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Tema: God bemoedig ons met sy Woord en vuur ons aan met sy Gees om die 
weerstand van Satan te oorkom en ons bouwerk te voltooi.  
  

God en ons ontmoet mekaar 
 
Intreelied: Sb 5 - 4: 1,3,4,5,6  
Votum 
Seën 
Loflied Ps. 46 - 1: 1,3,4 
Geloofsbelydenis: 12 Artikels 

  
Ons verootmoedig ons voor God 

 
Wet uit Galasiërs 5: 13 – 26 
Sing Sb 15 - 3: 1,3,4 
Gebed 

  
God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof 
 
Skriflesing: Esra 4: 1 - 11 - fokusverse 4: 4 en 5 

                  Esra 4: 23 - 5: 7 - fokusverse 4: 24 - 5: 5 

                  Esra 6: 13 - 22 - fokusverse 15 - 16 en 22 

                  Haggai 1 - fokusvers : 14 

Woordverkondiging 

  
Ons antwoord op die Woordbediening 

 
Sing: Lied 478:1,3 
Gebed 
Sing Lied 477: 1,2  
Seën 
Sing Amenlied Sb 13 - 2. 
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Geliefde brs en srs en liewe kinders 

Ons almal ken en beleef die nare werklikheid dat ons baie kere worstel en sukkel om 

ons geloofsvlam hoog te laat brand! Dit gebeur dikwels dat jy voel jy is net mooi op 

dreef met jou verhouding met die Here en jou dienswerk aan die Here en dan skielik 

kom daar een of ander struikelblok wat jou spoed laat verloor en dreig om die 

geloofsvlam in jou te blus!  

Jy sukkel dan om weer aan die gang te kom! Dit voel asof jy net nie kan vorder om 

weer naby aan die Here te kom of om met ywer jou dienswerk vir die Here te doen 

nie! Jy maak planne hoe jy jou verhouding met die Here wil verdiep en jy probeer om 

die planne tot uitvoering te bring, maar dis net asof jy nie kan vorder nie! As jy jou 

maar weer kom kry, dan het daar nog niks gebeur nie!  

Hierdie slegte ervaring kan ‘n mens so moedeloos maak dat jy sommer tou wil 

opgooi en sê: ag, dit help tog nie eers dat ek probeer nie! Ek los dit sommer maar 

net en karring aan met my lewe! Ek doen nou maar net die dinge wat kan sorg dat 

ek oorleef!  

Miskien sal ons kinders dit beter verstaan as ek hierdie geloofstryd vergelyk met 

fietsry teen die wind in. Julle kinders wat fiets ry het dit moes al beleef nè! Jy ry met 

jou fiets en die wind waai van voor af, dan moet jy swaar trap om vorentoe te gaan! 

Dit voel asof die wind jou terugdruk.  

Of soos om by die see teen ‘n sandduin op te hardloop! Julle het dit mos al gedoen 

nè? Die sandduine daar op die strand en jy hardloop om bo te kom! Hoe steiler die 

duin word en losser die sand, hoe minder vorder jy! Jou bene word lam en 

naderhand gaan sit jy sommer – jy is moeg!  

En dit is presies wat die Satan wil bereik! Hy wil ons tot stilstand dwing in ons geloof! 

Hy wil ons verhouding met die Here belemmer en dit vernietig! Hy wil ons dienswerk 

aan die Here tot stilstand bring! Sodat ons met moeë geloofsbene net wil gaan sit en 

moed opgee!  

Brs en srs en liewe kinders, dit is wat in Esra 4 – 6 aan die gang is! Die Satan 

probeer sy uiterste bes om die bou van die tempel tot stilstand te bring! Hy wil 

hierdie nuwe, herstelde verhouding wat die Here met sy teruggekeerde volk bewerk 

het, tot niet maak! Hy wil die toewyding en die entoesiasme waarmee die volk die 

tempel vir die Here bou, breek en hulle moedeloos maak. En om dit te bereik gebruik 

hy mense wat sterk weerstand bied teen die bouwerk en omstandighede om die volk 

te se moed te breek! 

Maar die Here laat dit nie toe nie! Die Here bemoedig die volk met sy Woord en Hy 

vuur hulle aan deur die Heilige Gees om hierdie weerstand te oorkom en hulle 

bouwerk vir die Here klaar te maak! 

En dit is presies wat die Here ons ook vandag aan ons belowe! Die Here kom 

herinner ons dat die Duiwel altyd alles sal probeer om ons tot stilstand te bring – 

maar God stuur sy Woord, Hy gebruik die Woord om ons te bemoedig en Hy werk 

kragtig deur die Gees om ons aan te vuur – sodat ons bene nie moeg word teen die 



3 
 

sandduin op nie, maar dat ons die weerstand kan oorkom en ons werk kan klaar 

maak! 

