
1 
 

Tema: Bely jou sonde, erken dat God reg doen en wy jou opnuut in gehoorsaamheid 

aan Hom toe.  

Lees oproep tot dag van verootmoediging 

 

Gebed ter voorbereiding van die erediens  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Ps 139 - 1: 1 en 12 

Votum uit Neh. 9: 6 

Seën 

Sing Ps 130 - 1: 1, 2, 4 (Derde melodie) 

Geloofsbelydenis: 12 Artikels  

 

Ons verootmoedig ons voor God  

Wet uit Eksodus 20 

Sing skuldbelydenis uit Ps 51 - 1: 1, 2, 5 

Gebed van verootmoediging  

 

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

Skriflesing: Nehemia 9 en 10  

Teksverse: Neh. 9: 1- 3 en 33 en Neh. 10: 29  

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Sing lied van toewyding: Ps 40 - 1: 2, 4 (Tweede mel) 

Liefdegawe 

Gebed om God se hulp 

Sing Sb 14 - 2: 1 

Seën 

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

 

Toe hierdie dag van verootmoediging in Jerusalem uitgeroep was, was die muur van 

Jerusalem klaar herstel! Die bouspan in Jerusalem het ŉ byna onmoontlike taak 

aangepak en afgehandel! Die stad was nou weer ŉ veilige plek waar die mense hulle 

lewens kon voortsit en die Here kon dien! Maar belangriker : die eer van die Here – 

die God van Israel en die God van Jerusalem – is herstel!  

 

Onthou julle nog toe Nehemia die eerste keer met die mense van Jerusalem oor die 

herstel van die muur in Neh 2: 17 gepraat het? Sy grootste motivering was: die eer 

van die Here en die skande oor die volk! Daardie skande van die volk se sonde en die 

Here se straf op daardie sonde deur Babel moes weggeneem word! En nou het dit 

gebeur! Die muur is herstel! Jerusalem kon weer gesien word as die stad van God! 

Die werk in die koninkryk van God kon nou voorgesit word! Die vervalle muur is mos 

die simbool van God se koninkryk wat opgebou moet word! En nou is die muur herstel 

en die lewe kon voortgaan!  

 

Maar geliefdes, die Here het geweet dat ŉ herstelde muur nie die lewe in die koninkryk 

van God gaan waarborg nie! Die Here ken sy volk baie goed en daarom het Hy geweet 

dat sy volk se harte ook herstel moes word! Ware konkrykslewe bestaan in ŉ lewende 

verhouding met die Here en dit is wat reggemaak moes word.  

 

Br en sr, die Here ken jou en my deur en deur! Ons het dit in Ps. 139 gesing! Hy weet 

presies wat die gevolge van die sondeval en ons sondige aard aan ons doen! Dat ons 

so gou van die Here vergeet! Dat die lewe so gou net om onsself en ons eie lewe 

draai!  

 

Daarom laat die Here die volk onder leiding van Nehemia en Esra bymekaar kom om 

God se Woord te hoor! Ons lees in Nehemia 8 dat hulle vir dae lank geluister het na 

die lees van die Wet en die verklaring daarvan. Die volk  moet opnuut besef waaroor 

hierdie herstelde muur en waaroor die lewe in God se koninkryk gaan!  

 

En dit gaan hieroor: God laat sy koninkryk bou deur mense wat Hom met opregte harte 

en volgehoue toewyding dien! Mense wat weet wie hulle regtig is en Wie God regtig 

is! En daarom geliefde br en sr op hierdie dag van verootmoediging wat ons kerke 

vandag uitgeroep het, kom ons praat oor wie ons regtig is en Wie God regtig is!  Ons 

harte moet herstel word! 

 

Die boodskap by hierdie dag van verootmoedig is: Bely jou sonde, erken dat God reg 

doen en wy jou opnuut in gehoorsaamheid aan Hom toe! 

 

In die eerste plek: 

Wie is ons regtig? Ons is begenadigde mense! Mense wat God in sy groot genade 

deel van sy koninkryk gemaak het! Net soos wat die volk kon terugkeer na hulle land 
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en Jerusalem, het God ons in sy genade deur Jesus Christus se versoeningswerk, 

deel gemaak van sy koninkryk! Christus het die straf op ons sonde gedra en dit is van 

ons weggeneem! Ons is burgers van God se koninkryk! Ons is God se kinders, sy 

volk!  

 

Maar ons is nie sondeloos nie! Christus het ons gered van die straf van die sonde, 

maar nie van die werking van die sonde nie! As burgers van God se koninkryk is ons 

lewe nie volmaak nie! Nee, ons bedink nog sonde, ons praat nog sonde en ons doen 

nog sonde en daarvan moet ons ons bekeer!  

