
1 

 

Huiskerk Erediens # 3 

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. Raak stil voor God 

 As julle as huis saamdink oor die reën wat die afgelope seisoen geval het... 
 Gesels oor die rol van water in julle lewe... 
 Hoe – dink julle – sou julle lewe wees sonder water? 

 
 Laat iemand Psalm 63 twee keer rustig deurlees. 

 Word nou bewus van God se teenwoordigheid by julle. 
 Voel as’t ware hoe Sy teenwoordigheid julle dors les. 
 Aanbid Hom as die Koning van jou lewe. 

 
2. Luister na musiek – We rest on Thee – Richard Jensen 

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

3. Bid saam as huis vir die omstandighede in ons land, asook die spesifieke 
sake wat op hierdie stadium in julle lewe belangrik is en waaroor julle 
bekommerd is. 
 

4. Lees – Johannes 4:5-29 
 

5 Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk 
grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. 6 Die fontein van Jakob was 
daar, en Jesus het toe, omdat Hy moeg was van die reis, sommer by die 
fontein gaan sit. Dit was omtrent twaalfuur die middag. 
7 Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar: 
“Gee My 'n bietjie water om te drink.” 8 Sy dissipels was intussen weg dorp 
toe om te gaan kos koop. 
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9 Die Samaritaanse vrou sê toe vir Hom: “Hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my, 
'n Samaritaanse vrou, water om te drink?” Die Jode en die Samaritane 
gaan immers nie met mekaar om nie. 
10 Jesus het haar geantwoord: “As jy geweet het wat God gee, en wie dit is 
wat vir jou sê: ‘Gee My 'n bietjie water om te drink,’ sou jy Hom gevra het, 
en Hy sou vir jou lewende water gegee het.” 
11 Die vrou sê toe vir Hom: “Meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die 
put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? 12 Jy is tog nie 
tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het 
en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie?” 
13 Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer 
dors kry; 14 maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in 
alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in 
hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe 
gee.” 
15 Die vrou het vir Hom gesê: “Meneer, gee vir my van daardie water, sodat 
ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie.” 
16 Hy sê toe vir haar: “Gaan roep jou man en kom terug hierheen.” 
17 Die vrou het Hom geantwoord: “Ek het nie 'n man nie.” 
En Jesus sê vir haar: “Dis reg wat jy nou gesê het: ‘Ek het nie 'n man nie.’ 
18 Jy het reeds vyf gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy 
het die waarheid gepraat.” 
19 Die vrou het vir Hom gesê: “Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. 20 Ons 
voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n 
mens God moet aanbid, is in Jerusalem.”  
21 Jesus sê toe vir haar: “Glo My, Mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die 
Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. 22 Julle 
aanbid sonder om te weet wat julle aanbid; ons weet wat ons aanbid, want 
die verlossing kom uit die Jode. 23 Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, 
wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal 
aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so 
moet doen. 24 God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die 
Gees en in waarheid aanbid.” 
25 Die vrou het vir Hom gesê: “Ek weet dat die Messias kom, Hy wat ook die 
Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy alles aan ons bekend 
maak.” 
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26 Toe sê Jesus vir haar: “Dit is Ek, Ek wat met jou praat.” 
27 Net toe het sy dissipels teruggekom en hulle was verbaas dat Hy met 'n 
vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra: “Wat wil jy hê?” of vir Hom: 
“Waarom praat U met haar?” nie. 
28 Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe 
gegaan en vir die mense gesê: 29 “Kom kyk, hier is 'n man wat my alles 
vertel het wat ek gedoen het. Is Hy nie miskien die Christus nie?” 

 
5. Luister weer na die Woord 

 Gesels oor die volgende vrae na aanleiding van die teksgedeelte. 
 Wat het jou opgeval in die verhaal? 
 Wat hoor jy persoonlik by God? 
 Waartoe roep die Here jou in hierdie Lydenstyd? 

 
6. Raak stil voor God 

 Blaise Pascal het by geleentheid gesê: 
“Man was created with a God-shaped void in his inner being. Man 
shall not come to rest until that God-shaped void is filled by God.” 
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 Gesels oor die verskillende maniere waarop julle as huis God kan toelaat 
om regtig elke gaatjie van julle lewens vol te maak met Sy 
teenwoordigheid.

7. Luister na musiek – Psalm 30 (Feesklere) – Louis Brittz 
https://www.youtube.com/watch?v=HP7hcz1_DbE 

 
8. Gaan oor tot diensbaarheid 

 Gesels met mekaar oor mense wat dalk swaakry en ‘n “dors” het na 
iemand wat vir hulle lief kan wees en iets van God se liefde kan gee... 

 Beplan dan saam op watter manier julle vir hulle kan help... 
o Wie gaan wat doen? 
o Wanneer beplan julle om dit te doen? 
o Hoe gaan julle dit doen? 

 Laat die mense wat julle gaan help baie duidelik besef dat julle dit doen 
omdat julle dissipels van Jesus is wat graag Sy liefde met ander wil deel. 

 
9. 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.    AMEN 


