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Tema: Koop jou tyd terug van die wêreld en benut dit sinvol om God te dien. 
 
Vooraf sang 
Lied 255: 1, 2 
Lied 448: Beurtsang:  1 (almal), 2 (brs),3 (srs), 4 (almal);  
Lied 207: 1 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps 31-2: 6, 7 
Votum: ps 90 
Ons lewe maar sewentig jaar, of, as ons baie sterk is, tagtig, en dié is vol swaarkry en 
leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe.  
11Wie ken die krag van u toorn beter as u dienaars? Wie ken u gramskap beter?  
12Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom.  
 
Seën 
Lofsang Ps 104-1: 1, 12, 14, 20 
Geloofsbelydenis uit NGB artikel 1 
 
Verootmoedigingsdiens 
Wet uit Matteus 22: 36 - 40 as hoogste prioriteit van ons lewe 
Sing Sb 9-3: 1 
Gebed 
 
Woorddiens 
Skriflesing: Efesiërs 5: 1 - 17 

Teks: Efesiërs 5: 15 - 17 
Sing: Ps 90-2: 3, 4; 
Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Gebed\ 
Liefdegawes 
Bevestig oudl Herman Stavast  
Sing Ps 134-1: 3 as seënbede vir Herman en  
vers 4 as slotgebed vir ons as gemeente;  
Seën; 
Amenlied Sb 13-2. 
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Geliefde brs en srs en kinders 
 
Hierdie tyd van die jaar voel dit vir jou asof jy nie meer in beheer van jou tyd is nie. Dit 
voel asof jy deur die wêreld saamgesleur word in ŉ maalkolk van bedrywighede waar jy 
net so af en toe opkom om asemte haal. Dae en ure vloei ineen en jy voel asof alles buite 
beheer is. Ons kan vir mekaar sê dat dit die normale verloop van die lewe is en dat ons 
geen keuse het nie. Ons kan sê dat die eise van die tyd dit van ons verwag en daarom 
gaan ons maar saam met die stroom. 
 
Maar dit is nie wat die Here sê nie. Wie so redeneer is nie verstandig nie en laat toe dat 
die bose wêreld waarin ons leef jou tyd steel.  
 
Tyd is „n kosbare gawe wat die Here aan ons gegee het en wat ons moet beheers 
omdat ons kinders van God is en anders as die wêreld leef.  
 
As daar een ding op aarde is wat ons as mense nie kan maak nie dan is dit meer tyd 
want die tyd hier op aarde is deur God vasgestel. Prediker 3 leer dit baie duidelik vir 
ons: God het die tyd in sy hand en Hy bepaal die tyd van elke ding in ons lewe. Hierdie 
vasgestelde tyd word in die Bybel “chronos” genoem. Ons woord chronologie is 
daarvan afgelei en dit dui op die vaste volgorde van dinge volgens vasgestelde tyd.  
 
Geliefdes, omdat ons nie meer tyd kan maak nie moet ons die tyd wat God ons gee, 
beter benut sodat ons verstandig en sinvol kan leef. Daarom gebruik Paulus in ons 
teksvers die Griekse woord “kairos” om ons tydsgebruik aan te dui. Kairos-tyd beteken: 
dis 'n beslissende oomblik van waarheid, 'n kruispadgeleentheid wat ek ten volle moet 
benut. So moet ons elke sekonde van elke dag as kairosgeleentheid benut. Beslissende 
tye en geleenthede wat ek ten volle benut om God te dien.  
 

Daarom sê die Here vanmore vir ons: Koop jou tyd terug van die wêreld en benut dit 
sinvol om God te dien.  

Daar is 365 dae, 8760 ure en 525 600 minute in „n jaar om as kairostyd te verbruik. Tyd 
om  „n verskil in God se koninkryk te maak.  
 
