formalistiese 
manier van omgaan met die Here en dit bring by hulle ’n afkeur van ons manier van doen! 
Die jongmense van vandag is baie fyn ingestel op egtheid en warmte en as hulle dit nie 
sien of beleef nie, dan gaan soek hulle dit elders of draai hulle rug op die Here!  
 
Dit is waarom die Here in vers 6 vir die volwassenes sê: die gebooie moet eerstens 
in hulle gedagtes bly! Letterlik staan daar: dit moet in hulle hart wees! Jou verhouding 
met God is ’n lewende verhouding wat jou hele lewe beheers en bepaal! Ons kinders 
moet kan sien dat ons die Here liefhet en dat ons Hom van harte dien in alle aspekte 
van ons lewe! Geloof in God is nie net ’n formele gebeurtenis wanneer ons Bybel lees of 
bid of in die gemeente met iets besig is nie! Ons verhouding met God bepaal alles – ons 
gedagtes, ons dade en ons gesindheid!  
  
Kom ons dink oor ’n paar prakties voorbeelde van hoe ons ons geloof moet leef! 

 Die wyse waarop ons met mekaar omgaan – ons opregtheid, liefde en omgee – dit 
leer hulle om met hulle medemens om te gaan. Hulle sien hoe ons mekaar groet en 
met liefde hanteer of hoe volwassenes soos huigelaars mekaar agteraf beskinder. 
Of hoe volwassenes nors en onvriendelik met mekaar omgaan. Kinders sien dit 
dinge – baie meer as wat ons besef.  

 Hulle sien by ons hoe ons die Here in die erediens ontmoet. Ons toewyding, 
vreugde en opregtheid of die gebrek daaraan! Dit word die norm vir ons jongmense. 
Hulle praat daaroor en hulle sien dit.  

 Hulle sien die wyse waarop ons ons dienswerk vir die Here verrig en word daardeur 
gevorm.  

 
Geliefde, br. en sr, die Here roep jou vanmore op om ’n goeie voorbeeld van geloof 
in die Here vir ons kinders te wees. Bejaardes, enkellopendes, ongetroudes, almal 
kry hierdie opdrag: leef en leer die kinders.  
Dis ons almal se verantwoordelikheid om toe te sien dat ons gemeente ons jeug 
behoorlik bedien sodat hulle in hulle verhouding met die Here reg gevorm kan word!  
 
En die vraag is: doen ons dit? Beantwoord die manier waarop ons as gemeente tans 
ons kinders en jongmense bedien werklik aan hierdie opdrag? Spreek ons eredienste 
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daarvan dat ons kinders en jongmense vir ons belangrik is? Is katkisasie en 
kleuterbediening genoeg?  
 
Dit is die vrae waaroor ons gemeente ernstig moet besin en daarom moet ons ernstig bid 
dat die Vlamvatspan wat ons jeugbediening strategies moet bedink en uitrol werklik deur 
die Here gelei word om antwoorde hierop te kan gee! MAAR dan moet ons almal 
aanmeld om te help! Hoor wat die Here vanmore sê: dit is die hele gemeente se 
verantwoordelikheid.  
 
Ja, natuurlik word hierdie opdrag van die Here ook in besonder aan elke ouer gerig. 
Ouers, kry die besondere opdrag om in ons huise, oral en altyd en onder enige 
omstandigheid vir ons kinders gelowige rolmodelle te wees. En ons ouers moet meer 
moeite doen en ernstiger hieroor nadink. Ons ouers moet ook die gemeente help sodat 
hulle die kinders behoorlik kan bedien. Sonder die verbintenis en toewyding van ons ouers 
is die gemeente se hande afgekap!  
 
Brs en srs volwassenes: kom ons neem vanmore hierdie oproep van die Here 
ernstig op en ons bid en werk saam sodat ons vir ons kinders die Here se genade 
kan leef!  
 

Die volgende vraag is natuurlik: Hoe moet die opdrag dan meer spesifiek uitgevoer word?  

