
 
Tema: Onthou die wonderdade en woorde van God - ook in die lewe van hierdie 
gemeente.  
 
Vooraf sang 
Lied 203: 1, 2  
Lied 188: 1, 3 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied Ps. 90-1: 1 
Votum 
Seën 
Lofsang Ps. 105-1: 1, 2, 3 
Gebed 
 
Woorddiens 
Skriflesing: Psalm 78 
Teks: Psalm 78: 3 - 8 
Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Sing Ps. 89-1: 8, 9, 10; 
Seën 
Amenlied Sb 13-2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Geliefde gemeente  
 
Een van die maniere waarop God ŉ gemeente laat moed skep en haar 
geloofsvlamme weer hoog laat brand, is om haar terug te laat dink aan die verlede 
en te laat onthou wat God in die verlede gedoen het. Ons vind dit baie in die Ou 
Testament dat die Here die volk herinner aan wat Hy in die verlede gedoen het. Ons 
gemeente is amper 50 jaar oud en daar is ŉ ryk geskiedenis van God se woorde en 
dade in die lewe van die gemeente!  
 
Die Here se boodskap vanaand gaan basies oor twee woorde naamlik: onthou en 
vergeet. “Onthou” is ŉ moeilike opdrag om uit te voer want as gevolg van ons swak 
menslike natuur vergeet ons so maklik.  
 
Vergeet bring ŉ mens ook in groot verleentheid en dikwels ook in groot 
moeilikheid. Ons almal het al erêns met groot verleentheid gestaan en moes erken: ek 
het vergeet.   (Ons kinders ken mos vergeet ook goed, nê? Dat jy vir pa of ma of vir 
juffrou moes sê: ek het vergeet van my huiswerk. Ek het vergeet en daarom moes ek 
toe die gevolge daarvan dra. ) 
 
Broers en susters, die Here wil ons uit Ps. 78 leer dat daar ŉ “vergeet” kan wees 
wat jou baie smart kan bring ŉ Vergeet wat geweldige negatiewe gevolge vir jou 
geloofslewe kan hê: naamlik: dat jy van die Here kan vergeet!!! Kan vergeet van wat Hy 
jou geleer het en kan vergeet van wat Hy vir jou gedoen het en steeds vir jou doen 
 

Daarom wil die Here vir  ons almal sê: Onthou die wonderdade en woorde van God – 
ook in die lewe van ons gemeente. Ja, onthou dit elke dag van jou lewe! Moet dit nie 
vergeet nie!  

 
Ons gaan uit Psalm 78 drie vrae oor onthou en vergeet vra:   
1. Wat is dit wat ons moet onthou?  
2. Hoe onthou ons dit?  
3. Wat gebeur as ŉ mens vergeet?  
 
1. Wat is dit wat ons moet onthou?  
In vers 4 lees ons dat die ouers vir hulle kinders van die wonderdade of roemryke 
dade van die Here moet vertel. Dit verwys na al die wonderwerke en buitengewone 
dinge wat God gedoen het. Hoe Hy sy Almag en heerlikheid geopenbaar het en 
waardeur Hy geroem en geprys word. In besonder die wonderdade om sy volk te red.  
 
Daardie dinge wat die volk self gesien en beleef het. In Egipte, deur die woestyn, die 
inneem van die beloofde land – Ja, al die wonderdade van die Here. Dit wat God vir 
hulle in hulle lewe gedoen het om vir hulle te sorg en te red, dit moet hulle aan die 
kinders vertel sodat die kinders dit kan onthou.  
 
Vers 5 sê verder dat die ouers vir die kinders ook die wet van God moet vertel sodat 
hulle dit kan ken en gehoorsaam. In ons taal sou ons kon sê: ouers moet vir kinders die 
Bybel leer sodat hulle dit kan ken en kan gehoorsaam.  
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Vers 5 is baie wyd gestel, maar as ons die hele psalm verder lees dan kom ons agter 
dat die psalm na baie spesifieke woorde en dade van die Here verwys. Dit wat die 
kinders moet weet uit die geskiedenis  en wat vertel word is die volgende:  
Dat die Here sy verbond onthou ten spyte van die feit dat die volk dit dikwels 
vergeet.   God is ŉ genadige God, Hy vergewe en Hy sorg en voorsien vir sy volk 
ten spyte van die volk se ontrou.  Tot 6 keer in die psalm word verwys na die volk se 
vergeet, maar dat God onthou en genade betoon. Die psalm wys mooi daarop dat dit 
maar net God se genade is wat die voortgaan van sy verbond, van sy kerk en van 
sy Ryk verseker. God vergeet nie – Hy bly getrou aan sy beloftes.  
 
