
1 
 

Tema: Die herstel en opbou van die kerk (van jou verhouding met God) begin by die 

altaar: die bediening van versoening en geloof in Jesus Christus.  

 

Lofsang ter voorbereiding van die erediens  

Lied 334: 1, 2, 3, 4  

Sb 2 - 4: 1, 3  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Sb 7 - 2: 1, 2 

Votum 

Seën 

Loflied Sb 12 - 6: 1, 2, 3, 4, 5 

Geloofsbelydenis: Nederlandse Geloofsbelydenis art 21  

                              sing Sb 12 - 5: 1  

 

Ons verootmoedig ons voor God Wet 

Eksodus 20 

Sing Sb 5 - 3: 1, 2 

Gebed  

 

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

Skriflesing: Esra 3: 1 - 6  

                  2 Korintiërs 5: 17 - 6: 2  

 Teksverse: Esra 3: 3  

Sing Sb 12 - 4: 1, 2, 3 (kleuters gaan na hulle bediening oor gebed); 

Woordverkondiging  

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Voorbidding : br. Frans du Preez 

Sing Sb 1 - 1: 3, 7 

Seën 

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

 

Het jy al probeer om die hele Bybelse boodskap in een gedagte vas te vang? Om soort 

van ‘n hoofopskrif oor die hele Bybel te gee? As jy dink aan alles wat ons van Genesis 

af lees dwarsdeur die Ou Testament, die Nuwe Testament met sy boodskap tot by 

Openbaring? Wat sou die sentrale boodskap wees wat God aan ons in sy Woord wou 

gee? As ons nou vanmore bv. vir die kinders hier in een sin moes sê wat God in die 

hele Bybel sê, wat sou dit wees?  

 

Kom ek vra dit anders: as jy jou eie pad en lewe saam met die Here moes opsom, hoe 

sou jy dit doen? Ek dink die woorde “liefde, genade, vergifnis, versoening, Jesus 

Christus, redding en lewe” sou sekerlik êrens ‘n plek kry in so ‘n hoofopskrif oor God 

se boodskap in die Bybel!  

Miskien is Johannes se woorde in Johannes 3: 16 so ‘n poging tot ‘n hoofopskrif oor 

die Bybel. (wys skyfie 1)  Daar skryf hy: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy 

enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die 

ewige lewe sal hê.”   

Of dalk dit wat Paulus in 1 Kor. 2:1–2 sê: (wys skyfie 2) “Wat my betref, broers, toe ek 

na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te 

verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. 2Ek het my 

voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, 

en wel oor Hom as die gekruisigde.” Die Bybelse boodskap gaan ten diepste oor God 

se genade in Christus, dat Hy sondaar mense met Homself versoen sodat ons aan 

Hom kan behoort en vir ewige kan lewe!  

En as ons nou een simbool uit die Bybel kon kies om hierdie boodskap mee voor te 

stel? Watter simbool jou jy kies? Natuurlik: die kruis! Paulus sê dit: Jesus, en Hom as 

gekruisigde! Die kruis op Golgota! (wys skyfie)  

En as ons een simbool uit die Ou Testament moes kies om hierdie boodskap te 

illustreer? Aan watter simbool of voorstelling sou jy dink? Ek dink: Die Altaar! Die altaar 

in die tempel van God!  (wys skyfies 4 – 6)  

Geliefdes, Dis waarom die volk – wanneer hulle terugkeer uit ballingskap – terugkeer 

nadat hulle vir hulle sonde gestraf is, heel eerste die altaar in Jerusalem weer herbou! 

Dis die boodskap van hierdie altaar! Dis die boodskap vir ons vanmore: Die herstel en 

opbou van die kerk (van jou verhouding met God) begin by die altaar: die bediening 

van versoening en geloof in Jesus Christus.  

Br en srs, my en jou pad met God begin ook met ‘n altaar! Ons pad met God berus op 

God wat sy volmaakte Offerlam op die altaar slag sodat ons gered kan word! Sodat 

daar telkens weer vergifnis vir ons sonde kan wees! Sodat ons altyd weer met God 

nuut kan begin en God ons saam met Hom kan neem op die pad van die ewige lewe!   

En wanneer die Here hier weer – soos baie kere – in die verlede ‘n nuwe begin met 

sy volk maak – dan begin dit ook by die Altaar!  
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Ons het uit Esra 1 en 2 God se ingrype gesien om sy belofte van terugkeer te 

bewerkstelling! Hoe God self sy volk terugbring uit Babel en hoe die mense van Juda 

het hulle gevestig in die land na hulle terugkeer.  

 

Maar op die eerste dag van die sewende maand (Tisri) was hulle soos een man in 

Jerusalem. Die 1 ste Tisri is volgens die Joodse kalender die begin van die nuwe jaar 

en moes die volk bymekaar kom om fees te vier. Op 10 Tisri moes die Groot 

Versoendag gehou word en van 15 - 22 Tisri die Loofhuttefees.  

