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Kom fisies bymekaar in die erediens om die Here en mekaar te dien.  
 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Ps. 118 – 1: 14 

Votum 

Seën 

Loflied Ps. 100 – 1: 1 ,2,3,4 

Geloofsbelydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 38  

 

Ons verootmoedig ons voor God  

Wetlesing gefokus op die Vierde gebod: Eksodus 23: 10 – 13 / Lev. 23: 1 – 3 en  

Num 28: 9 – 10; Sing Ps. 84 – 2: 4,5; Gebed.  

 

God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof  

Skriflesing: Eksodus 25: 1 - 8  

                  Eksodus 40: 34 - 37  

                  Handelinge 2: 42 - 47  

                  Hebreërs 10: 19 - 25 Teksverse: Heb. 10: 24 - 25;  

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Gebed 

Liefdegawes by die deure 

Sing Ps. 84 – 2: 1,2 

Seën 

Amenlied: Sb 13-2. 
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Geliefde brs en srs en liewe kinders 

 

Wat is ŉ erediens? Dis een van die vrae waaroor gelowiges as gevolg van die grendelstaat 

opnuut oor moes besin. Toe ons skielik nie meer fisies kon vergader nie en van ander 

maniere gebruik moes maak om die Woord te verkondig, het gelowiges opnuut hieroor begin 

nadink. Moet ons fisies bymekaar kom? Voldoen die Woordbediening oor die internet nie 

genoegsaam aan ons behoeftes nie?  

 

Is dit nie die nuwe manier van “saamwees as gemeente” nie? Kan ons nie maar so alles wat 

ons op Sondag by die kerkgebou gedoen het, oor die internet doen nie? Wat van Nagmaal 

en Doop en al die ander handelinge van ŉ gemeente wat gewoonlik in die erediens 

plaasvind? Hoe moet ons dit hanteer wanneer die gemeente nie fisies kan vergader nie?  

 

Wat is ŉ erediens? Die woord “erediens” kom nie in die Skrif voor nie. Dit is ŉ term wat deur 

die kerk geskep is om die spesiale byeenkoms van die gemeente op die Sondag te beskryf. 

Ons lees in die Skrif van die “sabbat” of rusdag wat deur God ingestel is  en van voorgeskrewe 

samekomste van die volk op die Sabbatdag. Later lees ons in die Ou Testament dat die Here 

opdrag gee dat ŉ tabernakel gebou word en later ŉ tempel. Ons lees van byeenkomste, 

offers, feeste en spesiale geleenthede wat by die tabernakel en later die tempel gehou moes 

word.  

 

In die Nuwe Testament lees van gereelde samekomste van die gemeente op “die dag van 

die Here” Hierdie begrip “dag van die Here” verwys na Jesus die opstanding op die Sondag! 

In ons teksverse lees ons dat die Hebreërsskrywer die lesers vermaan om nie te verslap in 

hulle toewyding aan die Here nie en dat hulle getrou die samekomste van die gemeente moet 

bywoon.  

 

Wanneer ons dus vra: wat is ŉ erediens dan kan ons sê: ŉ erediens is ŉ baie spesiale 

saamkom van die Here met sy kerk! Dit is ŉ fisiese samekoms van die gemeente om op ŉ 

besondere manier gemeenskap met God te hê en mekaar te dien.  

   

Ja, God wil graag by ons as sy kerk wees. Hy wil graag saam met ons vergader en 

gemeenskap met ons beoefen. Dit is een van die genadige en liefdevolle eienskappe van 

God dat Hy Homself op besondere maniere aan sondaarmense verbind en in ons midde wil 

wees. Die Here wil ook dat ons besondere gemeenskap met Hom beoefen.  

 

Dit blyk reg van die begin af. Nadat God Adam en Eva geskape het, het die Here hulle gereeld 

op ŉ fisiese wyse besoek. Ons weet nie presies hoe nie! God is Gees en bestaan op ŉ 

geestelike wyse, maar op een of ander manier moes Adam en Eva geweet het dat God in die 

aandwindjie by hulle was. Nadat hulle in sonde geval het, “hoor” hulle God weer in die tuin 

en gaan kruip weg! Maar God soek hulle op! Hierdie direkte toegang tot en gemeenskap met 

God het egter met sondeval tot ŉ einde gekom. Adam en Eva moes uit die paradys – fisies 

gemeenskap met God was nie meer moontlik nie!  
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Later toe die Here sy volk uit Egipte laat wegtrek en hulle as volk in die woestyn vergader, 

beveel Hy dat hulle op die sabbat – die sewende dag van die week – Hom op ŉ spesiale 

wyse moet kom opsoek en dien! Meer nog! Hy gee opdrag dat hulle ŉ tabernakel moet bou 

waar die Here “simbolies” by hulle en tussen hulle kan bly! Die woord “tabernakel” beteken 

“tent van samekoms”. Die Here wil as’t ware fisies by sy volk teenwoordig wees en hulle moet 

so besondere gemeenskap met Hom hê. 

