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Tema: Die Here bou sy kerk en my en jou verhouding met Hom op deur genadevolle 

gemeenskap in die erediens!  

 

Lofsang ter voorbereiding van die erediens  

Ps. 92 - 1: 1,2 (tweede melodie)  

Ps. 122 - 1: 1 2  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Ps. 100 - 1: 1, 4  

Votum uit Ps. 136 

Seën 

Loflied Ps. 118 - 1: 1, 12  

Geloofsbelydenis: 12 Artikels (almal hardop saam)  

 

Ons verootmoedig ons voor God  

Wet: Fokus op die Vierde Gebod: HK Sondag 38 

Sing Ps. 106 - 2: 1, 3, 6 

Gebed  

 

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

Skriflesing: Esra 3: 6b - 13  

                  Sagaria 4: 1 - 14  

Teksverse: Esra 3: 10 - 13  

Sing Ps. 84 - 2: 1, 4 

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Sing: Ps. 136 - 1: 1, 2, 20 

Gebed 

Sing Lied 203: 1, 2, 3 

Seën 

Sing Ps. 106 - 2: 7  
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

As gevolg van die COVID-19 Pandemie kon ons verlede jaar vir ongeveer 7 maande 

lank nie eredienste hou nie! Kan julle dit nog onthou? Hoe ek alleen hier in die leë 

kerkgebou ‘n Woordbediening opgeneem het en dit oor die internet uitgesaai het! 

Geen erediens nie! Die meeste van ons het dit as ‘n geweldige verlies vir ons 

geloofslewe beskou en ons het dit baie sleg ervaar!  

 

Dink nou as hierdie inperking vir 70 jaar sou duur! Hoe sleg sou dit dan nie vir ons 

gewees het nie! Sê nou maar die President stel vanaand ‘n totale verbod op kerklike 

byeenkoms vir 70 jaar lank! Dit is ondenkbaar, nê? Maar dit is wat die volk Israel 

beleef het toe die Here hulle gestraf en vir 70 jaar in ballingskap gestuur het.  

 

Die tempel in Jerusalem is verwoes – geen samekoms – kon meer daar plaasvind 

nie en vir 70 jaar kon die volk nie erediens hou nie! Dit moes vir hulle ‘n geweldige 

slag in hulle verhouding met die Here gewees het! Om vir 70 jaar nie erediens kan 

hou nie!  

 

Ons lees in Psalm 137 van hierdie verlies van die volk as hulle sing: (wys skyfie 1)  

“By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei as ons aan 

Sion dink. 2Aan die wilgerbome in daardie land het ons ons liere opgehang 3toe dié 

wat vir ons gevange weggevoer het, ons gevra het om ’n lied te sing, toe dié wat vir 

ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê: “Sing vir ons ’n lied oor Sion!”  
4Hoe kan ons die lied van die Here sing in ’n vreemde land?”  

 

Daar kan mense gebore word en doodgaan sonder dat hulle ooit een erediens in 

hulle lewe beleef het! Kinders word gebore en nooit gedoop nie! Die vreugdevolle en 

opbouende feeste by die tempel – niks kon daarvan gebeur nie! In ons terme: geen 

Nagmaal vir 70 jaar! Geen begrafnisdiens by die dood van ‘n geliefde nie! Dit sou 

baie erg wees!  

 

Maar br. en sr, het jy ooit al gedink hoe sleg hierdie 70 jaar van ballingskap vir die 

Here ons God was – as ons dit so in menslike terme mag sê! God se uitverkore volk 

– die volk wat Hy liefgehad het en gekoester het – hulle eer en aanbidding van die 

Here kon nie plaasvind nier! Geen offer om die Here as God te erken en te dien kon 

gebring word nie! Geen lofsang en aanbidding om voor die hele wêreld te getuig dat 

‘n volk in God glo en dat Hy as die enigste ware God aanbid word nie! Geen 

getuienis wat uitgaan van mense wat bymekaar kom by die tempel om God te 

aanbid en Hom te verheerlik nie! Ja, ‘n mens sou kon sê dat God se eer is Hom 

beroof!  