 

Dit was dus ‘n maand vol belangrike aanbiddingsmomente vir die Here se volk. Maar 

niks hiervan kon gebeur voordat die altaar nie gebou is en die offers aan God gebring 

is nie! Die bou van die altaar is dus die eerste tree op die pad van herstel en die opbou 

van diens aan God. Want alles berus op God wat Homself met mense versoen op 

grond van die offers wat gebring word.  

 

Brs en srs en kinders, altare en offers was van die begin af deel van die boodskap van 

God se genade aan sondaar mense! Van die begin af was God se verhouding met 

mense gekoppel aan altare! Wie het die heel eerste altare gebou en offers gebring? 

Kain en Abel! Sommer die heel eerste huisgesin in die Bybel het hulle altaar gebou en 

offer vir die Here gebring! Wanneer Noag na die 40 dae en nagte in die ark op droë 

grond kom, wat doen hy? Hy en sy gesin bou ‘n altaar en bring ‘n offer vir die Here!  

 

Wanneer die Here Abram roep om uit Ur te trek na die land Kanaän – wat is die eerste 

ding wat Abram doen wanneer hy in Sigem in Kanaän kom? Hy bou ‘n altaar en bring 

offers! En wanneer hy daarvandaan na Be-El verhuis, dan bou hy ook daar ‘n altaar! 

Later toets die Here sy geloof met die geweldige opdrag dat hy ‘n altaar moet gaan 

bou en sy enigste seun Isak daarop moet offer! Maar die Here gee uiteindelik op grond 

van Abram se geloof en gehoorsaamheid, ‘n bok wat geoffer kon word!  

 

En later in die geskiedenis toe die Here die nageslag van Abram - sy volk – uit Egipte 

gaan verlos en hulle na die beloofde land toe lei, dan gee Hy die opdrag dat daar ‘n 

draagbare altaar gemaak word waarop die volk op hulle reis in die woestyn offers kon 

bring! En so word ‘n draagbare altaar van doringhout gebou!  En nog later – toe hulle 

in Kanaän aankom en daar gevestig raak,  toe bou Salomo vir die Here ‘n tempel met 

‘n altaar wat Hy met Sederhout oortrek.  

 

Hierdie altaar en tempel is verwoes toe Nebukadneser Jerusalem inval en verwoes en 

die volk in ballingskap neem! Die ballingskap was God se straf vir die volk wat van 

Hom af weggedwaal het en Hom nie getrou gedien het nie!  

 

En nou 70 jaar – volgens die belofte van die Here – as die straftyd verby is en hulle 

mag terugkeer na Jerusalem, is die heel eerste opdrag: herbou die altaar! Die herstel 

van die verhouding met God, is die fondament waarop die opbou van God se kerk 

begin! Die altaar, die simbool van God se genade en vergifnis! Die altaar waarop 
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offerdiere geoffer word as betaling vir die mense se sonde! Die volk mag moet weer 

sien en weet: God het ons vergewe! God het ons sonde vergewe en nou kan ons weer 

bou aan sy diens hier in Jerusalem! Daarom heel eerste die altaar! Simbool van God 

se genade en versoening! Die fondament van ons verhouding met Hom – God wat 

ons sonde vergewe en Hom met ons versoen!  

 

Hier altaar, brs en srs, wat die volk hier in Esra 3 herbou het, het gestaan tot in die 

Here Jesus se tyd hier op aarde! En dis Jesus wat  gesê het: die tyd van hierdie altaar 

is nou verby! Die altaar was ‘n tydelike simbool! Diere kon nie vir altyd betaal vir mense 

se sonde nie! Nee, ‘n mens moet betaal vir ‘n mens se sonde – soos wat God aan 

Adam en Eva gesê het!  

 

‘n Mens moet betaal soos God beveel het! Daardie mens was Jesus Christus. Hy gee 

homself vrywillig as die volmaakte offer aan die kruis! Hy betaal met sy lewe sodat ons 

nou vir ewig met God versoen kan wees! En daarom nou die kruis! Die simbool van 

God se verhouding met ons en God se genade aan ons! 

 

Geliefde, br. en sr en liewe kinders, Christus het vir al ons sonde betaal! Ek en jy is 

nie meer skuldig nie – God het ons met Hom versoen – dit beteken: daar is vrede 

tussen ons en God. Hy is nie meer kwaad vir ons oor ons sonde! Christus het dit 

betaal! Nou kan ons vir altyd kinders van God wees!  

 

Brs en srs. met hierdie boodskap moet ons vandag weer die diens van die Here opbou! 

Die boodskap van die kruis – bly die kern van God se boodskap aan sondaar mense! 

Dit is die begin van jou pad met God – dat jy glo – dat Jesus vir jou sonde betaal het! 