Br. en sr., ons moet besef dat ons lewenstyd hier op aarde reeds vasgestel is. Ons kan 
nie maar leef asof ons altyd hier gaan wees nie! Nee, die tyd stap aan, elke sekonde is 'n 
sekonde nader aan die oomblik dat my tyd ook verby is en daarom mag ons nie ons tyd 
vermors nie. Onthou julle die gelykenis van die 5 verstandige meisies wat genoeg olie 
vir hulle lampe gekoop het en toe die bruidegom – Christus – kom, was hulle gereed om 
saam met Hom in die bruilofsaal in te gaan. Die 5 dwase meisies het gedink: ons kan 
more nog olie gaan koop – en vir hulle was die tyd onverwags verby.  
Ons kan nie sê: ag, ek sal môre dit of dat doen of sê nie, want jy weet nie of jy môre nog 
die geleentheid gaan kry om daardie uitgestelde ding te doen of te sê nie.  'n Lewe van 
uitstel steel jou tyd.  
 
Aan die ander kant praat baie mense, veral ons jongmense, van dinge wat hulle nog een 
dag wil doen. Hulle dink dat hulle lewe nog voorlê en daar is nog baie tyd oor. Hulle leef 
ook vooruit- vir dit wat nog gaan gebeur. Nee, liewe kinders en jongmense, voor jy jou 
oë uitvee is jou lewe verby en is kanse verby wat nooit weer terugkom nie. Tyd wat verby 
is, kan nooit weer teruggewin word nie.  
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Miskien sal ons kleiner kinders die konsep van verlore tyd beter verstaan as ek die 
volgende beeld gebruik: Wie van julle kinders het al 'n klomp tandepasta uit die buisie 
gedruk en dan weer probeer om dit terug te sit. Dit is onmoontlik nê! Jy kry nie weer 
daardie klomp tandepasta terug nie. Net so met tyd wat verby is. Jy kry dit nie weer terug 
nie.  
 
Daarom sê die Here vanmore vir ons: Koop jou tyd terug van die wêreld en benut dit 
sinvol om God te dien. Gebruik elke dag, elke geleentheid ten volle om voluit vir die Here 
te leef. Moenie jou tyd mors nie. 
 
Ons moet net 'n oomblik kyk na die agtergrond waarteen Paulus hierdie oproep aan 
die gemeente in Efese rig. Hy is hier besig om hulle op te roep om as kinders van God 
so te leef sodat die mense van die wêreld kan sien dat hulle kinders van die lig is. 
Hy sê in hoofstuk 5 vers 1: Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy 
voorbeeld navolg." en in vers 8: "vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here 
is julle lig, Leef dan as mens van die lig".  
 
Br. en sr., wat maak elke oomblik van elke dag in my bestaan sinvol? Wat maak elke 
sekonde van my lewe belangrik? Die feit dat ek aan God behoort. Die feit dat God my 
in Christus sy kind gemaak het, my uit die duisternis geroep het en sy ewige lig in my laat 
skyn! Ons lees in Prediker 3: 11 dat God aan ons die besef van onbepaalde tyd gegee 
het. Dit beteken dat ons in Christus 'n nuwe visie en perspektief het - nl: dat God my in 
Christus „n nuwe mens gemaak het en dat my tyd en geleentheid aan Hom behoort.   
 
So kosbaar is my tyd vir God dat Hy sy Seun aan die kruis drie ure van duisternis laat 
beleef het, waarin Hy gely het asof Hy in die hel was -sodat my ganse lewe - van my 
geboorteuur tot my sterwensuur - betekenisvol kan wees. Dat ek in die lig kan lewe en  
God se seën kan beleef, selfs al ervaar ek ook donker ure. Dat ek die sekerheid kan hê 
dat ek ook eendag, as my ewigheidsoomblik aanbreek en as die Wederkomdag aanbreek 
die goeie uit God se hand sal ontvang..  
 
Brs. en srs. en kinders: Christus het vir ons „n lewe bewerk waarin ons in beheer van tyd 
kan wees. Ons hoef nie deur die wêreld en sy tyd meegesleur te word nie!  Ons kan ons 
tyd  sinvol gebruik sodat ons lewe „n gawe en offer aan God kan wees wat Hom bly maak.  

 
Daarom sê Hy in ons teksvers: "koop die tyd vir jouself los". Waarvan moet ons dit 
loskoop? Ons moet dit loskoop van hierdie wêreld wat op bose wyse elke sekonde van 
my lewe in diens van die duiwel wil stel. Die magte van die duisternis wil op ons tyd 
beslag lê sodat ons tyd nie in diens van God staan nie, maar dalk in diens van ons eie 
begeertes en dit wat die duiwel wil hê ons moet doen.  
 
