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Huiskerk Erediens # 1 

Gebruik hierdie liturgie om as gesin of familie 
saam ‘n erediens te hou. 

Julle kan dit natuurlik ook gebruik as kleingroep, 
dissipelskapgroep of omgeegroep... of sommer 

net saam met vriende en bure. 

Mag God deur Sy Gees vir jou rus gee. 

1. Lees Psalm 32:1-11 
1 'n Gedig van Dawid. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie 
gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. 2 Dit gaan goed met die 
mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie en in wie se gees daar 
geen valsheid is nie. 3 Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam 
uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. 4 U hand het dag en nag 
swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte. 5 
Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê: 
“Voor die Here bely ek my opstandigheid;” en U het my skuld vergewe. 6 Dit 
is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid; selfs vloedwaters sal 
hom nie skielik oorval nie. 7 U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen 
aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. 8 Ek wil jou onderrig en jou die 
pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. 9 
Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in 
die bek beteuel moet word as jy hom wil lei. 10 Die goddelose het baie 
smarte, maar wie op die Here vertrou, dié omvou Hy met sy liefde. 11 Verbly 
julle in die Here en juig, regverdiges, jubel, alle opregtes. 
• Bely nou jou sonde en sondigheid as mens voor die Here. 
• Erken jou afhanklikheid van Hom.  En stel jou volle vertroue in Hom. 
• Hoor weer die woorde van Dawid in vers 10:  “...maar wie op die Here 

vertrou, dié omvou Hy met sy liefde.” 
 

2. Lydenstyd 
• Gesels oor watter emosies Lydenstyd by jou opwek... is dit positief of 

negatief? 
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• Watter besondere betekenis het die kruis vir jou in jou lewe?  Is dit 
een van die simbole wat ‘n sentrale rol speel in jou lewe?  En wat van 
die doringkroon? 

• Watter ander gebruike het julle om julleself daaraan te herinner dat dit 
Lydenstyd is? 

 
3. Lees Matteus 4:1-11 

1 Toe is Jesus deur die Gees die woestyn in gelei om deur die duiwel 
versoek te word. 2 Veertig dae en veertig nagte het Hy niks geëet nie en 
naderhand het Hy honger geword. 3 Die versoeker het toe gekom en vir 
Hom gesê: “As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word.” 
4 Maar Hy antwoord: “Daar staan geskrywe: “'n Mens leef nie net van brood 
nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom. ” 5 Daarna neem 
die duiwel Hom na die heilige stad toe en laat Hom op die hoogste punt van 
die tempel staan 6 en sê vir Hom: “As U die Seun van God is, spring af! 
Daar staan mos geskrywe: “Hy sal sy engele oor jou opdrag gee “en: “Op 
hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. 
” 7 Jesus sê vir hom: “Daar staan ook geskrywe: Jy mag die Here jou God 
nie op die proef stel nie. ” 8 Toe neem die duiwel Hom na 'n baie hoë berg 
toe, wys Hom al die koninkryke van die wêreld met hulle prag 9 en sê vir 
Hom: “Dit alles sal ek vir U gee as U neerval en my aanbid.” 10 Maar Jesus 
sê vir hom: “Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: “Die Here jou 
God moet jy aanbid en Hom alleen dien. ” 11 Daarna het die duiwel Hom 
met rus gelaat, en daar het engele gekom en Hom versorg. 
 

4. Dink na oor die versoekings en gesels met mekaar 
• Die eerste versoeking (4:3-5) kontrasteer Jesus as gehoorsame Seun 

van God met Israel as “ongehoorsame seun”.  Deuteronomium 8:3 roep 
in herinnering hoe God Israel deur die woestyn gelei het om die egtheid 
van hul kindskap te toets.  Hulle faal egter telkens jammerlik.  
Daarteenoor vertrou Jesus God altyd volkome vir sy versorging.  Die 
eerste versoeking vir ons as kerk is dikwels om relevant te wees.  Die 
kerk word uitgedaag om brood te gee, want, sal ons sê:  “Watter nut het 
dit om oor die Here te praat, terwyl mense honger lei, ‘n dak oor hulle 
koppe of klere vir hulle lyf benodig?”  Hierdie versoeking raak die kern 
van ons identiteit.  Kan ons dit waag om oor Jesus te praat, sonder om 



3 

 

behoeftes te bevredig?  Maar dit bly steeds ’n versoeking, want dis ’n 
uitdaging om in die oë van die wêreld – en in wêreldse terme – relevant 
te wees.  Toe Jesus versoek is om klippe in brood te verander, het Hy 
gesê: “Mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke Woord wat uit 
die mond van God kom.”  Jesus ontken nie die belangrikheid van brood 
nie – Hy was 40 dae daarsonder – maar sê dit het relatiewe waarde in 
vergelyking met die voedende en lewegewende krag van die Woord van 
God.  In die woestyn sê Moses vir Israel die Here het vir hulle manna 
gegee om hulle te leer dat mens nie van brood alleen leef nie, maar van 
elke woord wat uit die Here se mond kom. 