Dat jy glo en weet dat jy nou ‘n kind van God is en dat jy deel van God se Vaderhuis 

is.  

 

Die boodskap van vandag se wereld staan lynreg hierteenoor: die wereld sê: mens jy 

is OK! Jy is goed en reg, jy doen nie sonde nie, jy oefen jou eie keuses uit en jy het 

God nie nodig nie! Dis dieselfde leuen waarmee die Satan Adam en Eva verlei het en 

daardie leuen word nou nog verkondig en geglo! Hierteenoor moet ons ons eie 

verhouding met God en die kerk se lewe bou op die boodskap van die Altaar -  van 

Jesus Christus wat ons met God versoen en aan ons die nuwe lewe gee.  

 

Op grond van hierdie altaar – die kruis – gee God ons lewensvreugde! Nou kan ons 

feesvier! Daarom lees ons in ons teksverse dat die volk dadelik begin het om offers te 

bring en op grond van die herstel met God, kan hulle ook die voorgeskrewe feeste 

vier! Ons kan feesvier omdat ons met God versoen is! 

 

Wie is hierdie fees? Dit klink snaaks om dit so te stel nè? Wie is die fees? Die fees is 

God die Heilige Gees. Geliefdes, ons herdenk vandag Pinkster! En wat is Pinkster? 

Dit is die uitstorting van die Heilige Gees wat in Jerusalem plaasgevind het ook op ‘n 

Ou Testamentiese fees gebeur as wat Israel hier vier in Jerusalem!  
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God wat aan sy kinders die Heilige Gees gee om ons met sy vreugde te vul sodat ons 

in vreugde voor ons Here kan lewe! Die vreugde van die nuwe lewe wat ons in Jesus 

ontvang het! Die vreugde van die gawe van geloof wat die Heilige Gees in ons wek! 

Dat ek en jy kan glo dat Jesus ons met God versoen het! Die vreugde dat God ons op 

hierdie geloofpad lei en help met die Heilige Gees!  

Die vreugde van die vrug van die Gees waarmee ons kan lewe: (wys skyfie) Gal. 5:22–

23 : 22Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, 23nederigheid en selfbeheersing.” Nou kan 

ons die boodskap van God self lewe!   

Die fees van die Gees dui ook op die gawes wat die Heilige Gees aan gelowiges gee 

om God se kerk te bou! Ons het dit verlede Sondagaand in Esra 2 gesien. Dat elkeen 

van ons met vreugde ons gawes gebruik om God se kerk te bou!  

Geliefde brs en srs en kinders 

Wanneer ons dan vandag vir mekaar wil sê: ons het ook nodig om die diens van die 

Here weer op te bou, om te herstel wat in die aflope tyd in die kerk verkeerd geloop 

het, dan moet ons ook begin by die Altaar!  

Die eerste en die belangrikste: die kragtige verkondiging van die Kruis! Die evangelie 

van God se versoening, van sy genade aan sondaar mense in en deur Jesus Christus! 

Dit is die boodskap van die Bybel waarmee ons na ons eie lidmate toe moet gaan en 

waarmee ons na die wêreld te moet gaan! Sodat ons almal weer daarin kan glo en 

daaruit kan lewe! 

In die tweede plek moet ons lewe uit die fees van die Gees! Moet ek en jy voorbeelde 

wees van Gees vervulde gelowiges wat self die vrug van die Gees dra en wat ons 

gawes met toewyding aanwend! 

Het dit julle opgeval toe ons gelees het in vers 3: 1: dat die mense “soos een man” in 

Jerusalem saamgekom het? Het julle die terloopse opmerking in vers 3 raak gelees: 

“ten spyte van hulle vrees vir die ander volke in die land het hulle die altaar opgerig..?” 

Die mense wat teruggekeer het, was volkome toewy aan die Here! Hulle het gekom in 

gehoorsaam aan die Here om te doen wat hulle moes doen!  

Hulle was maar pas terug in hulle land! Daar was nog soveel werk by hulle eie huise 

gedoen word. Huise wat herstel moes word, landerye wat geplant moes word! Die 

vrees dat die heidene wat in die land kom woon het, hulle kon aanval was wesentlik. 

Ons gaan later sien hoedat hierdie heidene erg weerstand gebied het teen die bou 

van die tempel en die mure van Jerusalem! Maar hier is hulle: soos een man om die 

herstel van God se diens te begin! Bou die Altaar en vier fees!  

Kom ons staan ook soos een man saam as gemeente! Kom ons leef uit die genade 

van die kruis – God se versoening deur Christus en ons glo onwrikbaar daarin! Kom 

ons vier ook fees! Die fees van die Heilige Gees as ons deur die krag van die Heilige 

Gees sy vrug in ons lewe dra en sy gawes gebruik om God se kerk te bou 

Amen 
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