
1 

 

Huiskerk Erediens # 4 

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 
 Jesus het geweet hoe belangrik dit is om stil te word. 

 Markus 6 – 31 Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan 
het, sodat Jesus en sy dissipels selfs nie kans gehad het om iets te 
eet nie. Hy sê toe vir hulle: “Kom julle alleen saam na 'n stil plek toe 
en rus 'n bietjie.” 32 Hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek 
waar hulle alleen kon wees. 

 Lukas 5 – 16 Maar Hy het Hom altyd weer in eensame plekke 
afgesonder om daar te bid. 

 Dink na oor hierdie twee teksgedeeltes en fokus daarop om God te hoor. 
 Deel met mekaar wat julle beleef het in die tydjie van stilte. 

 
2. Sing saam – Lied 519 & 528 kan soos volg saamgesing word: 

1  Wees stil en weet:  Ek is die Heer. 
Ek spreek, en wind en golwe bedaar, 
Ek sal ook jou getrou bewaar. 
 
2 Leer my u wil, Heer, u doel met my –  
U, Pottebakker, met my die klei. 
Vorm my en maak my volgens u wil; 
op U vertrou ek, nederig stil. 
 
3  Wees stil en weet:  Ek is die Heer. 
Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. 
Ek is by jou, Ek gee jou krag. 
 
4 Leer my u wil, Heer, u plan vir my; 
laat ek nie doelloos, nutteloos bly. 

Hou my erkentlik, Heer, in u werk. 
As ek dan swak is, maak U my sterk. 
 
5  Wees stil en weet:  Ek is die Heer. 
Kom bring na My jou kommer en vrees. 
Ek sal vir jou ’n toevlug wees. 
 
6 U gee u gawes net soos U wil; 
almal is diensbaar, elk met verskil. 
Vul met u Gees my, breekbare kruik, 
dat U my oral nuttig gebruik. 
 
7  Wees stil en weet:  Ek is die Heer. 
Bly waak en bid; volhard in geloof. 
Ek is by jou soos Ek beloof. 
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3. Bid saam en gee vir elkeen geleentheid om in ‘n sin of twee vir die Here te vra 

om vandag met julle te praat, sodat julle Hom kan sien. 
 

4. Lees die Woord – Johannes 9:35-41 
35Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het; en toe Hy hom kry, 
vra Hy vir hom:  “Glo jy in die Seun van die mens?” 
36Hy het geantwoord: “Wie is dit, Meneer, sodat ek in Hom kan glo?” 
37Jesus het vir hom gesê: “Jy sien Hom. Dit is Hy wat met jou praat.”  
38Die man sê toe: “Ek glo, Here!” En hy het Hom aanbid. 
39Toe sê Jesus: “Ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op ’n 
beslissing, sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan blind 
word.” 
40Party Fariseërs wat by Hom was, het dit gehoor en vir Hom gesê: “Ons is 
mos nie blind nie!”  41Jesus antwoord hulle: “As julle blind was, sou julle nie 
skuldig gewees het nie; maar nou sê julle: ‘Ons sien.’ Daarom bly julle 
skuldig.” 
 

5. Raak stil voor God vir ‘n oomblik en gesels dan met mekaar 
 Met hierdie gebeure wil Jesus vir ons iets leer van sien en nie sien nie. 
 Die ironie in die verhaal is dat die blinde man sien en die siende 

Fariseërs blind is. 
 Gesels nou met mekaar oor die verskillende maniere waarop julle na 

omstandighede kyk. 
o Is julle altyd bewus van God se wêreld waarin ons leef? 
o Hoe is dit anders as dit wat ons dalk elke dag raaksien? 
o Wat help julle om God se werklikheid makliker en duideliker te 

sien? 
 

6. Ons vier saam die Nagmaal 
 Deel tekens van brood en wyn – of melk en koekies – aan elkeen uit. 
 Onthou dat God dit ook as geloofsversterking in jou lewe wil gebruik. 
 Vier saam die Nagmaal en herinner mekaar daaraan dat God se 

werklikheid anders is en groter is as dit wat ons elke dag beleef. 
 Gee veral geleentheid vir die kleinspan om te deel wat die Nagmaal vir 

hulle beteken. 
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7. Luister weer na die Woord – Matteus 6:35-43 

25 “Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle 
moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die 
lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? 26 Kyk na die wilde 
voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; 
julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? 27 
Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur 
verleng? 28 En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die 
veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. 29 Maar Ek sê vir julle: 
Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. 30 As God 
dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so 
versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges? 
31 “Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet 
ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. 32 Dit is alles dinge waaroor die 
ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig 
het. 33 Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van 
God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee. 34 “Moet julle dus nie oor môre 
bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg 
moeilikheid van sy eie.”  
 

8. Raak stil voor God en gesels dan met mekaar 
 Deel van God se werklikheid wat ons nie altyd sien nie, is dat Hy wil dat 

ons ‘n baie eenvoudiger lewe sal lei... dat ons ons nie so sal bekommer 
oor allerhande goed nie... en dat ons sal weet dat Hy vir ons sal sorg. 

 Oor watter goed raak julle maklik bekommerd? 
 As daar een saak is wat jy graag vir die Here wil gee, wat sou dit wees?  

Laat elkeen sy of haar gedagtes deel. 
 Bring dit vandag na die Here toe in gebed en los dit by Hom... 

 
9. Ons verbind ons tot God se werklikheid 

 Daar is ‘n klassieke Duitse gediggie wat die verskil waarop mense sien 
illustreer: 
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 Ons gebruik dit as ons verbintenis vandag... 
 

Twee het na die veld gegaan. 
En toe hulle terugkom het die mense hul gevra:  
Wat het julle gesien?  Vertel!  
Die een het gesê:  “Ag, nou ja, berge en bome, son, 
waterstrome, groen gras en blou lug.” 
En die ander:  “O!  Berge en bome!  Die son!  
Waterstrome!  Groen gras en blou lug!” 

 
 Mag ons met die “ander” se oë kyk na ons omstandighede! 

 
10. Ons sing saam – Lied 284:1-3 

Laat, Heer, u vrede deur my vloei… 
waar haat is, laat ek daar u liefde bring. 
Laat ek in pyn en smart vertroostend wees 
en krag gee deur geloof in U, o Heer. 
O, Heer, help my om altyd so te leef – 
om ander hoër as myself te ag, 
Ja, om lief te hê – ander bo myself – 
en ook eerder te gee as te verwag. 

Laat, Heer, u vrede deur my vloei… 
en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. 
Ek wil u lig in duisternis laat skyn. 
Laat ware vrede altyd uit my straal. 
O, Heer, help my om altyd so te leef – 
om ander hoër as myself te ag, 
Ja, om lief te hê – ander bo myself – 
en ook eerder te gee as te verwag. 
 
Laat, Heer, u vrede deur my vloei… 
leer my om ook soos U te kan vergeef. 
Maak my bereid om aan myself te sterf, 
dat ander U al meer in my kan sien. 

 
11. 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 