Brs en srs, ek dink ons almal al moeg vir die moeilike omstandighede wat die 

Pandemie te weeg bring en nou beleef ons die verskriklike en ernstige derde golf 

van besmetting! So baie mense word siek en word beproef! Werksomstandighede, 

skole en kerke word weer ingeperk en dit is so moeilik om net aan te gaan. Dis asof 

‘n mens Dinsdagaand gelate na die president se inperkingsaankondiging geluister 

het en gedink het: hier gaan ons alweer! Nou weer net 50 in ‘n erediens! 

Gemeentelike bedieninge en byeenkoms word om veiligheidsredes afgestel.  

Brs en srs, met alles wat die Here ook al met die Pandemie in ons lewe wil doen, 

moet ons nooit vergeet dat die duiwel juis ook hierdie moeilike omstandighede kan 

gebruik om presies te doen wat hy in Esra 4 – 6 gedoen het. Om ons verhouding 

met die Here te skaad, om ons dienswerk tot stilstand te bring en ons geloofsmoeg 

te maak sodat ons maar net niks wil doen nie! Dat ons eerder maar net fokus op ons 

eie lewe en ons eie belange! 

Dit is wat met die volk gebeur het! Die weerstand wat die duiwel deur middel van 

mense bied teen die bou van die tempel! Eerste taktiek: verleiding en versoeking om 

te sê hulle wil saambou! Mense wat nie regtig en God glo nie en wat nie lewe soos 

die Here wil nie, wil kom saambou!  

Uit menslike oogpunt sou ‘n mens dink dat Serubabbel en Jesua hierdie aanbod 

moes aanvaar! Hoe meer hande hoe gouer is die werk klaar en intussen bou ons 

sommer goeie verhoudinge met die nuwe bure! Maar die Here help hulle om die 

gevaar in te sien dat hulle so ‘n deur vir geloofsverleiding gaan oopmaak as hulle 

nie-Israeliete toelaat om te help bou. Dit was juis voorheen die volk se ondergang!  

En dan die tweede taktiek: dreigemente, omkoopgeld en geweld! En dan die derde 

taktiek: wêreldmag! Politiek word ingespan met ‘n brief na Artasasta, die koning van 

Babel. ‘n Brief vol leuens en halwe waarhede. En koning Artasasta wat bang is dat 

hy belastinggeld gaan verloor, vaardig ‘n wet uit wat die bouwerk aan die tempel 

verbied! Ons lees in hf. 4: 24 dat Satan oënskynlik in sy doel geslaag het: die 

bouwerk aan die tempel van die Here word gestaak! Die weerstand het vir die volk te 

veel geword! Die duin het te hoog geword en die wind te sterk om teen te trap! Kom 

ons los maar! Kom ons sorg maar elkeen vir ons self!  

Brs en srs en liewe kinders, wanneer ons mooi kyk na wat hier gebeur, dan sien ons 

dat dit nie net die bouwerk aan die tempel is wat Satan tot stilstand gebring het nie! 

Hy het die geestelike lewe van die volk tot stilstand gebring! Dit sien ons duidelik in 

Haggai se eerste preek op 29 Aug. 520 vC.  

(Slide 1)  In Haggai1:2–4 lees ons: 2So sê die Here die Almagtige: Hierdie volk sê dit 

is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. 3Toe het die woord van die Here weer 

deur die profeet Haggai gekom: 4Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te 

woon terwyl my huis in puin lê? “.  

Die volk het hulle verhouding met die Here en hulle diens aan die Here ondergeskik 

gestel aan hulle eie belange en behoeftes! Dit is mos die ou taktiek van die Satan 
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dat hy ons rig op ons eie behoeftes en belange om so te vergeet van die Here! Dit is 

wat weerstand teen jou geloofslewe doen! Jy gee moed op die Here en jy fokus 

maar net op jou eie! Solank my dinge maar net in plek bly, is ek OK!  

Maar geliefdes, die Here laat dit nie toe nie! Hy laat nie toe dat sy kinders so tot 

geestelike stilstand gebring word deur weerstand, struikelblokke en moeilike 

omstandighede nie! Nee, die Here gryp in! Ons lees in Esra 5: 1 “In die tyd het twee 

profete opgetree”. In die tyd toe dit so sleg gaan, stuur die Here sy Woord om die 

volk te vermaan en te bemoedig.  

Die Here stuur sy profete, eers Haggai en twee maande later ook Sagaria en die 

twee profete preek vir die volk! Hulle rig die volk weer op God en sy wil! Hy vul die 

volk se gedagtes weer met God se Woord, herinner aan Wie God is en ook aan God 

se beloftes van hulp, bystand en getrouheid!  