• Die tweede versoeking (4:5-7) konsentreer op hoe Jesus by die tempel 
op ‘n skouspelagtige wyse sy Messiasskap kon bewys.  Maar Hy gee nie 
toe aan die versoeking van die Duiwel nie.  Dit klop met die res van die 
verhaal.  Jesus kon by meer as een geleentheid sy mag vertoon deur 
byvoorbeeld uit gevangenskap te ontsnap of van die kruis af te kom.  Hy 
vertrou egter God volkome vir die uitkoms.  Die tweede versoeking vir 
ons as kerk en gelowiges is om dinge te doen wat groot applous sal 
ontlok.  Die behoefte om ’n ster te wees, die groot held, word so maklik 
deel van ons lewe.  Ons samelewing is dramaties kompeterend en ons 
wil naam maak vir onsself.  Hierteenoor word ons geroep om mekaar te 
versorg en lief te hê. 

• Die derde versoeking (4:8-11) beklemtoon, dat alhoewel die koninkryke 
van die wêreld aanloklik vir Hom lê en wink, Jesus dit met ’n Skrifwoord 
van die hand wys. “Gaan weg agter my Satan ...” Jesus noem die Satan 
by die naam om hom aan te sê dat hy die teenstander van God is.  Hy 
kan nie aanspraak maak om aanbid te word nie.  Net God moet aanbid 
word (vgl. Deut. 6:13).  Vandag bied die wêreld vir gelowiges ook baie 
dinge aan om hulle te versoek.  Henry Nouwen was lank ’n professor aan 
die Universiteit van Notre Dame.  Maar hy het sy loopbaan afgesluit deur 
betrokke te wees by die versorging van verstandelik-gestremde persone.  
Hier was dinge heeltemal anders, maar in die afwesigheid van mag en 
aansien, was daar soveel meer liefde.  Hy skryf:  "One of the greatest 
ironies of the history of Christianity is that its leaders constantly gave in to 
the temptation for power – political power, military power, economic 
power, moral and spiritual power".  Want sien, dit is makliker om mense 
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te beheer as om hulle lief te hê.  Ons taak as gelowiges en as kerk is 
egter om leeg te word aan onsself en Jesus se dissipels te wees. 
 

5. Vier nou die Nagmaal saam 
• Neem tekens van brood en wyn – of koekies en melk – wat jou herinner 

dat Christus jou inderdaad geroep het om in Sy voetspore te volg. 
• Raak nou stil voor God en bewus van jou eie onvermoë om die 

versoekings in jou lewe op jou eie te hanteer. 
• Gebruik dan die tekens en word vervul met die krag van die Heilige 

Gees. 
• Bring jouself nou in gebed na God en pleit by hom om vir jou die pad te 

wys tussen al die versoekings van ons tyd heen. 
 

6. Gesels oor die pad vorentoe nadat julle Nagmaal gevier het 
• Groei na Jesus toe – Die lewenslange reis om Jesus na te volg en jou 

identiteit in Jesus te vind, is die weg waarlangs die versoekings hul mag 
oor ons lewens verloor.  Ons volg die voorbeeld van Jesus na, en ons 
leef vanuit sy oorwinning oor die versoeker. 

• Groei van selfgerig na diensgerig – Eerder as om ons eie lewe in die 
sentrum te plaas, en na ster-status te soek, is die weg uit die greep van 
versoeking om ander te dien en in die middelpunt te stel.  Ons beweeg 
van populariteit na bediening.  Hoe meer ons vir mekaar, en vir die 
vreemdeling, die magtelose, die hulp-behoewende lewe, hoe meer word 
die versoeker se mag in ons lewe gebreek. 

• Groei van magtig na liefdevol – Hoe meer ons die liefde van Christus 
oordink, en daaruit lewe, hoe meer word ons bevry van die soeke na 
mag en beheer.  Ons kies voortdurend teen mag, en vir die harde werk 
van die liefde. 

 

7. Gaan leef nou voor die lewende God en seën mekaar met dié woorde: 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader 
en so ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met jou wees en 
bly.  AMEN 

 


