
Tema: Dank God vir Sy reddende genade in 2020. 
 
Lofsang met die oog op die erediens:  
Sb 1-2: 1,3  
Lied 188:1,3;  

 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied en Votum Ps. 67 – 2: 1, 2,3 
Seën 
Lofsang Ps. 150 – 1: 1,2 
Geloofsbelydenis: 12 Artikels 
.  
Verootmoedigingsdiens 
Wet: Eksodus 20: 12 – 17 (Die Bybel 2020-vertaling) fokus op tweede tafel 
van die Wet;   
Sing Sb 9 – 1: 10,11 
Vryspraak uit Rom. 5: 1 – 5 
Gebed . 

 
Woorddiens 
Skriflesing: Psalm 124  
Sing: Ps. 145 – 1: 1, 12;  
Woordverkondiging.  
  
Antwoorddiens 
Sing direk na preek Ps. 146 – 1: 1,2,8 
Liefdegawes 
Gebed 
Sing Ps. 107 – 2: 1,3  
Seën 
Amenlied Sb 13 – 3. 
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Geliefde brs en srs 
 
2020 is ŉ jaar wat baie lank onthou sal word. Dis een van daardie jare waarvan gesê 
sal word: “kan jy nog onthou toe ons in 2020 ....” Dit is voorwaar ŉ “onthou-jaar”  
Kom ons kyk vanoggend vir ŉ oomblik vanuit verskillende hoeke terug oor die 
jaar wat amper verby is.  
 
As ons vanuit 'n gemeentelike hoek na ons bediening kyk, dan sien ons dat 2020 
ŉ jaar was waarin feitlik al ons bedieningsplanne nie kon plaasvind nie! Die 
Pandemie het bykans alle bedieninge tot stilstand gebring! En tog kon ons steeds 
gemeente midde ŉ pandemie wees! ŉ Gemeente wat die Woord oor die internet 
moes bedien! Ten spyte van gedwonge afsondering kon ons mekaar steeds as 
gemeente in bitter moeilike tye dra en ondersteun! Ten spyte van die ondenkbare 
dinge wat gebeur het, kon ons lig en sout in die samelewing wees! 
 
Wanneer ons op die afgelope Kersmark terugkyk en ons dink aan die onsekerheid en 
huiwering waarmee die beplanning gedoen is! Die wonder oor die raadsaamheid van 
die projek in ŉ tyd soos hierdie.... dan kan ons vanmore ook maar weer net die Here 
se groot genade raaksien! Sy besondere seën op die projek in die moeilikste tye! 
 
Brs en srs, wanneer ons vanuit die hoek van ons persoonlike lewe na 2020 kyk, 
dan sal elkeen seker ŉ boek kan skryf oor goeie en slegte dinge wat in hierdie jaar 
met jou gebeur het. So sal ons onthou van skoolgaan by die huis, werk van die huis 
af, katkisasie by die huis doen! Gesinne sal sekerlik terugdink aan die persoonlike 
geloofsworstelinge en gesinsprobleme wat opgelos moes word, finansiële 
bekommernisse, werksdruk en soveel meer wat ons beleef het. En tog het die Here 
ons gedra.  
 
Ons sou ook deur die bril van die koninkryk van God kon kyk na waar ons as 
gelowiges nou in die gang van die geskiedenis staan. Dat ons steeds op pad is 
na die einde van die tyd waarin die Here ons gewaarsku het dat die duiwel en sy 
magte met alle krag op ons gaan toesak om ons in die geloof te laat wankel. En 
elkeen van ons sou hierdie aanvalle van die bose in verskillende dinge in ons lewe 
beleef het. Op persoonlike vlak, gemeentelike vlak en in ons lands- en 
wêreldomstandighede het ons gesien hoe die duiwel sy nette span om ons gevang te 
kry. 
 

Ja, wat ŉ ongelooflike onthou-jaar!  
Maar geliefdes, ook ŉ jaar waarin ons die Here en sy sorgsame liefde sal onthou!  
 
En daarom is ek seker dat daar vanoggend in ons almal se harte die opregte 
begeerte leef om saam met Dawid uit te roep: Dank God vir sy reddende 
genade in 2020!  
 
Dankie Here, vir U Almag waarmee U ons gedra en vasgehou het!! Dankie vir 
goeie en slegte tye waarin u ons gehelp het!! Ja, waarlik, ons kan vanoggend 
bely en erken: ons hulp was en is in die Naam van die Here wat hemel en aarde 
gemaak het. Met sy groot krag het Hy ons hulpelose mense gedra en ons tot 
alles in staat gestel.  
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Brs en srs, daar is niks in hierdie jaar van wat met ons gebeur het, waarin die 
Here ons nie gered en gehelp het nie. Kom ons kyk aan die hand van die psalm na 
drie sake:  
1. Drie dinge wat ‘n mens bedreig 
2. Na die Drie-enige God se reddende genade 
3. Hoe ons die Here drievoudig dankbaar kan wees  
 
