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Tema: Christus (die Brood en die Wyn) vermaan en troos ons met die opdrag:  moet 
jou nie bekommer nie!  
  

Lofsang met die oog op die erediens 

Sb 5-3: 1,2 

  
Ontmoetingsdiens 

Intreelied: Sb 20-1: 1,3,6,7 (mel van Ps. 134-1)  
Votum 
Seën 
Loflied: Ps. 146-1:1,2,3;  
Geloofsbelydenis uit Sondag 9, vr. 26.  
  

Verootmoedigingsdiens 

Wetlesing: Hebreërs 12: 14 – 29 
Sing Sb 9-3: 1 
Gebed. 
  
Woorddiens 

Skriflesing: Matteus 6: 25 - 33;  
                  1 Petrus 5: 6 - 11;  
Teks: 1 Petrus 5: 6 en 7. 
Woordverkondiging 
Sing Sb 17-1: 1,5,6. 
  

Sakramentbediening 

Nagmaalformulier: NGB Art 35 
Sing Sb 17-3: 1,2 
Bediening van die Nagmaal 
Sing Ps. 145-1: 5,11,12 
Dankgebed. 
  
Antwoorddiens 

Liefdegawes (by die deure) 
Sing Sb 10-2 
Seën uit Hebreërs 13 
Amenlied Sb 13-3. 
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Martha, Martha, jy is besorgd en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig!  

 

So, geliefde gemeente, vermaan Jesus op ŉ keer sy goeie vriendin en getroue volgeling 

Martha. Net so kom vermaan die Here Jesus ons ook vanmore! ŉ Tydige vermaning want so 

baie van ons verval ook in sondige bekommernis oor so baie dinge!  

 

Ons is bekommerd oor ons lewe hier! Oor ons land en sy mense! Ons is bekommerd oor ons 

finansiële situasie. Ons is bekommerd oor ons gesondheid en veiligheid! Ons bekommer ons 

oor ons kinders en kleinkinders en hulle toekoms! Ons is bekommerd oor ons kerk en oor 

ons gemeente en die groei van die kerk! En so kan ons aangaan: bekommernisse oor 

vandag, oor more, ja sommer oor alles en nog wat! 

 

Om hierdie rede kom vermaan ons Here Jesus ons ook vanmore! Julle moet julle nie so 

bekommer oor alles nie! Om jou so te bekommer is sonde! Kom ons hoor dit weer: 

bekommernis is sonde! Want, br en sr, deur ons so te bekommer openbaar ons eintlik dat 

ons nie ons Hemelse Vader vertrou nie! Ten spyte van al sy bemoedigende en troosvolle 

versekeringe in die prediking die afgelope tyd! Onthou julle Ps 16? Dat Hy vir ons sorg met 

oorvloedige blydskap? Ps 46: dat Hy ons vaste anker in onseker tye is? Dat Hy teenwoordig 

is in ons lewe en dat ons Hom moet raaksien!  

Brs en srs, ŉ lewe van bekommernis is dus ŉ lewe van kleingeloof! Dit openbaar dat ons nie 

regtig glo wat God vir ons sê nie!  

 

Maar, ons sou wou antwoord: kyk hoe lyk ons wêreld! Daar is so baie dinge wat sorge en 

bekommernis kan bring! Die Here Jesus bevestig dit ook in Matteus 6: 34. Jesus sê self : 

moenie oor more bekommer nie – more bring sy eie bekommernis! Vandag en more is daar 

baie dinge waarmee die gelowige moet worstel. Ons weet ook dat die gelowiges aan wie 

Petrus geskryf het, geweldige beproewinge en verdrukking beleef! Hulle kon met reg oor baie 

dinge besorg gewees het! Juis daarom Petrus se antwoord op hierdie bekommernisse! 

 

Maar geliefde gemeente, ons Here se liefdevolle vermaning vanmore is tegelyk oor ŉ 

wonderlike troos! Hy wil ons juis troos met die feit dat ons deur ons geloof in Hom toegang 

het tot ŉ lewe sonder bekommernis! Ja, God wil nie dat ons ons bekommer nie! God wil juis 

ons bekommernisse en sorge van ons wegneem, sodat ons lewe van vrede en vreugde kan 

hê! Ja, die brood en die wyn van die Nagmaal sê ook vir ons: moet jou nie bekommer nie! Dit 

is ŉ vaste belofte en versekering dat God vir alles sal sorg en dat ons met vrede in ons 

gemoed kan leef! 