Die hoogtepunt van God se genade kry ons aan die einde van die psalm in verse 
65 – 72. Daar lees ons dat God sy volk uitverkies het, dat Hy sorg dat daar gelowiges 
ouers en kinders is wat hom gehoorsaam en dat Hy vir Dawid as Koning 
aangestel het om die volk te lei en te versorg. Maar onmiddellik wil ŉ mens vra: 
Dawid? Dawid met al sy sonde? En dan besef ŉ mens : Koning Dawid is hier die 
verwysing na ons Koning Jesus Christus wat uit die nageslag van Dawid en uit die stam 
Juda gebore is.  
 
Jesus Christus is die grootste wonderdaad wat God aan ons gedoen het en die 
laaste  Woord wat God met ons gespreek het. Dat God ons in Christus, ten spyte van 
ons sonde, van ons vergeet, verlos van die straf op die sonde, ons sy kinders maak.  
 
Dat ons as kerk sy tempel is waarin Hy woon deur die Heilige Gees en dat Hy aan 
ons die ewige lewe geskenk het. Dit is die grootste genade wat elke gelowige moet 
onthou en nooit moet vergeet nie. God ons Vader het dit gedoen ten spyte van ons 
vergeet. Onthou dit !  
 
Kyk ook in die geskiedenis van die gemeente. Die Here is nog altyd gesorg dat daar 
geslag na geslag voortkom wat die Here dien en wat hierdie gemeente soos sout en lig 
laat wees in ons gemeenskap. God het nog altyd gesorg vir die verkondiging van die 
Woord en die gemeente deur moeilike tye gehelp! Ons moet mekaar daarvan vertel en 
dit onthou! 
 
2. Hoe onthou ons dit?  
God het ook hiervoor gesorg. Hy het vir ons ŉ “onthouplan” gegee. Wat is die 
onthouplan?  Die plan het begin toe God ŉ verbond of ooreenkoms met ons 
gesluit het. Dit het met Abraham begin en staan tot vandag toe vas.  
Hierdie ooreenkoms is dat God ons  red en die ware lewe sal gee en ons moet 
hom gehoorsaam. Die teken van die plan was in die Ou Testament die besnydenis en 
in die Nuwe Testament die Doop. Daarom word elke gelowige ouer se kind gedoop om 
die plan te onderteken. Die Here het Hom self in sy Woord aan ons geopenbaar.  
 
Elke ouer het die opdrag gekry en onderneem om vir hulle kinders van die Here te 
vertel. Die kinders moet geleer word van die wonderlike dade en die woorde van die 
Here. Die ouers moet dit doen en dit kerk moet dit ook doen. By huisgodsdiens, met 
katkisasie, elke erediens, jeugbyeenkomste, dit is alles plekke waar ons vertel word van 
God. En dit moet van geslag na geslag oorgedra word – so sorg die Here dat sy 
reddingsplan tot uitvoer gebring word.  
 
Wat was die doel van die plan? Die onthouplan kry ons in vers 1 – 8 :  
1. Die kinders moet God ken, sy dade ken en sy woord ken. 
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2. Hulle moet op grond daarvan die Here vertrou vir hulle saligheid. Die woordjie wat vir 
vertrou gebruik word beteken “om jouself op iets te plaas”. Jy plaas jou lewe in die 
hande van die Here en Hy red jou, Hy maak jou salig, Hy sorg vir jou. So moet ons leer 
om ons redding in Christus se hande te plaas 
3. Om nie te vergeet nie moet hulle gedurig herinner word – met die doop en met 
Nagmaal. Met die voortdurende verkondiging van die Woord.   
4. Maar die onthou moet ook uitloop op ware diens aan God. Om God te dien en 
gehoorsaam aan sy wil te leef 
5. Om weer vir ander daarvan te vertel. Vir jou kinders, maar ook vir alle mense.  
 