In die eerste plek: Dawid verwys in sy danklied na drie dinge wat ŉ mens se lewe 
kan bedreig. Daar is:   
1. Die bedreiging deur mense.  
2. Die bedreiging deur omstandighede   
3. Die bedreiginge deur die duiwel  
 
Kom ons kyk ŉ oomblik ŉ bietjie dieper na die drie bedreiginge.  
In die eerste plek: die bedreiginge deur mense. Dawid beskryf in vers 2 en 6 die 
bedreiging deur mense soos dié van roofdiere of monsters wat jou lewend wil 
verskeur. Hiermee verwys hy na die vyande van die volk wat hulle lewe wil verwoes. 
Ons sou dit op drie vlakke kon toepas:  
 
1. Ons vyande, die ongelowiges, wat op allerlei bose wyses probeer om ons 
liggaamlik en geestelike dood te maak. Dit gebeur met geestelike aanvalle op ons 
geloof en ons verhouding met God. Dit gebeur deur misdaad en geweld wat ons ook 
fisies bedreig. Hulle is werklik soos monsters wat ons wil verslind. Ons sou hier baie 
voorbeelde kon noem wat ons hierdie jaar aan ons lyf beleef het.  
 
2. Bedreiging deur medegelowiges. Ja, ook ons medegelowiges, sondige mense, 
wat deur woorde en optrede ons kan seermaak en aanval. Ook dit het ons beleef.  
Hier in die gemeente en ook in die samelewing. Waar jy dink jy op medegelowiges 
kan peil trek en hulle jou ook diep teleurstel.  
 
3. Derdens: die bedreiging deur my eie ek! Ons eie ek, die sondige mens hier in 
my! Ook hy gaan tekere soos ŉ roofdier om my van God en my naaste weg te sleep 
en my lewe te verwoes. Ook ek het in 2020 die Here met my ongehoorsaamheid te 
na gekom! Ek het God se Vaderhart bedroef met sonde en ongehoorsaamheid. En 
ja, ek het ook my medemense seer gemaak en te na gekom! Daar is ook mens wat 
ek leed aangedoen het met my woorde en my dade!  
Dit gebeur deurdat ons eie ek dikwels in ons die botoon voer.  
 
Die tweede groot bedreiging wat Dawid raaksien en in vers 4 beskryf is 
omstandighede wat in die lewe van ŉ kerk of gelowige kan kom en wat jou 
soos ŉ vloedwater kan wegspoel. Daar gebeur dikwels dinge buite ons beheer wat 
eenvoudig ons lewe so dramaties beïnvloed dat dit vir ons voel asof ons deur 
vloedwater weggespoel word. Die Corona virus en die Pandemie het ons so getref! 
Dit het ons in ons totale samelewing en ons persoonlike lewe soos ‘n vloedwater 
getref en het steeds sy negatiewe uitwerking op ons!  
 
Die derde groot bedreiging wat Dawid aan sy eie lyf gevoel het is die 
persoonlike aanvalle van die duiwel. Hy beskryf dit in vers 7 met die beeld van ŉ 
voëlvanger wat ŉ wip stel waarmee hy die voëls wil vang.  
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Ek wonder of ons kinders weet hoe lyk ŉ wip. (Wys skyfies 1 en 2) Net so stel die 
duiwel vir ons ŉ wip om ons in sy mag te kry. En die saad wat hy strooi is 
versoekinge en beproewinge waarmee hy my inlok om my in sy mag te kry. Dat ek 
sal sondig en sal twyfel.  
 

En brs en srs, die ergste belewenis van al hierdie dinge is dat ons in ons 
swakheid as mens so magteloos teenoor hierdie bedreiging staan. Dit voel 
dikwels vir ons asof ons niks teenoor hierdie bedreiginge kan doen nie. Wat kon ek 
en jy aan die pandemie doen? Niks! Ons is na ons mensheid tot niks in staat nie. 
Ons kon of kan uit eie krag niks hierteen doen nie.  
As dit daarom nie vir die reddende krag en genade van God was nie, dan het al 
hierdie dinge ons oorweldig.  

 
Daarom beskryf Dawid in die tweede plek ook die Drie-enige redding wat ons in 
hierdie jaar beleef het.  
Psalm 124 openbaar vir ons die drie-enige optrede van God. Die reddende 
genade van ons Vader, van die Here Jesus, ons Verlosser, en die Heilige Gees wat 
ons as Gods kinders gedra, beskerm, gered  en krag gegee het.  
 
Ons lees in vers 8 van ons Vader en sy skeppingskrag. Met dieselfde krag en 
mag waarmee God alles uit niks geskep het, het Hy ons hierdie jaar gedra. Hy het 
ons teen alle gevare beskerm. Die gevare van mense, die gevare van 
omstandighede en die gevare van die duiwel. God, ons Vader het ons beskerm. Hy 
was ons hulp gewees! Dit erken en bely ons vanmore met groot 
dankbaarheid!!!. 
 
