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Ons is baie bly en dankbaar teenoor die Here dat ons vanmore die Sakrament van 

die Nagmaal kan vier. Lidmate van ander gemeentes wat aansoek gedoen het om 

saam met ons Nagmaal te vier, word hartlik daartoe uitgenooi 

 

Tema: Spoor mekaar aan en sê: Luister na die Gees, moenie “vandag” misloop en 

jou teen die lewende God vasloop nie!  

 

Lofsang met die oog op die erediens 

Sb 1 - 2: 1, 2, 3  

 

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Ps 95 - 1: 1, 2 

Votum (Ps 95 – 2: 3 berymd)  

Seën 

Lofsang Ps 95 - 1: 4, 5, 6 

Geloofsbelydenis: 12 Artikels 

 

Ons verootmoedig ons voor God  

Wet uit Levitikus 19: 1 - 18 en 32 – 37 

Sing Ps 86 - 1: 3, 6 

Gebed 

 

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

Skriflesing: Hebreërs 3: 7 - 19; Teksverse: 12 – 14 

Woordverkondiging 

 

Sigbare Woordverkondiging deur die teken en seël van die Nagmaal 

Sing Ps 81 - 1: 1, 8, 9, 13, 14 (staande) 

Voorbereiding vir Nagmaal uit NGB art. 35 

Gebed uit Nagmaalformulier 

Sing Sb 3 - 5: 1, 2, 3, 4 

Nagmaalviering 

Sing Ps 116 - 1: 1, 5, 7 

 

Ons antwoord op die Woordbediening  

Gebed 

Beide liefdegawes vandag vir ons eie Diakonie (groot- en klein boks) 

Sing Sb 15 - 8: 4, 5 (Mel Sb 15 - 7) 

Seën 

Amenlied Sb 13 - 2. 
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Ons daaglikse lewe as gelowiges word dikwels in die Bybel vergelyk met mense wat 

deur ŉ woestyn reis. Hoekom! Want om deur ŉ woestyn te reis – selfs met ŉ moderne 

voertuig - is ŉ geweldige uitdaging! Jy kan in die sand vasval en nie weer uitkom nie. 

Jou water en kos kan opraak en dan is jy in groot moeilikheid. In ŉ woestyn word dit 

geweldig warm in die dag en net so geweldig koud in die nag! Jy kan baie maklik jou 

rigting in die woestyn verloor want daar is nie vaste paaie om te volg nie. Jy moet jou 

weg vind oor sandduine en ruwe klipperige rotse! 

 

So is ons lewe as gelowiges ook vol groot uitdagings! Daar gebeur byna daaglikse 

dinge waarin jou vertroue op die Here tot die uiterste beproef word!. Moeilike 

omstandighede waarin jy jou bevind! Groot beproewings wat op jou pad kom! Moeilike 

keuses om te maak! Ja, dinge wat jou geloof in en jou vertroue op God tot die uiterste 

toe beproef.  

 

Brs en srs, dis met hierdie “woestynreis” in sy gedagte dat die Here vandag deur die 

Hebreersskrywer met ons praat! En nie met elkeen van ons persoonlik nie, maar ook 

hoe ons mekaar op hierdie reis bystaan! Want daar is baie gelowiges wat so 

moedeloos word deur alles wat hulle in hierdie lewe ervaar, dat hulle hulle vertroue op 

die Here verloor! Mense wat  so moedeloos word dat hulle hulle ook teen die Here 

begin verset en sê: ek is nou klaar met die Here! Hierdie lewe word net te moeilik. Hy 

kan my nie meer help nie!  

 

En daarom is die Here se boodskap vanmore vir ons: Spoor mekaar aan en sê: Luister 

na die Gees, moenie “vandag” misloop en jou teen die lewende God vasloop nie!  

 

Ja, br en sr, geliefde gemeente, dis ŉ dringende waarskuwing vir elkeen van ons om 

nie ons geloofsvertroue in die Here te verloor nie, maar dis terselfdertyd ook ŉ 

dringende oproep dat ons na mekaar moet omsien! Dat ons mekaar as gelowiges – 

as medereisigers – moet aanspoor, meer nog, ons moet mekaar oppas en mekaar 

help om nie ons vertroue op die Here te verloor terwyl ons hier in die woestyn is nie!  

 

Die skrywer gebruik ŉ aanhaling uit Ps 95 om die lesers te herinner aan wat met die 

volk Israel gebeur het terwyl hulle vanaf Egipte letterlik deur die woestyn moes reis 

om by die beloofde land uit te kom! Hierdie psalm is dikwels later in Israel by die tempel 

gesing om juis toe ook die volk van die Here te waarsku om tot inkeer te kom en hulle 

nie teen die Here te verset nie.  