 

Daarom kom die Here en Hy bou se kerk en my en jou verhouding met Hom op deur 

genadevolle gemeenskap met Hom in die erediens! Dit is die boodskap vir vandag!  
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Die tempel moet herbou word! Die plek van ontmoeting en samekoms moet herstel 

word! Die tempel as simbool van God se teenwoordigheid by sy volk en van sy 

gemeenskap met hulle met weer in Jerusalem staan – in die eerste plek tot eer en 

verheerliking van die Here, maar ook tot opbou van die volk se verhouding met Hom!  

 

Die altaar was eerste gebou! Die simbool van God se versoening staan reeds en 

nou volg die tempel! Op grond van die versoening herstel God en Hy bou die kerk op 

deur genadevolle gemeenskap met Hom in die erediens! Nou kan die volk weer kom 

om die Here te aanbid, Hom te verheerlik en Hom te dien! En so word hulle opgebou 

in hulle geloof! Daarom die opdrag: bou die tempel!  

 

Om hierdie rede, brs en srs, is ons eredienste nie sommer maar net ‘n samekoms 

van mense nie! Dis nie sommer maar net ‘n ou gebruik en goeie gewoonte wat ons 

in die kerklike tradisie voortsit nie! Nee, eredienste is ‘n opdrag van die Here en dit is 

vir Hom van uiterste belang! Elke keer wanneer ons as gemeente hier in die 

erediens saamkom, dan is die Here met ons besig!  

 

Hierdie erediens vanmore is ‘n stuk gereedskap in die hand van die Here om ons 

verhouding met Hom te bou! Die Here gebruik elke erediens om met ons as 

gemeente in ons geloof besig te wees! Hier gebeur iets! ‘n Erediens is nie ‘n statiese 

gebeurtenis waar die dominee praat en die gemeente so af en toe iets doen nie! 

Deur wat hier gebeur is God besig met bouwerk! Hy bou ons as gemeente op in ons 

geloof!  

 

En die Here gebruik elke erediens om sy persoonlike verhouding met my en jou te 

versterk en ons nader aan Hom te bring! Dat ons meer en meer sy genade aan ons 

kan leer ken en self hier kan kom ondervind!  

 

Geliefdes, as die eredienste vir die Here van uiterste belang is, hoe kan dit dan nie 

vir my en jou ook van uiterste belang wees nie? Die erediens is nie maar net ‘n 

gebeurtenis wat jy bewoon nie! Nee, die Here ontmoet jou hier! Hier is Hy met jou 

besig en bou Hy jou op deur die Woord en met die Heilige Gees! Hier openbaar Hy 

sy liefde aan jou!  

 

Daarom was die volk so uitbundig bly toe hulle die fondamente van die groot 

tempelgebou klaar gebou het! Hulle wou dadelik feesvier en die Here verheerlik! 

Hulle sing ook die lied wat Dawid laat skryf het vir die inwyding van die Here se 

tempel in die dae van Salomo. Dieselfde woorde word gesing as die dag toe Salomo 

en die volk die fantastiese tempel van die Here in gebruik geneem het!  

 

Hulle sing: (wys skyfie 2) “Loof die Here van Hy is goed , aan sy liefde vir Israel is 

daar geen einde nie! Dit is Psalm 136. ‘n Refrein van God se oneindige liefde vir sy 

volk – vir my en jou! Dis daardie liefde wat die Here ook hier in die erediens vir jou 

wil wys! Dat Hy jou daarmee in jou geloof kan versterk en opbou! 
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Die Hebreeuse woord wat hier vir “liefde” wat hier gebruik word dui baie sterk op 

God se verbondsliefde! Dat Hy nooit sy verbond met sy volk verbreek nie! Dat Hy 

altyd getrou bly! Dat Hy jou nooit in die steek sal laat nie! Dat jy in jou lewe kan 

reken op die liefde van die Here! Dis wat die Here jou met elke erediens wil van 

verseker!  