Ons lees in vers 7 van die wip wat gebreek is en ons wat vrygelaat is. Dit verwys 
onmiskenbaar na die reddende genade van ons Here Jesus Christus se 
oorwinning oor die duiwel aan die kruis wat ook hierdie jaar tot ons redding gekom 
het! Was dit nie dat Hy ons losgekoop het en aan ons die oorwinning oor die duiwel 
gegee het nie, dan sou ons geval en verlore gegaan het. Maar Christus se 
oorwinning het ook aan ons die oorwinning gegee! Daarvoor is ons so diep 
dankbaar!!! 
 
Ons lees in vers 1 van die Heilige Gees wat by ons staan. Letterlik staan daar in 
vers 1: God was vir ons. God is aan ons kant. God is in ons. Wat vervul hierdie teks 
beter as in God die Heilige Gees wat in ons woon en ons die krag gee om te vir God 
te leef en Hom te dien?  
Dit was alleen deur die krag van die Gees dat ons verskeie dinge kon doen. Bv:  

• dat ons die geloof kon behou.  

• dat ons kan vergewe – almal wat teenoor ons oortree het 

• dat ons kan liefhê.  

• dat ons in laagtepunte en beproewing moed kon hou en daardeur in ons 
geloof kon groei.  

• dat ons in hoogtepunte vreugde kon hê en die Here kan dank.  

• dat ons die krag kon hê om hard vir die Here te werk met projekte en 
dienswerk.  

• dat ons kon getuig en ander kon dien. 
Dit alles kom van God die Gees wat in ons woon en werk. 
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En daarom, geliefdes, saam met Dawid roep ons vanoggend uit: Aan die Here 
kom die lof toe! Of soos die Ou Vertaling sê: Geloofd sy die Here!!!  Ons as 
gemeente en indiwiduele gelowiges moet vanoggend sê: Loof die Here vir sy 
redding hierdie jaar. Dank die Here vir sy krag waarmee Hy ons gedra het.  

 
Maar brs en srs, om die Here in dankbaar te loof en prys,  is meer as net om dit 
vanoggend hier vir mekaar in die erediens te sê en om ŉ paar lofliedere tot eer van 
God te sing.  
Dawid leer ons in ons psalm ook ŉ drievoudige dankie.  
 
Ons vind hierdie maniere van dankie-sê in die grondbetekenis van die woordjie  
“Geloofd” in vers 6.  
Hierdie woord het drie betekenisse:  
1. Dat ons kniel en ons kleinheid erken en God se grootheid bely. 
2. Dat ons sy Naam in lied en lewe loof en prys. 
3 Dat ons sy seën met ander deel. 
 
1. Wanneer ons dan vanoggend vir Here dankie sê vir sy reddende optrede dan 
doen ons dit vanuit ŉ knielende houding. Ons is klein, nietig en tot niks in staat. 
God is groot en tot alles in staat. Dankbaarheid is nie ŉ hoogmoedige en trotse hart 
nie! Nee, dankbaarheid is ŉ nederige gesindheid! Dit moet in ons harte wees.  

 
Sonder die Here kon ons niks doen nie, maar met God kon ons enige doen. Mag dit 
ook elkeen van ons se gesindheid wees. Wat jy ook al hierdie jaar gedoen het en 
hoe jy ook al gedien het – onthou: ons is niks – God is alles.  

 
2. Ons moet die Here loof en prys met ons liedere, maar veral ook met ons 
lewe!!. Ons doen dit hier met ons teenwoordigheid en ons sang en gesindheid in die 
erediens. Maar br. en sr, om God te loof is meer as hierdie dinge. Ons hele lewe 
moet ŉ danklied wees. Hoe? Deur my gehoorsaam aan die Here elke dag aan die 
Here. Daar is geen sterker manier waarop ek my lof en dank bewys as om te 
doen wat my Here wil hê ek moet doen nie.  

 
3. Ons moet die seën wat ons ontvang het – met ander deel. Die hele Skrif is 
daarvan vol – Psalm 67 : 1 “Mag die Here ons seën, sodat sy dade oor die hele 
wêreld bekend kan word, sy reddende krag onder alle nasies.”  
So sal die Here die eer ontvang. Ons dankie lê dus in hoe ons as kerk en as 
gelowiges sy genade uitdeel aan mense wat dit nog nie ervaar nie.  
 
Mag die Here gee dat ons gemeente se dank op hierdie drie wyses kragtig 
bekend mag word – sodat almal kan sê: Aan God die eer.  
 
Brs en srs, 2020 is byna verby. Mag die Here deur sy Gees gee dat daar by ons 
diepe, nederige en seënryke dankbaarheid sal wees. Vir ons persoonlike lewe, maar 
ook vir ons gemeente se lewe. Mag dit wees dat ons wanneer ons vandag en ook in 
die toekoms terugdink aan hierdie vreemde jaar 2020, dat die oorheersende 
herinnering sal wees: Die Here en sy reddende genade!  
 
Amen 
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Brs en srs, kom ons reageer op die prediking se oproep tot nederige dankbaarheid 
deur saam Psalm 146 te sing! Kom ons se met hierdie psalm vir die Here dankie vir 
2020 en sy genade. Ons sing vers 1,2, en 8   
 
 
 