 

Die psalm verwys na geleenthede tydens die woestyn reis waarin die omstandighede 

so sleg geword het, dat die volk hulle vertroue op die Here verloor het en in verset 

teen die Here gekom het. Die eerste geleentheid waaraan die skrywer dink is die 

gebeure by Rafidim tot die volk daar kamp opgeslaan het en daar geen water was om 

te drink nie. Die volk het in opstand teen Moses en dus teen God gekom en die Here 

verwyt. Die Here het toe vir Moses opdrag gegee om met ŉ rots te praat en daar het 

water uit die rots gekom!  
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Die keerpunt was egter toe die volk op die grens van die beloofde land kom en 12 

verkenners stuur om te gaan kyk wat hulle te wagte kan wees. Toe die 12 terugkeer 

was daar 10 wat gesê het dat die omstandighede onmoontlik is en net 2 wat met 

vertroue in die Here gesê het dat hulle die land kan inneem. Die volk het die 10 geglo 

en daarom moes hulle as straf op hulle ongeloof nog 40 jaar in die woestyn rondswerf 

todat daardie ongelowige geslag almal dood is. Nie een van hulle het die beloofde 

land kon ingaan nie! 

 

En nou waarsku die skrywer: moenie in moeilike tye en in beproewinge in ongeloof 

verval en jou teen God verset nie! Bly met vertroue glo dat die Here jou deur die 

woestyn en my die eindpunt van die reis sal uitbring! Ons lewe nog in “vandag”!  

 

Wat is hierdie “vandag” waarvan die skrywer praat! Dit is God se genadetyd! Dit is die 

tyd waarin God met ons praat deur die Heilige Gees en deur die Woord en ons 

herinner aan alles wat Christus vir ons kom doen het! Net soos die Heilige Gees in die 

Ou Testament met die volk gepraat het en hulle herinner het aan wat in die woestyn 

gebeur het, so doen Hy vandag nog met ons! In vers 14 herinner Hy ons dat Christus 

ons sy “deelgenote” gemaak het.  

 

Onthou julle nog verlede Sondag se boodskap uit hf 3: 1? ”Dat ons deelgenote is van 

ŉ hemelse roeping”. Christus het gekom om ons deel te maak van God se huisgesin 

en ons deel nou aan al die skatte en gawes van ons Hemelse Vader! Ons kan God 

vertrou ook in die moeilikste tye op ons woestynreis, want Jesus het ons God se 

kinders gemaak! En daarom sal God ons Vader ons nie in die steek laat nie! Ons hoef 

nooit te twyfel aan God se hulp en bystand in die grootste krisisse van ons lewe nie! 

 

Daarvan is Christus ook vandag ons waarborg! Vir hierdie doel, brs en srs, het Jesus 

die Nagmaal in gestel! Om ons met brood en wyn, met tasbare bewyse,  te herinner 

dat ons deel het aan alles wat Hy vir ons by God verwerf het! En daarom so die 

Nagmaalsformulier so mooi: So seker as wat ons die brood eet en die wyn drink, net 

so seker het Jesus al hierdie dinge vir ons gedoen! Moet daarom nooit twyfel as dinge 

vir jou moeilik raak nie! Vertrou God en vertrou dat Hy jou deur die woestyn sal lei!  

 

Daarom roep die Heilige Gees vanmore tot my en jou om nie in moeilike tye in verset 

teen God te kom en jou vertroue in Hom te verloor nie! Dit is ŉ baie gevaarlike pad om 

op te gaan! Want as jy God se “vandag” misloop, as jy God se stem deur die Heilige 

Gees ignoreer en as jy nie Jesus se beloftes glo en daaraan vashou nie, dan kan jy 

jou in die lewende God vasloop! Soos die ongelowige volk wat toe maar in die woestyn 

moes doodgaan omdat hulle nie op God vertrou het nie! Moenie op daardie pad van 

ongeloof en wantroue gaan nie! 

 

Maar geliefdes, God gee ons genadetyd! God roep ons tot geloof en vertroue – moenie 

hierdie roepstem ignoreer nie! Glo en vertrou op die Here! Gebruik elke geleentheid 
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om jou vertroue in God te bou. Elke Bybellees, elke gebed, elke erediens, elke 

Nagmaal, elke ontmoeting met die Here – bou jou vertroue in Hom.  