 

Al duur swaarkry en lyding 70 jaar, die Here se liefde is oneindig! Dit oorspan jou 

hele lewe en selfs die ewigheid! Al beleef jy ook wat in jou lewe – dit kan nooit die 

Here se liefde vir jou kanselleer of wegneem nie! Nee, Romeine 8 getuig: niks kan 

ons van die liefde van die Here skei nie!  

Brs en srs, dis die heerlike boodskap van elke ontmoeting met die Here! Dis hoe Hy 

jou wil vashou en opbou en bemoedig! 

 

Hier getrouheid van die Here en sy liefde vir sy volk word op baie subtiele maniere in 

ons teksvers geskilder! Die verkryging van boumateriaal word presies beskrywe 

soos wat Salomo dit destyds gedoen het! God bly deur geslagte getrou aan sy volk! 

Die Here het hierdie optrede van Jesua en Serrubabel in ons teksverse selfs deur 

Jesaja laat geprofeteer: (wys skyfie 3) Ons lees in Jes. 60:13 dat Jesaja oor hierdie 

herbou van die tempel sê: 13Die hoë bome van die Libanon sal na jou toe kom, 

sipresse, platane en denne, om die roem van my heiligdom te vermeerder, om luister 

te verleen aan my tempel”.  

Dieselfde lied word gesing! Ook hierdie optrede het die Here reeds lank gelede deur 

Jeremia laat profeteer. In Jeremia 33: 11 lees ons (wys skyfie 4) : 11daar sal weer 

blydskap en vreugde wees, ook huweliksfeeste, die mense sal die Here die 

Almagtige loof. Dié wat dankoffers na die huis van die Here toe bring, sal sê: “Loof 

die Here die Almagtige, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.” Ek 

sal die lot van die land verander, dit sal weer wees soos vroeër, sê die Here. “ 

So getrou is die Here in sy liefde ook aan my en jou! En elke erediens is ‘n 

ontmoeting tussen ons en die Here waar Hy hierdie liefde aan ons wil openbaar! Wat 

kan dan vir ons in ons lewe belangriker wees as ‘n erediens? Waarom sou ons dit 

minag? Om hier te wees in die erediens waar die Here ons wil versterk en opbou! 

Waar Hy ons as ’t ware met sy liefde wil omvou!  

Ja, die erediens is ‘n genadevolle ontmoeting met die Here wat sy kerk en elke 

gelowige met diepe dankbaarheid en uitbundige lofprysing vervul! Drie keer in ons 

teksverse word die klem daarop gelê dat die volk met uitbundige vreugde hulle dank- 

en lofliedere gesing het! Hoekom? Want elke mens wat worstel met die lewe en 

worstel met die sonde – word oorweldig deur die liefde en getrouheid van die Here! 

Daarom sing hulle uit volle bors! Hulle sing so hard dat die mense dit van ver af kon 

hoor!  

Die Heilige Gees bewerk op grond van ons ontmoeting met die Here hier in die 

erediens, diepe blydskap en dankbaarheid ons harte! Ons kan amper ook vra: Wie is 

ons Here, dat U soveel liefde aan ons bewys! Daarom is ons harte vol dankbaarheid 



5 
 

en blydskap! Hierdie ontmoeting met die Here word die kragbron waaruit die 

gelowiges daar buite in die wêreld gaan lewe! Dat die vreugde om kinders van God 

te wees en uit sy liefde te lewe – ons dwarsdeur die lewe dra – ook in tye van 

swaarkry en seerkry! Die vreugde van  die Here – dit bly by my! Die Heilige Gees 

woon hier in my en hy herinner my gedurig daaraan! Daarom roep die Gees my ook 

in my gewete om erediens toe te kom! Sodat ek weer opnuut God se liefde kan 

beleef! Al is ek dalk kwaad of ongelukkig of kry ek seer! Die Gees bring my hierheen 

om deur God se liefde genees te word!  