 

En geliefde br en sr, die Here wil dat ons van hierdie waarheid nooit vergeet nie! 

Hoekom nie? Nie om ons voortdurend skuldig te laat voel en in vrees vir die sonde te 

laat lewe nie! Nee, God wil ons help om daarvan los te kom! Dat ons al hoe meer so 

volmaak en sonder sonde soos Christus self kan word! Ons noem dit in die teologie: 

heiligmaking: om te word wat ons in Christus is!! 

 

God wil die burgers van sy Koninkryk laat lyk en laat leef en laat werk soos hulle 

Koning! Dit was God se doel met die mense van Jerusalem! Daarom moes hulle sy 

Woord en sy Wil hoor en deur sy Gees bewerk Hy in hulle ŉ gesindheid van erkenning 

van hulle sonde en om daardie sonde voor God te bely! En hulleself in 

gehoorsaamheid aan God toe te wy!  

 

Want, sien brs en srs, ons leef in ŉ wêreld waar die mens dink hy is god! Die moderne 

mens wil nie weet van sonde nie! Die wêreld dink die mens is goed en kan vir homself 

besluit tussen reg en verkeerd! Hulle wil net glo in die mens wat in sy eie krag 

wonderlike dinge kan vermag en wat enige iets kan doen wat hy wil! Hulle wil nie weet 

van God as Koning en God wat regeer en aan Wie hulle verantwoording moet doen 

nie! Dis waarom die wêreld lyk soos hy lyk! Vanweë hierdie verlore mense wat onder 

Satan se beheer is!  

 

Indien ek en jy soos hierdie wêreld leef en dink, kan ons nie God se koninkryk hier 

bou nie! God se koninkryk kan net gebou word deur hulle wat verstaan wat die 

koninkryk is! Dat God regeer en dat die mens voor God moet buig en dat daar alleen 

vergifnis en genade deur geloof in Jesus Christus te vind is! Wie dit nie verstaan en 

daarvolgens leef nie, kan nie bouers van so ŉ koninkryk wees nie! 

 

Daarom begin die Here altyd sy herstelwerk aan ons harte met: wie is jy? ŉ Geredde 

mens wat moet weet dat jou lewe nie volmaak is nie, dat jy nog baie verander en moet 

word soos ŉ waardige bouer in God se koninkryk! En daarom sê die Here ook vanmore 

vir ons:  

Erken wie jy regtig is! Want dan kan jy ŉ effektiewe bouer wees! Erken jou eie 

onvolmaaktheid! Bely dat jyself nog baie sonde doen en dat jou lewe nog nie in alles 

Christus vertoon nie!  
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En daarom brs en srs, kom ons begin daar waar God wil begin! By ons eie 

onvolmaaktheid – sodat ons na die volmaaktheid in Christus kan soek! Christus is die 

spieël! In Hom sien ons wat ons nog moet doen! In Hom sien ons ons eie gebreke 

raak en kan ons dit regmaak! God wil jou en jou lewe omvorm sodat jy soos jou koning 

kan lyk en so ŉ effektiewe koninkryksbouer kan wees!  

 

Mag ek vra? Kan jy vanmore saam met die mense van Jerusalem hf 9: 33 sê: “U het 

reg gedoen, ons was verkeerd!” Here, ek doen verkeerd! Ek erken dit en ek bely dit! 

Help my om hieruit te kom in om die mens te wees wat U wil hê ek moet wees!  

 

Dikwels, geliefde gemeente,  moet die Here ons help om by hierdie regte beginpunt 

te kom! Dit weet ons uit die geskiedenis van God se pad met sy volk deur die Ou 

Testament soos ons dit ook vanmore hier gelees het! Ons weet dit ook uit wat Christus 

ons geleer het! Soms moet God in sy wysheid die wêreldgebeure so stuur en rig dat 

ons op die harde en seer manier herinner word – juis omdat ons dit so maklik vergeet! 

Juis omdat die mensdom dit nie wil weet nie! 

 

So kan God ŉ pandemie, met siekte en dood en diepe beproewinge gebruik sodat ons 

en die wêreld opnuut kan besef: ons kan nie self nie! Ons het God nodig! Soms laat 

God toe dat die mensdom in sy sonde en sonde waansin verskriklike dinge aan 

mekaar doen sodat ons tot stilstand geruk word! Dinge soos oorlog, geweld, moord 

en misdaad! Dinge soos plundering, verwoesting van mense se lewens en eiendom! 

Dis nie God wat dit doen nie! Hy laat toe dat ŉ waansinnige mensdom dit aan homself 

doen! Want God wil ons daardeur na Hom roep!  