 

Maar kyk ook in die tweed plek na jou broers en susters! Die opdrag in vers 12 om” 

om toe te sien “dat niemand afvallig raak nie”, is ŉ baie dringender opdrag as wat die 

1983 vertaling laat blyk! Daardie woord beteken eintlik: jy moet altyd wakker wees en 

oppas dat niemand in ongeloof verval nie! Br en sr, ek en jy ŉ geweldige 

verantwoordelikheid teenoor mekaar! Ons moet mekaar “aanspoor” om nie op die 

woestynreis moedeloos te word en in ongeloof te verval nie!   

 

Br en sr, sien jy ook hoe ons medegelowiges op die woestynpad begin staan en selfs 

omdraai? Die woord wat in vers 12 gebruik word vir “afvallig word” beteken letterlik 

“om van iets af weg te staan”. Dat mense van God af begin “wegstaan”! Begin 

weggaan!  

 

Mense, br en sr, wat ek en jy ken en wat ons sien hoe hulle in die geloof van die Here 

begin wegstaan! Mense wat lidmate is van ons gemeente maar ons sien hulle nie 

meer hier in die erediens nie! Mense wat naby ons leef maar ons sien dat hulle nie 

meer in ŉ lewende verhouding met die Here staan nie! Ons hoor hulle in hulle 

moedeloos hulle wanhoop uitspreek! Hoe hulle sê dat alles vir hulle verlore is en dat 

die Here hulle nie meer kan help nie! Hulle hou op om Bybel te lees en te bid.  

 

Gelowiges in die woestyn wat geen hoop vir die toekoms het nie! Gelowiges wat na 

ons omstandighede kyk en sê: nee, wat hier is geen toekoms nie! Is die nie presies 

dieselfde wat die 10 ongelowige verspieders vir die volk kom sê het en toe glo almal 

hulle, nie? En nie een van hulle kon die heerlike beloftes van die beloofde land smaak 

nie! Hulle het almal in die woestyn gesterf.  

 

Geliefdes, kom ons pas mekaar op hierdie woestynreis op! Kom ons sorg dat niemand 

in ongeloof teen die Here verval nie! Wanneer ons mense sien moed verloor: praat 

met hulle! Herinner hulle aan wat die Heilge Gees ons deur die Woord leer! Herinner 

hulle aan wat jy vandag hier beleef: dat jy deel kan hê aan Christus! Dat jy Hom as’t 

ware kan eet en drink! Tasbare bewyse van al God se beloftes van sy getrouheid, se 

versorging en hoe Hy uitkoms bring as daar geen water in die woestyn is nie!  

 

Die Here gee ons in vers 13 die opdrag dat ons mekaar “elke dag” moet herinner aan 

God se “vandag” – sy genadetyd! Dat ons mekaar aanspoor en sê: Luister na die Gees 

– luister na God se Woord! Glo in Christus! Hy is jou Waarborg dat jy deur die woestyn 

sal kom!  

 

Moenie na die versoekinge van die wêreld luister en jou hart verhard nie! Moenie dat 

swaarkry en beproewing jou geloof in God afstomp en naderhand verhard nie!  
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Moenie “vandag” misloop en jou teen die lewende God vasloop nie! Nee! Vertrou die 

Here tot die einde toe – dan kan ons die heerlike rus ingaan wat God vir ons belowe 

het! 

 

Geliefde br en sr, hierdie nagmaal vandag, hierdie heerlike gemeenskap met Christus 

is ŉ voorsmakie van wat vir ons wag! Vir elkeen wag wat tot die einde toe op die Here 

vertrou! Ons lees daarvan in Openbaring 19. Lees saam met my! Dit is God se 

“vandag” vir ons ! Glo dit en hou tot daardie dag toe met vaste vertrou op Hom op jou 

reis deur die woestyn! 

 

Lees saam met my Open 19 (Vertoon skyfie)  

 
7Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het 

aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. 8God het haar dit vergun 

om fyn, helder blink klere aan te trek.” Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die 

gelowiges.  

 
9Toe sê die engel vir my: “Skryf op: Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die 

Lam uitgenooi is.”  

 

Verder sê hy vir my: “Dit is die woorde van God, en hulle is waar.” 10Toe het ek voor 

sy voete op my knieë neergeval om hom te aanbid. “Pas op, moenie!” sê hy toe vir 

my. “Ek is ’n mededienaar van jou en van jou medegelowiges wat aan die getuienis 

vashou wat Jesus gelewer het. 

 

Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het, en dit is die Gees wat die 

profesie gegee het.”  

 

Dit is waarheen ons oppad is deur hierdie woestyn! Na die bruilofsmaaltyd van die 

Lam. Dit is God se belofte! Hou daaraan vas – tot jy daar kom! Kyk dat almal op die 

pad saam met jou die eindpunt bereik – moenie dat iemand in die woestyn agterbly 

nie.  

 

 

Amen.  

   

   

 

 

 

 

 

 