Kom ons kyk vir 'n oomblik na ons dagprogram, weekprogram en selfs jaarpogram. Wat 
neem die meeste van my tyd in beslag?   
 
Dink maar vir 'n oomblik na oor jou gedagtewêreld. Hoeveel ure word nie in beslag 
geneem deur negatiewe denke nie. In plaas daarvan om te dink en te beplan hoe God my 
wil gebruik ,sit ek my en bekommer, dink ek negatiewe en afbrekende dinge oor myself, 
oor ander mense en oor my omstandighede en gee so duiwel kans om God se kosbare 
tyd wat Hy gegee het van my te steel. Daarom moet ek die sekondes loskoop van 
hierdie negatiewe denkwêreld en my gedagtes eerder deur God laat verander sodat 
ek die wil van God kan verstaan en kan doen wat hy wil hê ek moet doen. My 
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gedagtes eerder rig op dit wat positief en opbouend is sodat ek ook my lig kan laat 
skyn.  
 
Ons laat ook toe dat die wêreld die tyd wat ons met God moet deurbring van ons steel. 
Ons dagprogram word so vol van werk en ander minder belangrike verpligtinge dat ons 
nie meer tyd het om met God deur te bring elke dag nie. Nee, dit mag nie - koop „n 
kwartier of selfs 'n halfuur op 'n dag los van jou werk en ander minder belangrike 
aktiwiteite om tyd met God deur te bring.  
 
Daardie tyd met God, br. en sr,. mag dalk in die oë van die wêreld as vermorste tyd 
beskou word, maar vir die kind van God is dit die tyd dat ek weer my lig by God 
aansteek sodat ek kan skyn. Dit is die tyd waar ek weer bewus word van God se liefde 
vir my, sodat ek weer kan liefhê. In daardie oomblikke word ek weer deur die Heilige Gees 
versterk en verlig sodat ek sinvol my dag en my tyd kan inklee.  
 
Kom ons leer ook in hierdie verband van ons Here Jesus in Markus 1 en 2.  Gaan 
lees maar daar hoe besig was Jesus. So besig dat Hy dikwels nie tyd gehad het om te eet 
nie. Maar kyk net hoe doelgerig, tydseffektief het Jesus opgetree en self ook tyd gemaak 
om met sy Vader deur te bring.  
 
Daarom sê Jesus vanmore vir ons: gaan koop jou tyd terug van die wêreld! Gaan 
doen jou dagbeplanning oor sodat jy jou tyd reg gebruik. Kry jou prioriteite in die 
lewe reg, sodat jy meer tyd bestee aan die dinge wat die belangrikste in jou lewe is.  
 
Onthou, geliefdes, wanneer ek iets koop, betaal ek „n prys daarvoor. Tyd is nie 
goedkoop nie! Ek kan nie maar net „n klein verstellingkie maak nie – die trekkragte van die 
wêreld is te sterk daarvoor! Daarom moet ek bereid wees om te betaal vir die tyd wat ek 
koop.  
 

Die prys wat ek betaal is om te hou by die prioriteite wat God vir my lewe stel en nie 
die sinlose gejaag na baie dinge wat geen ewigheidswaarde het nie. Ek moet dus 
bereid wees om te doen wat vir God belangrik is en nie wat ek graag wil nie! Wat is 
die prioriteit wat God vir ons gestel het? Ons het dit gehoor: dat ek die Here my God 
moet liefhê en my naaste soos myself!  

 
My prioriteit is dus my verhouding met God en dan my verhouding met mense en 
dan sou mens kon sê my verhouding met die wêreld waar die Here my gebruik. As 
ek dus meer tyd gee vir die wêreld as vir God en my naaste dan misbruik ek die tyd wat 
God my gee.  
 
Br. en sr., onthou wat die Here ons in Prediker 3 leer. Daar is „n tyd vir elke ding. 
Daar is tyd vir werk, en daar is tyd vir speel, en daar is tyd vir ontspan. Ons moenie die 
fout maak om onderskeid te tref bv tussen sg. geestelike tyd en wêreldse tyd, tussen 
kerktyd en werktyd nie. Albei is belangrik en daar is tyd vir alt wee – MAAR – as ek toelaat 
dat my eie behoeftes en die trekkrag van die wêreld my meer tyd laat spandeer aan werk, 
of allerhande onbelangrike aktiwiteite wat geen ewigheidswaarde het nie, dan is ek besig 
om my tyd te vermors. Dinge soos TV, Facebook, internet, epos, speletjies, ens.    
 