 

Soms gebruik die Here droogte, siekte, swaarkry, erge beproewinge sodat die 

hardkoppige mens kan terug keer na sy plek voor God: Here, ons is sondig! Vergewe 

ons en wees ons genadig! Help ons! Want ons kan nie sonder U nie!  

 

Daarom moet ons in die tweede plek saam met die volk erken! God doen reg! Wat in 

ons wêreld gebeur en wat God toelaat om te gebeur, is goed, want daardeur praat 

God met ons! Daardeur lei Hy ons terug na Hom as die Skepper, die Onderhouer, die 

Voorsiener en Versorger van die wêreld! Gaan lees weer hf 9 en sien hoe die 8 Leviete 

in hulle gebed oor God praat! God as Skeppergod! God as Verbondsgod wat met 

Abraham sy volk begin en hulle nooit verlaat nie! Die Reddergod wat elke keer sy volk 

red en help! Die genadige en lankmoedige God wat nie moed opgee met sy volk nie 

en wat hulle sondes vergewe! God die Vaderversorger wat vleis en brood in die 

woestyn gee! God wat sy volk deur die Woord en deur die Heilige Gees lei en leer! 

God wat sy volk na ŉ land lei –  sy koninkryk waarin hulle Hom kan dien! God wat 

swaar tye oor sy volk bring sodat hulle hul tot Hom kan bekeer! 

 

Br en sr, ons het in die oproep tot verootmoediging gelees van die redes vir hierdie 

dag: die pandemie, die geweld en misdaad, die slegte ekonomie, rassespanninge, ŉ 

owerheid wat sy opdrag faal, droogte en die uitbuiting van die natuur! Kan ek en jy ook 
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vanmore sê: Here, U doen reg! Dink aan jou eie lewe: die swaar, die beproewinge, die 

moeilike tyd waarin jy en jou gesin dalk vandag verkeer! Kan jy bely en erken: Here, 

U doen reg? My lewe is in U hand? Ek hoor wat U vir my sê? Ek erken en bely daarom 

my sonde!  

 

Kan ons  sê: U doen reg? Ja, ons kan omdat ons weet: Om Jesus Christus ontwil, 

deur dit wat Hy vir ons gedoen het, laat ons Vader alles tot ons beswil gebeur! Al 

gebeur wat ook al – niks kan ons van die van God skei wat daar in Jesus Christus vir 

ons is nie! Daarom erken ons ook vanmore – al is dit met pyn – Here, U doen reg! 

 

En daarom vertrou ons die Here vir die toekoms! En omdat ons God vertrou en die 

pad verstan waarop Hy ons wil lei! Die pad van heiligmaking: ons soos Christus ons 

koning te word! Daarom wy ons ons ook met nuwe gehoorsaamheid aan Hom toe! 

 

Die volk sit in hf 10 hulle hand op papier met ŉ plegtige onderneming oor alles waarin 

hulle belowe om aan die Here gehoorsaam te wees! Hulle maak ses skriftelike 

beloftes:  

1. Hulle sal nie die koninkrykslewe met heidense gebruike verwoes nie! 

2. Hulle sal die sabbat onderhou 

3. Hulle sal sorg vir die tempeldiens 

4. Hulle sal offers aan die Here bring soos Hy voorskryf 

5. Hulle sal hulle dankoffers in tiendes vir die Here getrou gee 

6. Hulle sal nie die huis van die Here verwaarloos nie! 

 

Brs en srs, wat sou ek en jy vandag wou byskryf? Is ek en jy ook bereid om ons hand 

op papier te sit met ŉ belofte dat ons aan die Here getrou sal bly? Sal jy dit kom 

onderteken?  

 

Ja, ons kan! Nie omdat ons dit uit onsself kan doen nie, maar omdat God die Heilige 

Gees in ons woon! Hy is die waarborg dat ons sal groei op die pad van heiligmaking! 

Hy is die een wat ons meer en meer soos ons Koning laat lyk, laat praat en laat doen! 

Ons moet ook glo dat God dit in ons bewerk! Dis immers wat Hy belowe in 2 Kor 3: 2 
18Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig 

af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te 

word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat 

die Gees is. “ 

Die muur van Jerusalem was herstel, maar God moes ook sy volk se harte herstel en 

herbou! Geliefdes, Die Here bring ons vanmore op hierdie dag van verootmoediging 

terug na waar Hy altyd met ons begin! By wie ons regtig is! Hy wys ons Wie Hy regtig 

is, sodat ons soos Hy kan word! Dan alleen sal ons effektiewe bouers in sy koninkryk 

kan wees. Dan kan ons regtig ŉ verskil gaan maak in wêreld waar die mure en die 

ruines van menslike sonde, roep om herstel te word.  

Amen 