En saam met die Woord werk die Heilige Gees kragtig in die gees van die volk! 

(Slide 2) Ons lees in Haggai 1: 14 14Die Here het toe vir Serubabbel, seun van 

Sealtiël en goewerneur van Juda, en vir die hoëpriester Jesua seun van Josadak, en 

vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur, en hulle het die werk aan die huis 

van hulle God, die Here die Almagtige, aangepak.  

Die Heilige Gees skep nuwe moed in hulle harte en deur die bemoediging van die 

Woord vuur die Heilige Gees die volk aan tot aksie! Die Heilige Gees maak die lam 

bene en knieë weer sterk sodat die volk die duin kan uitklim en bo kom! Dat hulle die 

bouwerk weer begin en aanhou en klaarmaak! Haggai se eerste preek was op 29 

Aug. Drie weke later op 21 September is die volk terug op die tempelterrein en werk 

hulle hard vir die Here!  

Geliefdes, die Here laat ons nooit in sak en as bly nie! Die Here laat nooit toe dat die 

Satan ons bo ons kragte beproef nie! Wanneer hy weerstand bied teen ons geloof, 

wanneer hy ons verhouding met die Here wil verwoes en ons dienswerk aan die 

Here wil stop, dan gryp die Here elke keer in! Elke keer kom haal die Here ons aan 

die onderpunt van die duin en gee Hy ons die krag om weer te klim en bo te kom!  

Hierdie belofte van die Here staan vas! Waarom kan ons glo dat Hy ons nooit in die 

steek sal laat nie! Dat Hy nooit sal toelaat dat Satan oor ons die oorwinning behaal 

nie? Want daar het nog ‘n profeet moes kom! Nog ‘n profeet word op die regte tyd 

gestuur om vir ons hierdie oorwinning te verseker: Jesus Christus ons Here!  

(Slide 3) Ons lees in Galasiërs 4: 4 – 7: 4Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal 

het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ’n vrou gebore en van sy 

geboorte af was Hy aan die wet onderworpe 5om ons, wat aan die wet onderworpe 

was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. 6En omdat 

ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep 

Hy uit: “Abba!” Dit beteken: Vader! 7Jy is dus nie meer ’n slaaf nie; jy is nou ’n kind 

van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak.”  

Christus kom en oorwin die Satan, Hy breek die mag van Satan sodat Satan wel nog 

weerstand kan bied, maar ons nooit weer kan oorwin nie! Dis die belofte waarmee 

ek en jy ook kan lewe: die blye evangelie van Christus! Hy het oorwin! En wanneer 
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ek en jy moeg en moedeloos word, dan bemoedig die Here Jesus ons elke keer met 

die boodskap van sy oorwinning aan die kruis! Van die feit dat Hy – en nie die Satan 

- nou aan die regter van God sit en oor ons lewens regeer! Ons is in sy hande!   

Elke keer as my en jou bene moeg word en dit voel vir ons asof die weerstand te 

groot is, asof die omstandighede waarin ons is, vir ons te veel word, dan stuur die 

Here sy Woord! Nie net die woorde van die Bybel waarmee ons Vader ons 

bemoedig nie, maar die kragtige teenwoordigheid van die Here Jesus wat ons kom 

optel en bemoedig!  Hy wat gesê het: Ek is by julle tot aan die einde – hou moed!  

(Slide 4) Hoor wat sê ons Here ook nou vir ons in Joh. 16:33: In die wêreld sal julle 

dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” In Joh. 17 het Hy 

ook vir ons so gebid: 14Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, 

omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort 

nie. 15Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van 

die Bose moet bewaar. 16Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos Ek ook nie tot 

die wêreld behoort nie. 17Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord 

is die waarheid.”  

Dit geliefdes, is die Woord wat God ook vanmore na ons toe stuur!  

Maar dan doen God nog meer! Hy maak ons geestelik sterk om weerstand te kan 

bied teen die Satan en ons beproewende omstandighede te kan oorkom. Dat ons 

ons verhouding met Hom kan bou en ons dienswerk vir Hom kan bly doen! Hoe 

doen die Here dit? Hoe maak Hy ons wat so swak is en so gou moeg word, sterk? 

Deur die Heilige Gees! Die Gees van die Here het die volk aangevuur – Hy het op 

bonatuurlike wyse nuwe moed, nuwe krag, nuwe perspektief en nuwe liggaamskrag 

gegee, sodat die volk kon sê: kom ons gaan bou en maak die werk vir die Here 

klaar! 

