
Tema: ŉ Vol lewe en geseënde 2019 lê in ŉ toegewyde verhouding met God.  
 
Lofsang met die oog op die erediens  
Lied 571: 1, 3, 4  
 
Ontmoetingsdiens  
Intreelied Ps. 93-1: 1, 4 
Votum 
Seën 
Lofsang Ps. 90-1: 1, 2, 9 (Tweede melodie) 
Gebed.  
 
Woorddiens  
Skriflesing: Spreuke 3: 1 - 11;  
                   Teks: Spreuke 3: 1 - 2;  
Woordverkondiging  
 
Antwoorddiens  
Gebed 
Liefdegawes 
Sing Ps. 103-1: 3, 9 
Seën 
Amenlied Sb 13-3. 
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Geliefde brs en srs en kinders 
 
Ons het die mooi gebruik om mekaar ŉ voorspoedige/ gelukkige/ geseënde nuwe 
jaar toe te wens. Spreuke 3 praat ook van so ŉ vol en geseënde lewe waarin in die 
kind van God mag deel.   
 
Hierdie behoefte aan ŉ gelukkige en voorspoedige lewe is ŉ basiese behoefte by alle 
mense. En omdat hierdie behoefte so sterk by mense leef, maak die media ook baie 
daarvan. Op TV en oor die radio hoor ŉ mens dikwels insetsels oor “Nuwejaar 
doenlysies”! As jy dit of dat doen en vir solank daarmee kan volhou – dan gaan dit 
jou lewe verbeter. Net vanmore op RSG se Sondagoggend program was daar weer 
so ŉ “selfhelp” lysie van dinge wat jou gelukkiger sal maak.  
 
Die doenlysies gaan gewoonlik oor dinge soos:  

 ŉ mens se gewig en gesondheid –dat jy maerder of gesonder moet lewe 

 ophou rook of minder drink 

 om te fokus op eie behoeftes en selfsorg toe te pas 

 oor hoe om jouself en jou familie te beveilig  

 hoe om meer effektief te werk  

 wat om te doen om goeie verhoudinge te handhaaf, ens. 
 
Brs en srs, die interessante is: hier in Spreuke 3 gee die Here vir ons ook ŉ doenlysie 
met die oog op ŉ vol en geseënde lewe. As jy regtig ŉ geseënde 2019 wil beleef dan 
moet ons as kinders van God vanuit ons verhouding met Hom ook sekere dinge 
doen.  
 
Maar hierdie is nie ŉ selfdoenlysie nie! Hierdie is ŉ lysie van dinge wat mense doen 
wat in ŉ dankbare verhouding met God leef!  
 

Daarom sê die Here vir ons vanaand: ŉ Vol lewe en geseënde 2019 lê in ŉ 
toegewyde verhouding met God.  
Ja, verseker wil die Here vir ons ŉ goeie jaar gee. Maar ek en jy het ook ŉ 
verantwoordelikheid daarin. Ons het ŉ dankbaarheidsdoenlysie van die Here ontvang 
wat ons by ons nuwejaarsvoornemens moet insluit.  

 
Die eerste woorde van ons teks “my seun” teken die verhouding tussen God en ons! 
Dat ons in Christus God se kinders geword het en dat Hy nou ons lewe bepaal! Die 
genade van God lê daarin dat Hy ons Vader is en dat Hy ons in Christus alles wil 
skenk wat ons nodig het! Die volheid en rykdom van ons lewe lê daarin dat ons God 
se kinders is! En omdat God hierdie genade aan ons betoon het – gee Hy nou vir ons 
ŉ dankbaarheidslysie!  
   
Wat is hierdie doenlysie van die Here vir ŉ vol en geseënde 2019?  
Ons vind in hierdie 12 verse 6 basiese opdragte van die Here vir ŉ 
dankbaarheidslewe.  6 Dinge, brs en srs, wat die Here van ons verwag in hierdie jaar 
soos elke jaar van ons lewe voor Hom.   
 