Br. en sr. die wêreld het ook ons verhoudingstyd gesteel. Tyd wat ons met mekaar 
deurbring. Wanneer laas het jy regtig met jou eggenoot gepraat of na hom of haar 
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geluister? Het gesinne nog tyd om bymekaar uit te kom en regtig mekaar se lewens te 
deel?  
 
Die skole, sport en kultuuraktiwiteite het ons tyd gesteel. Ons kategete het hierdie 
week vergader en deur die bank gerapporteer dat sommige van ons kinders se katkisasie-
voorbereiding baie swak is. Wat sou die rede wees? Is die geloofopvoeding van ons 
kinders nie meer vir ons ouers belangrik nie? Is ons kinders dalk te besig met 
allerhande aktiwiteite wat maak dat hulle verhouding met God daardeur benadeel 
word? Kan al die sport en kultuur aktiwiteite belangriker wees as dat my kind die Here ken 
en dien? 
 
Geliefdes, kom ons koop daardie tyd vir ons as gesin los om weer te besin hoe dien 
ons eerstens die Here en tweedens waarlik vir mekaar lief te wees en dit aan mekaar 
te bewys. Broer en suster, julle wat getroud is, wanneer laas het julle vir mekaar spesiale 
tyd afgestaan om vir mekaar te sê dat julle lief is vir mekaar en mekaar waardeer? Dat ons 
ons lewensideale en begeertes met mekaar deel.  
 
Ouers, wanneer laas het jy in jou kind se kamer gaan sit en gehoor wat in sy hart leef en 
hom of haar teen jou bors vasgedruk?  
 
Brs. en srs. wanneer ons toelaat dat die wêreld ons tyd so steel, ja, dan sal ons lewe 
sinloos, frustrerend en onvervuld wees. Dan tree ons nie wys, soos kinders van God op 
nie. Dan leef ons niks anders as die sondige mense van die wêreld nie. Dan kan jou lig nie 
behoorlik skyn nie en kan God jou nie ten volle gebruik nie. Dan sal jou lewe leeg wees. 
 
Geliefdes, sê nou maar God sou jou vir jou sê dit is jou laaste dag op aarde: 
waarmee sou jy jou besig gehou het? Ek sou nie gaan werk het nie, ek sou nie nog 'n 
vergadering gehou het, of kinders – nog TV gekyk en op die internet besig gewees het nie-  
ek sou biddend saam met my familie en medegelowiges wou deurbring.  
 
Ja, dalk het God besluit dat vandag die laaste dag is wat jy saam met jou gesin gaan 
deur bring. Gaan sê dan vandag dit wat nog gesê moet word en doen nou wat gedoen 
moet word - môre is dit dalk te laat.  
 
Tyd is 'n kosbare gawe van God. Onthou: die Here vra ons nie om besiger te wees nie. 
Ons is van nature besig met baie dinge. Die Here vra dat ons sinvol besig moet wees – 
dat ons kairosmomente beleef!  Hierin lei die Heilige Gees ons om ons soos verstandige 
mense te leer hoe ons ons tyd moet gebruik. As die Gees jou vanmore roep tot bekering, 
luister na Hom en laat Hy jou lei in jou besinning oor jou tyd.  
 
Dat ons tyd koop vir die regte dinge in ons lewe – die dinge wat ewigheidswaarde het.  
 
Onthou wat die Here Jesus gesê het: moenie vir julle skatte op aarde bymekaar 
maak waar die roes en mot dit vernietig nie. Dit is om besig te wees met baie dinge wat 
ons dink belangrik is, maar wat geen ewigheidswaarde het nie. Nee, maak vir julle skatte 
in die hemel bymekaar! Kom ons gaan kyk dus waarmee is besig? Maak ons vir die roes 
en mot bymekaar – of maak ons skatte bymekaar wat vir ewig kan hou?  
 
 Amen.  

 