Br en sr en liewe kinders: net so werk die Heilige Gees in my en jou! Daarom die 

Here Jesus se opdrag dat ons moet bid om die werk van die Gees in ons lewe! Dat 

ons wat moedeloos word, ons wat moeg word, ons wat onder aan die sandduin wil 

bly sit, nuwe krag kry om te klim! Die Heilige Gees gebruik God se vermaning en sy 

beloftes in die Bybel om ons aan te vuur en Hy gee ons ook fisies nuwe moed en 

krag!  

Vra maar vir mense wat deur baie swaar beproewinge moes leef! Hulle sal vir jou 

vertel: hierdie ding wat met ons gebeur het, was regtig menslikerwys vir ons te veel! 

Ons het nie gedink ons gaan hierdie deurkom nie! En nou dat ons terugkyk: sien 

ons: dit wat die Here wat ons deur Sy Gees gedra het! Hy het ons bo ons menslike 

vermoë geestelike en liggaamlike krag gegee om deur die beproewing te kom! 

Br en srs: my en jou pad is nie noodwendig dié van geweldige beproewing nie! Nee, 

dis dalk meer die daaglikse probeer en misluk! Die opstaan en die val! Die: Here ek 

wil so graag, maar ek kry dit nie reg nie! Here, hoekom sukkel ek so om my 

verhouding met U te laat groei! Hoekom val ek so maklik terug in my ou sondige 

maniere! Hoekom lyk my dienswerk aan U altyd so moeilik en ondoenbaar?  
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Dalk ook nou: Here, wanneer gaan hierdie Pandemie verby? Wanneer gaan ons 

lewens weer normaal word en ons werk en skool en kerk net weer sonder inperkings 

kan gebeur? Wanneer gaan die siek word en dood en lyding ophou?  

Dis dan wanneer ons Vader ingryp en sy Woord na ons toe stuur! Die Woord van 

oorwinning! Jesus Christus ons Here! Ons krag en ons hoop! Die oorwinning is in 

sig! Die einde is naby!  

Dis dan wanneer die Heilige Gees jou en my kom vashou, ons troos en ons nuwe 

krag gee! Dat ons kan sê: bring die stene en bring die sement – laat ons die bouwerk 

klaar maak! Laat ek hierdie duin pak met die krag wat die Here my gee, Hy sal sorg 

dat ek bo kom!  

Toe ‘n navraag deur koning Darius se streeksgoewerneur Tattenai kom oor die 

hervat van die bouwerk, toe kon die volk in geloof vasstaan en hulle op God en sy 

Woord beroep en ook dit wat God in die verlede gedoen het om te sorg dat die 

tempel gebou moet word. Darius kon dit self in die geskiedenisboeke gaan oplees! 

En dan help hy die volk verder om te kan bou – God het sy oog oor hulle gehou!  

Geliefde br. en sr, die troos van die Here sê vanmore vir ons: Satan gaan nie ophou 

nie! Hy gaan bly weerstand bied teen my en jou geloof in God! Hy gaan alles in sy 

vermoë doen om ons moedeloos en kragteloos te maak!  

Ek en jy moenie wag vir beter dae om dan die Here met toewyding te wil dien nie! 

Daar kom nie beter dae nie! Nou is die tyd! Die tyd wat God ingryp en my en jou 

lewe met sy Woord en die Heilige Gees wat ons harte aanvuur om te sê: kom ons 

begin weer, kom ons volhard in die geloof en ons maak ons werk vir die Here klaar!  

Jesus sal dit in en deur ons klaarmaak! Hy is die Woord van God: ons begin en ons 

einde! (slide 5) Ons lees in Hebreërs 12: 1 – 3” Terwyl ons dan so ’n groot skare 

geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat 

ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding 

hardloop, 2die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter 

wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur 

sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant 

van die troon van God. 3Hou Hom voor oë wat so ’n vyandige optrede van die 

sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.” 

Op 21 Sept. 520 VC het die volk begin bou! Op 12 Maart 515 VC het hulle die 

tempel voltooi en kon hulle feesvier saam met God en sy heerlikheid weer besing en 

geniet.  

Die werk is klaargemaak. Vir ons vandag, brs en srs, is daar ook die belofte dat die 

werk klaargemaak sal word. Ons ken egter nie die dag en die datum nie – net ons 

Vader in die hemel ken dit! Die laaste dag wat kom! Maar tot dan is ons Vader se 

belofte:  

Hy bemoedig ons deur sy Woord en vuur ons aan deur sy Gees om die weerstand 

van Satan te oorkom en die werk klaar te maak 

Kom ons skep en moed en bou! 
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Amen 

 

Sing saam Lied 478 vers 1 en 3 _ woorde van vers 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