Die eerste en basiese opdrag vind ons in vers 1 :  leef volgens God se gebooie. Die 
digter sê: vergeet nie wat God jou leer en wat Hy jou voorskryf nie. Want sien: na ons 
menslike swakheid is ons geneig om so gou te vergeet. Wat kan ons onthou van wat 
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ons verlede week van hierdie preekstoel af gehoor het? Wat onthou ons van 
Maandag se Skrifgedeelte wat ons in ons tyd met God gelees het.  
 
Omdat ons so maklik vergeet moet ek my dus inspan om te onthou! Ek het moet 
hard werk om te weet wat God wil hê ek moet doen. Wat beteken dit prakties? Ek 
moet volgehoue en diepteomgang met God deur Sy Woord hê. Ek moet moeite 
maak met my Bybelstudietye, my stiltetye, met prediking, met geestelike leesstof 
sodat ek die Here se wil kan ken en dit nie vergeet nie.  
 
Die “nie vergeet nie” beteken egter ook meer. Ek moet dit nie net onthou nie – maar 
meer nog – my lewe daarvolgens inrig. Omdat  die Here sê: jy mag nie begeer nie – 
daarom begeer ek nie. Omdat die Here sê: ek mag nie steel nie – daarom steel ek 
nie. Omdat God sê ek die owerheid gehoorsaam moet wees, daarom is ek 
gehoorsaam. Omdat die Here sê: my verhoudinge met ander mense is belangrik – 
dan maak ek moeite om daardie verhoudinge te bou. Omdat die Here sê: ek moet 
Hom in die erediens kom dien, dan kom ek. Dit is wat ek moet doen!  
 
Dus – eerste op ons lysie vir 2019 – leef volgens God se gebooie 

 

Die tweede op God se doenlysie is: dat ons met liefde en trou sal lewe.  

In praktyk beteken hierdie twee woorde: dat ek getrou is aan die liefdesplig wat ek 
teenoor God en my naaste het. Hiermee verwys die Here weer na sy gebooie maar 
in besonder na die liefdesgebod. Ons het ŉ plig om God en mekaar lief te hê en ons 
moet daardie plig hierdie jaar nakom.  
 
My Vader sê ek moet Hom en my naaste liefhê en daarom gaan ek dit hierdie jaar 
doen! Ek gaan nie net vir myself leef nie maar ek doen dinge vir God en my naaste.  
Brs en srs, wat is daar op jou nuwejaarslysie wat jy vir God gaan doen? Wat het jy op 
jou lysie vir medegelowiges? Wat het jy op jou lysie vir armes en behoeftiges? Wat 
het jy op jou lysie vir jou huweliksmaat? Wat het jy op jou lysie vir jou kinders?  
 
Ek lees ŉ artikel oor wat bekende mense skryf oor die beste Kersgeskenke wat hulle 
ooit gekry het. ŉ Bekende skrywer van Amerika vertel dat sy pa een Kersfees vir hom 
ŉ boksie met ŉ briefie as geskenk gegee het. En op die brief het sy pa gesê: my 
geskenk aan jou is ŉ uur elke dag. Ek skenk jou 365 ure van my tyd. Hy skryf dat sy 
pa hierdie belofte nagekom het en elke dag na aandete het sy pa een uur met hom 
deurgebring en dit wat die grootste en beste geskenk wat hy ooit van sy pa gekry het.  
Sien u – ŉ praktiese uitvoer van God se tweede doending op ons lysie vir 2019: 
tasbare liefde vir my naaste.  
 
In die 1933 vertaling staan daar: jy moet hierdie liefdesplig soos ŉ mooi juweelstuk 
om jou nek dra en jy moet dit op die tafel van jou hart skrywe. Met ander woorde: 
mense moet dit kan sien – soos ŉ treffende diamant om die nek. Jou liefdesdade 
moet skitterend gesien word. En wat jy doen moet uit jou hart kom – dit moet met 
liefde geklee wees.  
 