 

Ek wil ons Here se vermaning en troos vanmore bedien aan die hand van die metafoor van 

twee wêrelde waarin ons as mense leef! Die een wêreld noem ons: my “Martha”-wêreld van 

bekommernis! Die ander een noem ons: God se “Maria”-wêreld sonder kommer!  

 

Wys slide 

 

Hoe lyk my Martha-wêreld vol bekommernis en sorge? (slide 2) 
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Die kollig of fokus in hierdie wêreld val op my! Op my belange en my behoeftes! Dit is die 

belangrikste!  

Die verwagting is: ek moet sorg. Met ŉ sondige hoogmoed maak ek myself verantwoordelik 

om vir alles te sorg!  

Wat leef in my denke? Feitlik net kommer en sorge! Hoe gaan ek dit en hoe gaan ek dit! En 

angstigheid oor more! Wat gaan more gebeur? Ek teken die prentjie altyd donker en sien net 

die negatiewe dinge raak! Ek verwag altyd die slegste en dit ontstel my!  

 

Watter geloofvrugte ervaar ek in hierdie wêreld? (slide 3) Geen positiewe groei! Die Here 

Jesus sê: jy kan deur jou te bekommer nie jou lewe met een enkele uur verleng nie! Daar 

kom geen positiewe dinge uit bekommernis nie! Inteendeel: dit bring net slegte geloofsvrugte: 

bv.: 

1. Die Here sê in Lukas 4: 19 dat sorge die groei van die Woord in jou lewe verdring! Kommer 

versmoor geloofsgroei! Jy begin net al hoe meer twyfel! 

2. In Lukas 19 waarsku die Here Jesus dat sorge van die lewe jou gees afstomp! En dan 

begin jy na allerhande aardse plesiere gryp om jou van jou sorge te laat vergeet!  

3. Daar is geen vreugde in jou lewe nie. Spr. 12: 25 sê dat bekommernis jou swaardmoedig 

en depressief maak.  

4. Bekommernis bring slapeloosheid: Psalm 55:3 3Luister na my gebed en antwoord my:  

my sorge gee my geen rus nie. Ek is hewig ontsteld” 

5. Kommer maak jou planloos en passief. In die gelykenis van die talente is die man wat een 

talent ontvang het, so bekommerd oor die terugkeer van die kwaai eienaar dat hy planloos 

en passief niks met sy talente gaan doen nie!  

 

God se Maria-wêreld sonder bekommernis en sorge lyk anders: Dit lyk so: (slide 4)  

Die fokus is op God en sy koninkryk! Dit kom eerste!  

Die verwagting is: God sal sorg! Ons Here Jesus bevestig dit: julle hemelse Vader weet dat 

julle al hierdie nodig het en Hy sal dit vir julle gee! Petrus ook: onderwerp julle aan die kragtige 

hand van God want Hy sorg vir julle! Die woord wat Petrus hier vir “sorg” gebruik beteken 

ook om “verantwoordelikheid te nee”. God neem die verantwoordelik vir ons lewe!  

 

Die denke is vol van: vrede en gemoedsgerus oor vandag en positief oor more! Dis mos wat 

Paulus ook aan die gelowiges in Filippi belowe: die vrede van God wat alle verstand te bowe 

gaan sal oor julle harte en gedagtes wag hou!  

 

Geloofsvrugte? (slide 5)  

1. Groei in geloofsvertroue! Hoor wat sê Dawid in Psalm 55:23: 23Laat jou sorge aan die Here 

oor, Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie” ‘n Geloofsvertroue wat 

die Heilige Gees in ons werk deur ons gedagtes op God en sy Woord te rig!  

2. Die Heilige Gees wat vrede en kalmte van gemoed in ons bewerk, ten spyte van die gevare, 

uitdagings en swaarkry!  

