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Goeie môre gemeente 

Ek groet julle in die naam van Jesus Christus ons Here, en ek sê vir elkeen van julle: Genade 

en vrede vir julle! En wanneer ek julle groet met die woorde van die apostels, dan weet ek 

ek groet werkendes, en mense wat wens hulle kon terug gaan werk toe. Ek groet van julle 

wat skoolgaan, en dalk baie meer werk het as gewoonlik, en ek groet ouers wat ewe skielik 

onderwyseres moes raak. Ek groet mense wat moeg is, en mense wat al baie lankal uitgerus 

is. Ek groet sommige, soos ons lidmate in Mimosa, wat glad nie mag uit nie, nie eers winkel 

toe nie, en ek groet mense wat meeste van die dag op die pad spandeer, en nie kans kry om 

net rustig by die huis te wees nie. Ek groet van julle wat omring is deur mense, en ander 

wat heeltemal alleen is. 

 

So gesels met die mense om jou, of as jy alleen is skryf sommer neer: Waar bevind jy jouself 

op die stadium in die lockdown? Wat is jou ervaring hiervan? En waarop is jy miskien jaloers 

wat ander mag beleef maar jy nie? 

Jy kan ook nou hierdie tyd gebruik om kollekte te gee, of te besluit hoeveel jy uithou vir 

kollekte. 

 

Nes mense op verskillende plekke is fisies en in hulle omstandighede, so is ons ook op 

verskillende plekke wat ons geestelike lewe aanbetref. Aan die begin van die lockdown het 

ons vir mekaar gesê: Ons hoop dat hierdie ’n tyd is waarin jy geestelik sal verdiep, in jou 

intimiteit met God sal groei, of dalk ’n nuwe tipe intimiteit sal ontdek wat jy lanklaas beleef 

het, of nog nooit het nie. En dit bly ons hoop en gebed vir elkeen! 

Maar die realiteit is dat hierdie nie noodwendig so ’n tyd vir jou is of was nie. Miskien is 

hierdie ’n tyd waarin jy eintlik nog meer gesukkel het om by die Here te hoor. Dalk omdat jy 

ewe skielik nie meer jou roetine het wat jou help nie, of omdat jy gewoond is aan ’n stil huis 

sekere tye van die dag en dit nou nie meer het nie, of omdat jy ekstra baie bekommernisse 

het in die tyd wat vir jou laat voel dat jy nie die Here se stem kan hoor nie. 

Of dalk is jy, soos ek, op ’n plek waar jy al meer as een ervaring van die lockdown tyd gehad 

het. Dat daar tye was wat jy naby aan die Here gevoel het, en ander tye was wat jy weer 

gevoel het jy sukkel om Sy stem te hoor. Dit is immers al meer as ’n maand, en daar kan 

baie gebeur in so ’n tyd. 

 



Ongeag waar jy jouself bevind, ons vra saam die vraag: Wat doen ons as dit vir ons voel dat 

God stil word? In baie kort: ons gaan na Sy Woord toe! Ons gaan vandag saam lees uit 

Psalm 119, so julle kan as gesinne of op jou eie oop maak by Psalm 119, verse 1 tot 16. 

Nadat julle dit saam gelees het kan die kinders ons help met die 10 gebooie deur hulle op te 

noem, op te voer, en te sê waar in die Bybel ons hulle kry. 

Lees Psalm 119:1-16 

 

Psalm 119 is ’n interessante psalm! Waar baie van die ander psalms gelaai is met emosie, 

soos Psalm 8 wat ’n uitdrukking van werwondering is, of ander psalms wat weer klaag 

psalms is wat pleit by die Here, is hierdie Psalm 119 anders in die sin dat dit minder van daai 

emosie het. Psalm 119 is wat hulle noem ’n akrostiese psalm, wat beteken dat elke deel, 

elke paragraaf, met ’n nuwe letter van die alfabet begin. Dis natuurlik nie ons alfabet nie, 

maar die Hebreeuse alfabet. Hy het 22 letters, en Psalm 119 is opgedeel in 22 paragrawe 

van 8 verse elk. 