Geliefdes, ons almal is die vrug van God se onthouplan vir sy volk. Ons is geleer, 
van kleins af deur ons ouers, later deur die gemeente of gemeentes waar ons was. Ons 
ken die Here en sy Woord. Ons het vandag bely dat ons Hom vertrou as ons 
Saligmaker en Here. Moet dit nooit vergeet nie! Wees gehoorsaam aan sy Woord en 
leef elke dag daarvolgens, dit sal vir jou die lewe gee.  
 
Ons kry vandag die opdrag om te gaan vertel. Want vertel is die beste manier van 
onthou!!!! Dit is ons groot opdrag: gaan vertel vir die hele wêreld wat God vir ons 
gedoen het. Vertel van sy wonders in ons lewe en van sy Woord.   
 
3. Wat gebeur as ŉ mens vergeet?  
Kan dit gebeur dat mense van God en sy wonderdade kan vergeet? Ja, dit gebeur. Dit 
het met Israel gebeur, dit lees ons in hierdie psalm , en dit gebeur ook met ons! Wat is 
die kenmerke van iemand wat besig is om van die Here te vergeet? Hoe sien jy dit in 
jouself ? Psalm 78 teken dit baie mooi vir ons:  

 Jy raak eiewillig en hardkoppig – jy wil nie meer na die Here luister nie en doen 
net wat jy wil doen.  

 Jy vertrou nie meer op die Here nie – nou begin jy na allerhande ander hulp en 
planne gryp om jou te help.  

 Jy kla gedurig – soos Israel – net altyd behep met eie behoeftes. Kos, klere, die 
moeite en verdriet van elke dag – dit word vir jou die belangrikste wat jy die Here 
wil voor gebruik.  

 Jy maak leë beloftes – jy sê dat jy jou sal bekeer – maar jy doen dit nie regtig nie. 
 Jy is bloot ondankbaar – soos Israel wat nog met die kos in hulle mond kla en 

dan deur die Here gestraf word. 
 Jy maak God kwaad met jou ongehoorsaamheid.  

 
Broers en susters, sien jy dalk van hierdie dinge in jou lewe raak? Sien ons dit ook raak 
in die lewe van ons as gemeente? Pas dan op, dan is ons dalk besig om van God te 
vergeet!! Sodra ek God, sy Grootheid, Almag, genade en beloftes vergeet, dan word 
kleingeloof, vrees, wantroue, eiewilligheid en ongehoorsaamheid deel van my lewe en 
dit is ŉ baie gevaarlike pad om op te wees. Die wat op daardie pad volhard word deur 
die Here getug en uiteindelik gestraf. Die Here laat nie met sy wonderdade en genade 
mors nie.  
 
Geliefde gemeente, genadiglik kan ons vertrou op God! Genadiglik is dit Hy wat sy plan 
met ons deurvoer en hang dit nie van ons af nie. Hy sorg dat ons nie vergeet nie! Hy het 
sy Gees in ons harte uitgestort met die spesifieke opdrag om ons te herinner. So 
herinner die Gees ons vanaand ook weer.  
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Die Here Jesus is soos Dawid aangestel as die hoof van die kerk! Uit Hom leef ons 
as gemeente en tot Hom leef ons! Want dit is alleen deur sy liefde en genade dat ons 
deel kan wees van God se volk. Dat ons gered is en die ewige lewe het. God sorg 
daarvoor.  
 
Ons dank die Here dat Hy ook in ons lewens sy onthouplan voltrek het. Maar moet nooit 
die wonderdade van God en sy Woord vergeet nie. Kom ons as gemeente onthou weer 
hoe God ons deur die jare gedra het – van al die wonderdade van die Here ook in die 
lewe van die gemeente!  
 
Kom ons vertel dit vir mekaar en bemoedig mekaar so om in die geloof te volhard. Maar 
kom gaan vertel vir almal wat die Here aan ons gedoen het.  
 
Amen. 
 
 
 
 