Die derde doending op ons lysie: Dat ons God waarlik moet vertrou. Nie net met die 

mond nie, maar regtig. Vertroue beteken dat ek veilig voel, dat ek geborge is en niks 
vrees nie. Dit kom as ek waarlik om die Here steun.   
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Prakties beteken hierdie opdrag: dat ons moet bid. Daar staan tog: ken die Here in al 
jou weë. Dit beteken dat jy moet bid. Is gebed op jou lysie van 
nuwejaarsvoornemens? Brs en srs in 2019 sal ons moet bid soos nog nooit tevore 
nie 
 

Die vierde op God se lysie is: bly weg van slegte dinge. Want sien: ons dink mos: 

solank ek die Here aan die een kant dien, dan kan ek aan die ander kant maar 
steeds doen wat ek wil doen. Ek hoef nie so toegewyd te wees nie. Ek moet die Here 
net gelukkig hou – dan kan ek ook nog dinge doen wat dalk vir Hom nie so 
aanvaarbaar is nie. En dan gaan hou ons ons besig met dinge wat ons eintlik diep 
ongelukkig maak. Want sien: sonde bring ongeluk.  
Brs en srs, daar is soveel pyn, ongeluk en seerkrydinge in ons lewe wat ons oor 
onsself bring omdat ons sonde doen. Ons doen verkeerde dinge en dan blameer ons 
die Here vir ons ongelukkig of pyn – terwyl dit eintlik ons eie toedoen is.  
 
Dinge soos onvergewensgesindheid, hoogmoed, jaloesie en begeertes, 
materialisme, onvriendelikheid, selfsug ens. As ek 2019 met hierdie dinge gaan vul – 
dan sal ek ongelukkig wees. Daarom sê die Here: vermy die slegte dinge.  
  

Die vyfde op God se lysie vir ons om te doen is om Hom met ons besittings te 

vereer. Wat het jy jou voorgeneem om hierdie jaar vir die Here te gee? Hier in jou 
diens aan Hom in die kerk waar jy ŉ plig het om finansieel by te dra? Hoe het  jy jou 
ook voorgeneem om jou respek en dank aan God te bewys met jou dankoffer? Met 
die beste soos Hy vra of met die afskeep wat jy gedink het om te gee?  
 
Maar ook : hoe het jy gedink gaan jy vanjaar dit wat God aan jou gee in geld en 
besittings deel met hulle wat minder bevoorreg is as jy? Want wat God ons gee wil 
Hy hê moet ons met die armes deel! Dit is God se 5 de takie op jou doenlysie vir 
2019 

 

Die laaste op God se lysie vir ons is dat ons as sy kinders die beproewinge en tug 

wat Hy oor ons bring sal aanvaar. Brs en srs, ons moet nooit onder die illusie lewe 
dat ŉ vol en geseënde 2019 net voorspoedig en sonder probleme en beproewinge 
sal wees nie. Maar hoe word selfs seerkry, beproewing en God se tug vir ons tot 
voorspoed? Wanneer ons nie daaroor kla nie. Daar staan letterlik in die teks: moet 
jou nie verhard as God jou beproef nie. Ons moet nie kla nie, maar dankbaar wees 
dat God beproewinge gebruik om ons nog beter te vorm om in sy diens te staan. “ŉ 
Gelowige wat die teëspoed van 2019 met stille geloof en dankbare hart gaan verdra 
–sal geseënd en gelukkig wees.  
 
Geliefdes dit is die ses dinge wat God op ons dankbaarheidsdoenlysie vir 2019 
plaas. En as ek en jy bereid is om dit te doen –dan sal ons ook deel aan die 6 
wonderlike beloftes van seën wat die Here vir ons hiermee saam gee. Saam met 
God se dankbaarheidsopdragte kom sy beloftes van seën vir 2019. 
 
Kom ons kyk wat die Here ons belowe vir hierdie jaar 
 

1. ŉ Vervulde en vredevolle lewe. Wie begeer dit nie vir hierdie jaar nie. Om 
ware vrede te ervaar en vervuld te wees in alles wat jy doen. Om nie te 



 5 

gejaagdheid van die lewe en die leegheid van dit wat jy doen te ervaar nie 
– maar ware betekenis te gee aan jou lewe.  