Hoekom noem ek dit, anders as dat dit interessant is? Dis sodat ons kan besef hierdie psalm 

is nie iets wat spontaan voortgevloei het nie. Nee, hy is geskryf deur iemand, baie moontlik 

’n priester of wetgeleerde, wat baie lank en diep gedink het oor die Woord en die Wet, wat 

eintlik maar sinoniem is vir die skrywer, en dis ’n uitdrukking van hierdie persoon se diep 

liefde en waardering vir hierdie Wet! 

Ons as Christene glo natuurlik dat die Woord verder gaan as net die wet of die Ou 

Testament, en meer is as net die 10 gebooie. Dis deel daarvan, maar daar is ook meer as 

dit. 

Die skrywer van die Psalm help ons dan verstaan dat daar diep seën is binne die Woord van 

God, en veral vir die wat dit gehoorsaam. En soos hy in vers 10 sê, sê ons ook: “Ons wil 

gehoorsaam wees!” 

Maar dit raak vir ons moeilik wanneer dit vir ons voel ons hoor niks van God af nie. Hoe kan 

ons gehoorsaam wees, as Hy nie met ons praat nie? 

 

Dis juis in hierdie tye wat ons weer ons antwoord in die Woord kry! Die Woord, die Bybel, is 

vir ons ’n ongelooflike geskenk wat ons leer en lei in hoe ons moet lewe. En ja, ek weet dat 

die Bybel meer is as net die Wet, maar dis die wonderlike van wat Jesus kom doen het. Hy 

het die Wet kom vervul! Hy het die prys betaal vir al die offers en reinigings, en Hy het vir 

ons kom verduidelik hoe om te lewe volgens die wet op so ’n manier dat ons God vereer: Jy 

moet die Here jou God liefhê met alles, en jou naaste soos jouself.  

En as jy nog steeds nie seker is presies hoe om dit te doen nie, dan sê Jesus nog verder vir 

ons: Wat julle aan die geringstes (die armes, die swakkes, die wat jou nie kan terug betaal 

nie) doen, doen julle aan My. So as jy sukkel om ’n duidelike antwoord van die Here af te 



hoor, doen goed aan jou naaste, en die kanse is goed dat jy daarin reeds besig is om God 

ook te verheerlik! Andy Stanley het vir my so ’n mooi eenvoudige manier om dit te stel: “If 

in doubt, help a brother out!” As jy nie seker is wat om te doen nie, doen goed aan ander! 

 

So ek sluit vir ons af: Die Bybel is vir ons ’n geskenk, dalk juis in tye waar ons nie so naby aan 

die Here voel nie, en ’n bietjie meer sukkel om Sy stem te hoor. Dis daar om ons te leer, te 

lei, te onderrig en reg te help. Dit word die lig op ons pad, wanneer ons verdwaald voel! 

So ek sluit vir ons met ’n paar vrae af, wat julle onder mekaar kan beantwoord of wat jy op 

jou eie kan beantwoord op papier: 

1. Waar is jy tans geestelik? Wees asb eerlik met jouself en die mense om jou 

2. Waarvoor is jy dankbaar as jy dink aan die Bybel, of wat maak jou opgewonde as jy 

Bybel lees? 

3. Kies ’n gedeelte waartoe jy persoonlik of julle as ’n gesin julle verbind om te lees. As 

jy reeds besig is met ’n boek of gedeelte, kan jy daarmee aanhou, anders kies iets 

nuuts en verbind julle daartoe. En kinders, julle mag maar julle ouers herinner! 

Mag ons God die Vader wat ons Skepper is, Jesus ons Verlosser, en die Heilige Gees wat ons 

help om die Woord te verstaan, met julle elkeen wees en bly. Amen. 