Ons het nou gehoor die ouer geslag moet dit self uitleef . Maar die opdrag gaan ook 
verder: dit hou in dat ons ons geloof en dit wat ons van die Here ontvang – vir ons 
kinders moet leer.  
 
Hoe leer ons dit vir hulle?  Deut. 6: 7 gebruik die woord “inskerp” . Letterlik beteken 
dit “oor en oor herhaal”. ŉ Engelse vertaling sê: jy moet dit op jou kind “afstempel” – mooi 
sprekende beeld – druk op jou kind ŉ geloof af – dit moet soos ŉ stempel sigbaar wees. .  
 
Brs en srs, die woord wat die Here hier gebruik spreek boekdele. Dit is ŉ werkwoord wat 
dui op ŉ moeitevolle en herhalende aksie totdat ek die verwagte resultaat bereik het. 
Dit is soos om ŉ goeie mes te slyp. Ons almal weet dat daar net een goeie manier is om 
ŉ mes goed skerp te kry. Jy vat ŉ slypsteen en skuur daardie lem oor en oor en oor op die 
slypsteen. En dan draai jy die lem om en slyp die ander kan. Eers dan voel jy hom so met 
vinger of hy skerp genoeg is en dan slyp jy hom weer en weer. Oor en oor.  
 
So moet ons ons kinders van die Here en sy genade leer. Ons moet hulle skerp slyp 
op die slypsteen van God se Woord. In die manier hoe ons self die Here se Woord 
ken en uitleef en hoe ons dit vir hulle leer! 
 
Watter geleenthede het ons?  

 Elke dag in al die praktiese situasies – leer hulle: so wil die Here hê moet ons 
optree 

 Huisgodsdiens – daar om die gesinsaltaar 

 Families – familiebyeenkomste – daar kan ons ander kinders beïnvloed.  

 Vestig by jou kind ŉ eie Bybellees en gebedsroetine. 

 Tafelgebede – opreg en innig 

 Katkisasie, jeugbyeenkomste en erediensbywoning 

 Gemeentelike aktiwiteite waar volwassenes en kinders saam dinge beleef!  
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 Wees self diensbaar aan die Here in die gemeente en leer so jou kinders om 
diensbaar te wees. Dat ons kinders kan sien hoe ons dit geniet om die Here te dien! 

 
Maar wat is die inhoud van hierdie leerproses? Natuurlik die Woord van die Here. 
Moses verwys na die wet – maar vir ons is die wet die totale Woord van God. Ons kinders 
moet die Bybel ken.  
 
Maar brs en srs, hulle moet die Bybel op die regte manier leer ken. Hulle moet die 
lewende God ken wat vir sy kinders genade gee en hulle red. Deut. 6 : 20 tot 25 sê: jy 
moet vir jou kinders leer van ŉ God wat jou help in nood en vir hom of haar praktiese 
voorbeeld noem wat in jou eie lewe gebeur het – soos die volk baie voorbeeld kon noem 
wat met hulle gebeur het op die pad uit Egipte.  
 

Die kerninhoud is die boodskap van God wat uit liefde sy Seun gegee het om vir ons 
aan die kruis te sterf sodat Hy ons van die sonde kon verlos. Ons moet hulle leer van 
die kragtige en lewende werk van die Heilige Gees in ons lewe. Ons moet leer van God 
wat voorsien en versorg – elke dag. Ons moet hulle leer om te volhard, te glo en te 
hoop. Ja, ons onderrig moet die koue en dooie teksverse wees nie, maar ware verhale 
van ons lewende verhouding met God en hoe Hy sy liefde aan ons betoon.  
 
Geliefdes, hierdie kernboodskap is ook ons genade en krag! Kom ons fokus weer 
opnuut op die evangelie aan ons – sodat ons dit vir ons kinders kan leef!  