 
2. Vind guns by God en mense. Brs en srs, wie van ons wil in goeie guns by 

God en mense wees nie? Die Here beloof dit vir ons: dat ons in sy goeie 
guns sal wees. Wat meer kan ’n mens as dit verlang? Ook nog om goeie 
menseverhoudinge te ervaar en baie liefde en guns van ander mense te 
ontvang. Dit is meer as wat ons voor kan vra! En dit is wat God ons 
belowe! 

 
3. Ken die regte en gelyke lewenspad    
As ons doen wat die Here ons beveel dan sal ons die wonderlike voorreg hê 
om te weet wat God wil hê ons moet doen en sal Hy ons paaie vir ons lei en 
gelyk maak. Is dit nie ’n wonderlike belofte van God vir 2019 nie?  
 
4. ŉ Gesonde liggaam en gees 
Ja ook dit belowe die Here ons. Hierdie belofte word gekoppel aan die opdrag 
om weg te bly van die slegte dinge. Is dit nie juis slegte dinge wat my 
gesondheid benadeel en my vir my baie spanning en stres besorg nie? Die 
Here sê: bly weg van slegte kos, slegte gewoontes en jy sal ’n gesonde 
liggaam en gees hê.  
 
5. Ontvang baie seëninge uit die hand van God 
Die Here beloof dat Hy vir ons sal sorg na al ons aardse en geestelike 
behoeftes. Hy sal vir ons gee sodat ons genoeg sal hê om vir Hom te gee en 
vir die armes te sorg. Die Here belowe dit vir elkeen van ons.  
 
6. Ervaar liefde in tug en beproewing 

Die laaste belofte is: dat jy die liefde van God in hierdie jaar sal beleef: veral as jy 
swaarkry en beproewinge deurstaan. Daar sal jy die Here naby aan jou ervaar – dit is 
sy belofte – Hy sal jou dra.  
 
Brs en srs, God se dankbaarheidslysie werk anders as alle ander 
nuwejaarsvoornemens wat soms met groot belofte gemaak word en nie deurgevoer 
word nie. Sy doenlysie is nie ’n resep wat jy bloot kan volg en jy sal die verwagte 
resultate bereik nie.  
 
 As jy net die voordele soek sonder om God eerste soek sal jy niks ontvang nie. 
Want dan gaan ten diepste om God ons Vader en om Hom te ken en te dien.  As jy 
hierdie dinge wil doen net om die voordeel daarvan te geniet dan sal jy dit nie kry nie. 
Dit gaan eerstens om ’n verhouding met God te hê. Dit gaan ten diepste om Hom . 
Ons soek eerstens die Here, sy lewe, sy liefde in Christus vir ons – dan sal Hy ons 
hierdie dinge gee.  
 
God se opdragte en sy beloftes vir 2019 lê veranker in ’n verhouding met Hom. Jy sal 
hierdie dinge net kan doen en sy beloftes ontvang as jy in ’n noue verhouding met 
die Here leef. Want God het ons alles in Christus en die Heilige Gees geskenk om 
hierdie dinge te kan doen.   
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Onthou jy nog die eerste woorde van vers 1 ? ” My seun” . God is ons Vader en ons 
sy kinders en in hierdie verhouding alleen kan ek die krag vind om te doen wat God 
wil hê ek moet doen en om te ontvang wat Hy my belowe.  
 
’n Wegloop kind, ’n opstandige kind, ’n ongehoorsame kind, ’n moedswillige kind kan 
nie doen wat die pa wil nie en sien ook nie raak wat die Pa vir hom vir doen nie. Nee, 
brs en srs, soek jou Vader op in 2019, leef naby aan Hom.  Leef in die genade van 
Jesus Christus. Leef deur die krag van die Heilige Gees.  
 
Soek die Here en 2019 sal vir jou ŉ vol en geseënde jaar wees.  
 
Amen 
 
 