 

Nadat Moses die tent voltooi het, trek die Here dan ook simbolies in die Allerheiligste deel 

van die tent met ŉ wolk van heiligheid wat neerdaal en die hele tent vul! God is by sy volk – 

op ŉ fisieke plek – waar die volk kan kom en deur hulle offerandes gemeenskap met die Here 

kan hê en Hom kan dien. Hierdie tent moes as “woonplek” van God by die volk gesien word 

en God het ook die tent gebruik om die volk op hulle reis deur die woestyn, te lei.  

 

Op die sabbat moes die volk kom om Hom op spesiale wyse te kom ontmoet en te dien! Ons 

sien dan ook hoedat hierdie besondere ontmoeting met die Here op die sabbat vorm 

aanneem deur die Ou Testament as die formele ontmoeting van God met sy volk. Dit was 

die plek waar die Here sy wil aan die volk bekend gemaak het, waar die priesters en die 

Leviete die volk uit God se Woord geleer het en waar die volk offers vir die Here gebring het. 

Daar het die volk fees gevier, tot eer van die Here gesing, daar het die gelowiges gebede tot 

God gerig en daar het die priesters die volk met uitgestrekte arms en hande namens die Here 

geseën.  

 

Ons lees in die Psalms – bv. Ps. 27 en 84 en al die Pelgrimpsalms - hoedat die indiwiduele 

gelowiges verlang het om by die tempel te wees en hoedat die volk op die besondere feesdae 

singend opgetrek het om die Here in sy tempel te gaan ontmoet! Dit was ŉ besonder 

belewenis om so fisies in “teenwoordigheid” van die Here te wees.  

 

Geliefdes, dis hierdie spesiale samekoms van die gemeente met God waarna die 

Hebreërsskrywer in ons teks verwys. Hierdie samekoms wat sy wortels in die Ou Testament 

het en wat deur die Nuwe Testamentiese kerk – na Christus se opstanding - op die Sondag 

nagekom is, wat ons ŉ erediens noem! Dit is die “samekomste” van die gemeente waarvan 

ons in ons teksverse lees!  

 

Wanneer die Hebreërsskrywer die lesers oproep en ernstig vermaan om nie van die 

samekomste van die gemeente af weg te bly nie, dan verwys hy na die samekoms op die 

Sondag! Die fisiese byeenkom van die gemeente om gemeenskap met God te beoefen. Dit 

blyk baie duidelik uit die konteks van die Hebreërboek! Vanaf hf 9 verduidelik hy hoedat 

Christus vir ons die voorskrifte van die Ou Testament vervul het, hoedat Christus die beter 

en finale hoëpriester was wat vir deur sy offer volmaakte en volkome en vrye toegang tot God 

bewerk het. 

 

In vers 19 verwys hy na die “heiligdom” waartoe ons toegang het. Hierdie heiligdom is ŉ 

verwysing na die Ou Testament se tabernakel of tempel. Na die afgesperde allerheiligste 

waar God gewoon het en waar net die Hoëpriester een keer per jaar kon ingaan! Christus 
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het deur sy offer aan die kruis vir ons die pad na gemeenskap met God oopgemaak! Ons het 

nou vrye toegang en daardie heiligdom! Wat is daardie “heiligdom” vandag vir ons? Dit is 

gemeenskap met God wat ons as gemeente moet opsoek! Natuurlik vind daar ook 

gemeenskap met God plaas wanneer ek alleen by die huis huisgodsdiens hou – maar dit is 

nie ŉ samekoms van die gemeente nie!  

 

Die gemeente kom as eenheid saam om God te dien! In Christus gebeur dit nou nie meer in 

die tabernakel of die tempel nie. God “woon” nou nie meer in ŉ fisiese gebou onder sy volk 

nie! Nee, Hy woon nou in ons deur die Heilige Gees! Ons is as gelowiges is nou die tempel 

van God en wanneer die gemeente saamkom dan ontmoet God ons as sy kerk -  soos Hy in 

die Ou Testament sy volk in die tempel ontmoet het. Dis waarom die inhoud van die vierde 

gebod steeds geld! Op die sabbat – nou die Sondag – moet die gemeente saamkom om die 

Here te dien!  