 
Geliefdes, kom ons kyk in die derde plek wat is die gevolg of resultaat as ons hierdie 
opdrag van die Here nakom of nie nakom nie!  
 
a. As ons dit nie doen nie, gaan geloof verlore. Ons het daarvan gelees in Rigters 2. 
Het julle gesien? Presies dit wat die Here in Deut. 6 voorspel het wat met die volk sal 
gebeur as hulle die beloofde land inneem, dit het met hulle gebeur.  
 
Terwyl die geslag van Josua wat al die wonderdade van God gesien en beleef het en sy 
Woord onderhou het geleef het, het die volk die Here gedien. Maw. Josua en sy geslag se 
inpak op die volk en die uitlewing van hulle geloof was ongelooflik sterk. Hulle voorbeeld 
het die volk gelei in hulle eie diens aan die Here.  
Hier sien ons: ons voorbeeld as eerste geslag is geweldig belangrik – dit het groot inpak.  
 
Maar wat het toe gebeur?. Toe Josua en sy geslag dood is, het die volgende geslag na 
vore kom en hulle van die Here vergeet en Hom nie meer gedien nie. Hoekom nie? Wat 
het gebeur? Net een ding: die ouers het nie die geloof wat hulle van die Here ontvang aan 
hulle kinders geleef en geleer nie. En net daar gaan ŉ geslag verlore. Net daar gaan 
geloof verlore. Dit is die geweldige tragiese gevolg as ons nie gehoorsaam is aan hierdie 
opdrag van die Here nie.  
 
Navorsing wat enkele jare gelede oor hierdie saak gedoen is, wys die impak van hierdie 
waarheid. Wys skyfie 1.  
 
En wat het met hierdie arme geslag gebeur vir wie geloof nie geleef en geleer is nie? 
Dit toorn en die woede van die Here het teen hulle ontvlam en dit het vir hulle groot 
ellende gebring.  
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Geliefdes, besef ons wat ons aan ons kinders en hulle kinders doen as ons hierdie 
heerlike taak versuim? Ons dompel hulle in ellende en stryd.  
 
b. Maar, as ons getrou en effektief ons geloof vir ons kinders uitleef en hulle 
toegewyd daarvan leer, dan sal God se seën op ons en op ons nageslag rus. Die 
Here beloof dit tog oor en oor in Deut. 6 en op baie ander plekke in die Woord.  
 
Kom ons kyk ten slotte na die geloofsketting wat God vanaf Abraham tot vandag toe 
gebruik om mense tot geloof te bring en sy kerk te bou. Kyk na Psalm 78 (wys skyfie 
2) 
Kyk hoe word die verbondsketting van God se genade hier geteken en die opdrag om dit 
van geslag tot geslag oor te dra: Ps. 78: vers 3 - 8 

  
3Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, 4sal ons vir ons 
kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel  
van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat Hy gedoen 
het. 5Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons 
voorvaders beveel  
om dit aan hulle kinders bekend te maak, 6sodat die volgende geslag dit kan weet en die 
kinders wat nog gebore sal word,  
dit weer aan húlle kinders kan vertel. 7So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat 
Hy gedoen het nie,  
maar gehoorsaam wees aan wat Hy beveel het 8en nie wees soos die voorvaders nie. Dié 
as ’n opstandige  
en ongehoorsame volk, ’n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie. “ 
 
Ons sal God se Verbondsketting so kan voorstel: wys skyfie 3 

 
Is ons dalk die swak skakel in God se Verbondsketting? Wys skyfie 4. 
 
Daarom, brs en srs. kom ek en jy staan vanmore weer opnuut verwonderd oor God se 
wonderdade in my en jou lewe! Dat Jesus ons liefhet en dat Hy deur sy genade ons in die 
Verbondsketting van God ingebring het! Dat ons gered is en elke dag uit die genade van 
God kan leef! Dat ons die Heilige Gees ontvang het as bewys van hierdie genade en dat 
ons deur die krag van die Gees die Here kan liefhê en dien! Dat ons met geloof, hoop en 
liefde kan lewe!  
 
Kom ons as gemeente leef en leer vir ons kinders die genade van God sodat hulle Hom 
sal ken, sal liefhê en dien.  
 
Amen     


