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Huiskerk Erediens # 2 

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. Ons raak stil voor God 
• Laat iemand Psalm 121 ‘n paar keer deurlees... 

 
‘n Pelgrimslied.  Ek kyk op na die berge:  waarvandaan sal daar vir 
my hulp kom? 2 My hulp kom van die Here wat hemel en aarde 
gemaak het. 3 Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou 
beskerm, slaap nooit nie. 4 Waarlik, die Beskermer van Israel 
sluimer nie in nie en Hy slaap nie. 5 Die Here beskerm jou, die Here 
bewaar jou van alle gevare. 6 Bedags sal die son jou nie steek nie 
en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. 7 Die Here sal jou 
beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm. 8 Hy sal jou 
beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. 
 

• Raak nou bewus daarvan dat julle in God se teenwoordigheid is... 
• Onthou dat die Here in julle huis teenwoordig is en saam met julle leef... 
 

2. Ons verklaar ons afhanklikheid 
Voorganger: Die Here is my lig en my verlossing, vir wie sou ek bang 

wees? 
   Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? 
 
Almal:  Die Here is my lig en my heil. 
 
Voorganger: Luister tog na my, Here, as ek roep; wees my genadig en 

verhoor my gebed.  Ek het onthou wat U gesê het:  “Julle 
moet My kom dien!”  Ek is hier om U te dien, Here. 
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Almal:  Die Here is my lig en my heil. 
 
Voorganger: Moet U tog nie vir my verberg nie, moet my tog nie wegstuur 

terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp.  Moet 
my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God 
wat my red. 

 
Almal:  Die Here is my lig en my heil. 
 
Voorganger: As ek darem nie geglo het dat ek die goedheid van die Here 

sal sien in die land van die lewendes nie...!  Vertrou op die 
Here!  Wees sterk en hou goeie moed!  Ja, vertrou op die 
Here! 

 
Almal:  Die Here is my lig en my heil.  AMEN 
 

3. Ons sing saam 
• Gebruik enige geestelike lied wat julle goed 

ken of op CD het en speel dit, terwyl julle 
saamsing en die Here loof. 

 
4. Ons bid saam – Laat iemand julle saamwees in 

gebed voor die Here bring. 
 

5. Lees – Lukas 14:25-33 
25 ‘n Groot menigte het saam met Jesus gereis.  Hy draai toe om en sê 
vir hulle: 26 “As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie 
tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en 
broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. 27 Iemand wat nie sy eie kruis 
dra en agter My aan kom nie, kan nie my dissipel wees nie. 28 Wie van 
julle wat ‘n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te 
sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? 29 Anders, as hy 
die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal 
almal wat dit sien, met hom die spot begin dryf. 30 Hulle sal sê: ‘Hier is ‘n 
man wat begin bou het maar nie kon klaarmaak nie.’ 31 Of watter koning 
wat met ‘n ander koning in ‘n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit 
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en oorweeg of hy met sy tien duisend man sterk genoeg is om die ander 
een teen te staan wat met twintig duisend teen hom optrek nie? 32 
Anders stuur hy ‘n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra terwyl die 
ander een nog ver is. 33 So kan niemand van julle my dissipel wees as hy 
nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie.” 

 
6. Raak stil voor God en gesels met mekaar oor die volgende vrae: 
• Watter vers of frase het jou persoonlik geraak? 
• Waarom – dink jy – sou die Here spesifiek hierdie gedeelte vir jou 

beklemtoon? 
• Een van die Lydenstyd Sondae staan bekend as Reminiscere (om te 

onthou)... 
• Wat wil God hê moet ek en jy onthou in Lydenstyd? 
• Hoe help ons fokusteks jou met hierdie onthou? 

 
7. Luister na musiek – Behold the Son of God – Robin Mark 

https://www.youtube.com/watch?v=3BAzI6xkZqE 

8. Luister weer na die Woord – Matt en Mark se weergawes van Luk 14:25-33 
• Matteus 10:37-38 

37 “Hy wat sy pa of ma liewer het as vir My, is nie werd om aan My te 
behoort nie; hy wat sy seun of dogter liewer het as vir My, is nie werd 
om aan My te behoort nie. 38 Hy wat nie sy kruis dra en My volg nie, is 
nie werd om aan My te behoort nie.” 

• Markus 10:29-31 
29 Jesus antwoord:  “Dit verseker Ek julle:  Daar is niemand wat ter wille 
van My en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers 
of susters of ma of pa of kinders of eiendom nie, 30 of hy kry nou in 
hierdie tyd honderd keer soveel:  huise en broers en susters en 
moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die 
bedeling wat kom, die ewige lewe. 31 Maar baie wat eerste is, sal laaste 
wees, en wat laaste is, eerste.” 

 
9. Gesels oor die volgende vrae: 
• In watter opsigte verskil Matteus en Markus se weergawes van Lukas s’n? 
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• Is dit vir jou ‘n positiewe verskil?  Watter belofte of troos hoor jy veral by 
Markus? 

 
10. Luister na musiek – At the foot of the cross – Kathryn Scott 

https://www.youtube.com/watch?v=hk7_SBxYSZs 
 

11. Ons bely ons geloof saam hardop 
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, 
die Skepper van die hemel en die aarde. 
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 
wat ontvang is van die Heilige Gees, 
gebore is uit die maagd Maria; 
wat gely het onder Pontius Pilatus, 
gekruisig is, gesterf het, en begrawe is 
en ter helle neergedaal het; 
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 
wat opgevaar het na die hemel 
en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, 
van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds 
gesterf het. 
Ek glo in die Heilige Gees. 
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, 
die gemeenskap van die heiliges; 
die vergewing van sondes; 
die opstanding van die vlees 
en ’n ewige lewe. AMEN 

 
12. Ons gaan leef 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 ons elkeen 
wees en bly. 

 