En tog was daar ook mense wat daardie dag in Jerusalem met die feesviering by die 

voltooiing van die fondamente, gehuil het! Hoekom sou hulle huil? Ons lees dat die 

ouer Israeliete wat die vorige tempel nog geken het, gehuil het! Sekerlik trane van 

blydskap! Dat hulle weer terug kan wees in Jerusalem en dat hulle weer hierdie 

gemeenskap met die Here by sy tempel kan beleef! “ŉ Mens kan dit dink nè? Wie 

sou kon glo dat hulle na 70 jaar sou terugkeer en dat die Here sy tempel weer sal 

bou? Dat Hy weer gemeenskap met hulle sou wou hê!  

Trane van berou en diepe dankbaarheid! Br en sr, wie van ons het nie al sulke trane 

in ons ontmoetinge met die Here gehuil nie! Om hier in die erediens te kom, as 

stukkende gebroke mense, mense wat meen dat hulle sonde te groot is vir die Here 

om te vergewe! Om dat weer te kan hoor: Jou sondes is vergewe! Ek is lief vir jou?  

Maar die trane daardie dag was ook trane van teleurstelling! Sal hierdie tempel weer 

iets kan weerspieël van die glorie en heerlikheid van Salomo se tempel? Sal ‘n 

koningin van Skeba weer kom om te kom kyk na die heerlikheid van die God van 

Israel in sy tempel? Baie van die volk het gedink dat daardie glorie en eer vir altyd 

verby is! Hier is hulle ou klein klompie wat teruggekeer het, hulle het maar nog net 

die fondamente kon bou?  

Ons lees in Sagaria 4 dat die Here hierdie trane van teleurstelling omdraai in trane in 

verwagting! Dat Hy deur Sagaria vir hierdie einste klomp mense kom sê: (wys skyfie 

5)  “ 9Serubbabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê, sý hande sal dit 

klaar bou. Dan sal julle weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. 

10Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees 

wanneer hulle sien Serubbabel gaan aan met die bouwerk.”  

Ja, hierdie tempel was die begin van groot heerlikheid wat sou kom! Die heerlikheid 

van Jesus Christus as God se finale en volkome vervulling van wat die tempel moes 

wees! Die dieptepunt van God se ontmoeting met ons! Dat God self na ons toe sou 

kom – nie meer in ‘n tempel nie, maar  in Jesus Christus ons Here! Ons lees in 

Johannes 1: 14 (wys skyfie 6)  “Die Woord het mens geword en onder ons kom 

woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van 

die Vader het, vol genade en waarheid.”  

Christus kom, God kom en kom woon by ons! Nou kan ons nog voller gemeenskap 

met God beleef in ons eredienste! Nou kan die kerk van die Here in die krag van 

Christus se oorwinning aan die kruis leef! Nou is ons gemeenskap met God verseker 

– vir ewig!  

Maar daar is nog trane in die kerk en in ons eie lewe! Want die werk is nog nie klaar 
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nie! God is nog steeds besig om sy kerk te bou en ons verhouding met Hom te bou 

en gereed te maak vir die finale ontmoeting met Hom! Dan nie meer in die erediens 

nie, maar van aangesig tot aangesig! As Hy ons na Hom toe neem! Dan sal die trane 

afgedroog word en sal die vreugde geen perke ken nie! 

 

Hier in die erediens berei die Here ons daarvoor voor! Dis waarom daar ‘n erediens 

is – dis God se plek waar Hy bouwerk doen! Dis ‘n genadevolle ontmoeting met Hom 

om ons gereed maak vir die finale heerlike ontmoeting met Homself – van aangesig 

tot aangesig?  

Waarom sou ons nie hier wou wees nie?  

 

Amen   

   

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 