 

Wanneer gebeur ŉ erediens dan? Dit gebeur wanneer die gemeente fisies saamkom om God 

te dien en gemeenskap met Hom te hê! Die Griekse woord wat die Hebreërskrywer hier 

gebruik vir “samekoms” beteken letterlik om “die volk te vergader op ŉ fisiese plek”! Dit dui 

op die byeenbring van die volk of om die volk te verenig. Die woord is “episunagoge” en 

dadelik hoor ŉ mens: dit is ook die woord wat gebruik word vir “sinagoge” die plek waar die 

Jode hulle samekomste gehou het.  

 

Brs en srs en liewe kinders: virtuele Woordbediening beantwoord dus nie aan die Skrif se 

voorskrifte vir ŉ erediens nie! Daar is geen sprake van die saamwees van die gemeente om 

God te ontmoet nie en te dien nie! ŉ Erediens is immers gemeenskap met God en 

gemeenskap met God impliseer tweerigting verkeer! God praat met ons en ons praat met 

God! Virtuele “saamwees” is nie op een plek bymekaar nie en daar is geen sprake van hierdie 

gemeenskap tussen die gemeente en God nie. Daar kan geen tweerigting gesprek tussen 

God en die gemeente plaasvind nie!  

 

Kyk weer ŉ bietjie mooi na hoe hierdie ontmoeting met die Here saamgestel word! Dis ŉ 

gesprek tussen God en sy gemeente. Kyk in die Dienelkander: die vier aspekte wat duidelik 

gesprek en gemeenskap tussen God en die gemeente aandui! Dit kan nie virtueel gebeur 

nie!  

 

Wanneer Paulus in 1 Kor. 14 die gemeente leer hoe hulle in die erediens moet optree, hoe 

hulle mekaar moet leer en onderrig en dat hulle so moet optree dat wanneer  vreemde mense 

hulle besoek, hierdie mense sal kan sê: Die Here is hier by julle! Dit kan net gebeur as die 

gemeente bymekaar is. Daarvan kan geen sprake wees in ŉ virtuele ruimte nie!  

 

Brs en srs, ons dank die Here dat ons in hierdie vreemde Pandemie tyd wel van die internet 

gebruik kon maak om sy Woord te bedien. Dat gelowiges tuis kon inluister – soos vanmore 

– en steeds die Woord van die Here kon ontvang. Maar virtuele kontak is nie ŉ erediens nie 

– dit kan nooit die Here se opdrag om saam te kom op die Sondag en ŉ besondere 

ontmoeting om gemeenskap tussen God en sy gemeente te hê, vervang nie! 
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Daarom is ons so dankbaar dat ons weer eredienste kan hou en dat ons in die afsienbare 

toekoms wel beperk kan vergader – terwyl ander nog moet inluister en kyk – maar nie ten 

volle kan deelneem aan die gemeenskap wat hier tussen God en sy gemeente plaasvind nie!  

 

Kom ons as gemeente gryp dan nou elke geleentheid tot ŉ erediens aan en ons wees 

gehoorsaam aan die Here se oproep om hierdie samekomste in stand te hou! Dat ons Hom 

hier so as gemeente kan eer en dien en mekaar ook te dien met ons gawes en ons liefde! 

Ons kan nie hierdie samekomste met ŉ virtuele kerk probeer vervang nie.  

 

Daar is nog ŉ rede waarom dit nie kan gebeur nie: Die Here het ook ŉ ander motief vir ons 

om Sondae hier bymekaar te wees! Reeds in die Ou Testament was dit duidelik: die sabbat 

toe en die Sondag nou met sy samekomste van die gelowiges dien as getuienis na die 

wêreld! Ons kom hier saam dat die wêreld kan sien: God is die ware en enigste God! Hy het 

met ons ŉ verbond gesluit en ons dien Hom getrou! Hy is te vind hier waar sy volk byeenkom!  

 

Baie keer hoor ŉ mens dat gelowiges sê: ag dis so wonderlik om die kerkgeboue in elke dorp 

en stad te sien! Dit is simbool van ons geloof en van ons lewe met God! Maar brs en srs – ŉ 

leë kerkgebou is juis dit: leeg en betekenisloos as die gelowiges nie daar vergader om 

gemeenskap met God te hê, Hom te dien en mekaar op te bou nie! 

 

Laat ons dan nie van die fisiese samekomste van die gemeente af weg bly nie, maar mekaar 

aanspoor om hierheen te kom. 

 

Amen 

 

 

 

 

 

  

 