3. ŉ Innige en diepe gebedslewe! – ons kom nou terug hierop 

4. Rustige slaapgewoontes – Ps. 4 : 9 : 9Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die 

slaap raak, want, Here, U alleen laat my veilig woon.” 
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5. Neem verantwoordelik vir dinge wat jou verantwoordelik is en werk hard!  

6. Doen verantwoordelike beplanning vir more!  

 

Brs en srs, kan julle sien die groot verskil tussen die twee wêrelde sien? (slide 6) Waarom 

sou ons dat wil bly leef in ons Martha wêreld van bekommernis? Daardeur sondig ons teen 

die Here en daarvan moet ons ons bekeer! Wanneer ons vanmore die brood en die wyn eet 

en drink en daarmee bely dat ons ons hele lewe in Christus soek en vind – dan mag ons nie 

langer in die Martha wêreld leef nie!  

  

Die Here wil ons deel van die Maria wêreld maak! (slide 7)Dis die wonderlike troos van die 

Nagmaal! Dat Christus gekom het om ons te bevry uit die Martha wêreld en ons deel te maak 

van die Maria wêreld! Deur sy offer aan die kruis wat deur die brood en wyn versimboliseer 

word, het Christus ons kinders van God gemaak! Hy het ons onder die heerlike sorgvrye lewe 

van God ons Vader gebring!  

 

Nou nie meer bekommerd oor my sonde – want dit is in Jesus Christus vergewe! Nou nie 

meer bekommer oor die dood nie, want ek het die ewige lewe ontvang! En nou ook nie meer 

bekommerd oor my lewe hier nie! Nie oor enige iets nie! Nee, nou kan ek onbesorg lewe 

want God sorg vir my! En dit geliefdes moet ons waarlik glo!  

 

Br en sr, vanweë ons sondige geneigdheid is dit moeilik! (slide 8) Petrus waarsku nie verniet 

dat die Duiwel soos ŉ brullende leeu rondloop nie! Hy wil jou vaskeer in die Martha wêreld 

want daar kan hy jou gees versmoor deur kommer en sorg!  

 

Christus het egter die duiwel oorwin en daarom kan ons hom ontvlug! (slide 9)Daar is vir 

ons deur Christus ŉ veilige en vrye toegang na God se Maria wêreld sonder kommer en 

ons kan nou reeds daaraan deel! God gee dit uit genade vir ons! En vanmore wil die Here 

deur die Nagmaal ons hiervan verseker en ons in hierdie Maria wereld kom versterk!  

 

Daarom: wanneer kommer en sorge jou oorval: bid, bid , bid en nog ŉ keer bid! Fil.4:4–6 “Die 

Here is naby. 6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed 

en smeking en met danksegging aan God bekend.” Petrus gebruik ŉ ander woord vir gebed. 

Hy sê: “gooi jou” bekommernis op God. Met gebed gooi ons ons sorge van ons af weg en 

ons maak God daarvoor verantwoordelik!  

 

Ek dink Petrus gebruik met opset die woord “gooi” want as ek iets weggooi moet ek dit nie 

weer gaan optel nie! Is dit nie wat ons baie keer doen nie: ons sit ons pakkie bekommernis 

in gebed by God se voete neer en wanneer ons Amen sê dat wat ons dit weer saam met ons! 

Petrus sê – gooi dit op God se skoot en los dit daar! Nou moet jy vertrou dat jou Hemelse 

Vader die verantwoordelikheid dra en sal sorg! En om hierdie vertroue te versterk gee die 

Heilige Gees vir ons ‘n tas vol beloftes juis oor God se trou en God se krag en God se genade! 

Wanneer jy bang word en twyfel: gaan lees dit weer – oor en oor en vul jou gedagtes 

daarmee! En dan gaan leef dan in God se vrede!  
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Geliefdes, ons gaan nou die Nagmaal vier! Ons gaan die brood eet en die wyn drink! 

Wanneer jy dit doen: bely jou sondige kommer en sorge! Sit dit met ‘n gebed voor God neer 

en los dit in vertroue daar! Dank die Here Jesus dat Hy jou van jou kommer bevry en aan jou 

sy vrede gee!  

 

Amen  


