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Huiskerk Erediens # 5 

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 
 Elkeen van ons gaan deur tye waarin ons met die Here worstel oor 

spesifieke omstandighede wat vir jou baie sleg is. 
 Dink aan so ‘n tyd in jou of julle as huis se lewe... 
 Bring hierdie emosies en gewaarwordinge nou na die Here toe in gebed. 

 
2. Bid saam – Gebruik Psalm 5:1 en 5 as julle gebed.  As julle wil kan julle dit 

ook sing. 
1 Gee, Here, aan my woorde aandag, sodat U my versugting hoor; 
ek lê dit biddend aan U voor. 
U antwoord bly ek soggens afwag, God, in my onmag. 
 
5 Laat dié wat by U skuil nou bly wees en van u goedheid, Here, sing. 
Beskermend sal U hul omring. 
Mag hul u liefde toegewy wees, U hul naby wees. 

 
3. Lees – Johannes 11:1-16 

1 'n Man met die naam Lasarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp 
waar Maria en haar suster Marta gewoon het. 2 Maria was die vrou wat met 
reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was 
haar broer Lasarus wat siek was. 3 Die susters het iemand na Jesus toe 
gestuur om te sê: “Here, hy vir wie U lief is, is siek.” 4 Toe Jesus dit hoor, 
het Hy gesê: “Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die 
openbaring van die wonderbaarlike mag van God sodat die Seun van God 
daardeur verheerlik kan word.” 5 Jesus het vir Marta en haar suster en 
Lasarus liefgehad. 6 Nadat Hy gehoor het dat Lasarus siek is, het Hy egter 
nog twee dae op die plek gebly waar Hy was. 7 Eers daarna het Hy vir sy 
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dissipels gesê: “Kom ons gaan terug na Judea toe.” 8 Die dissipels sê toe 
vir Hom: “Rabbi, nou die dag nog wou die Jode U stenig, en gaan U weer 
daarheen?” 9 Jesus het geantwoord: “Is daar nie twaalf uur in 'n dag nie? As 
iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld 
sien. 10 Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het 
nie.” 11 Hierna het Hy vir hulle gesê: “Ons vriend Lasarus slaap, maar Ek 
gaan om hom wakker te maak.” 12 Die dissipels sê toe vir Hom: “Here, as hy 
slaap, sal hy gesond word.” 13 Jesus het van Lasarus se dood gepraat, 
maar hulle het gedink Hy praat van die gewone slaap. 14 Toe sê Jesus vir 
hulle reguit: “Lasarus is dood, 15 en om julle ontwil is Ek bly dat Ek nie daar 
was nie sodat julle in My kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe.” 16 

Tomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander dissipels: “Kom 
ons gaan ook, sodat ons saam met Hom kan sterwe.” 

 
4. Raak stil voor God en gesels met mekaar 

 Hierdie eerste bedryf van die verhaal rondom Lasarus laat nogal 
heelwat vrae by mens opkom...  Waaroor wonder julle? 

 Hoe laat die woorde “Jesus het vir Marta en haar suster en Lasarus 
liefgehad” en “Ons vriend Lasarus slaap” jou voel? 

 
5. Luister verder na die Woord – Johannes 11:17-33 

17 Toe Jesus daar kom, het Hy gevind dat Lasarus al vier dae in die graf 
was. 18 Betanië was naby Jerusalem, omtrent drie kilometer; 19 en baie van 
die Jode het na Marta en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. 
20 Toe Marta hoor dat Jesus kom, het sy Hom tegemoet gegaan; maar 
Maria het in die huis bly sit. 21 Marta sê toe vir Jesus: “Here, as U hier was, 
sou my broer nie gesterwe het nie. 22 Maar selfs nou weet ek dat God U 
alles sal gee wat U van Hom vra.” 23 Jesus sê toe vir haar: “Jou broer sal uit 
die dood opstaan.” 24 Maar Marta sê vir Hom: “Ek weet hy sal met die 
opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan.” 25 Toe sê Jesus vir 
haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe 
hy ook; 26 en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe 
nie. Glo jy dit?” 27 “Ja, Here,” sê sy vir Hom, “ek glo vas dat U die Christus 
is, die Seun van God, die Een wat na die wêreld toe moes kom.” 28 Nadat sy 
dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê: 
“Ons Leermeester is hier, en Hy roep jou.” 29 Toe sy dit hoor, het sy gou 
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opgestaan en na Hom toe gegaan. 30 Jesus het nog nie in die dorp 
aangekom nie, maar was nog op die plek waar Marta Hom ontmoet het. 31 
Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy 
vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan omdat hulle 
gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. 32 Toe Maria daar 
aankom waar Jesus was en Hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir 
Hom gesê: “Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie.” 33 Toe 
Jesus sien dat Maria huil en  dat die Jode wat saam met haar gekom het, 
ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was Hy aangedaan. 
 

6. Ons raak stil voor God en deel met mekaar 
 Dink jou vir ‘n oomblik in Martha en Maria se situasie in... 
 Hoe sou jy gevoel het oor hierdie vriend van jou wat soveel tyd 

vermors het voordat Hy uiteindelik gekom het? 
 

7. Sing saam – Lied 518 – https://www.youtube.com/watch?v=khxRT9s6178 
Voel jy soms of die Here te ver is? 
Twyfel jy soms aan God se bestaan? 
Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop; 
dat sy Gees oral met jou sal gaan. 
Jesus sê Hy kom weer, Hy kom uit die hemel neer – 
met basuin en geskal kom Hy al sy mense haal. 
Deur sy Woord weet ons Jesus gaan t’rugkeer 
na ons wêreld met alles daarin. 
Wat gebreek is, sal Jesus kom heelmaak; 
deur sy Woord weet ons alles maak sin. 
Hoor hoe sag waai die wind, 
kyk die glimlag van ‘n kind. 
Maak jou los van die kwaad – 
dis jou Skepper wat hier praat. 
Voel jy soms of die Here te ver is?  
Twyfel jy soms aan God se bestaan? 
Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop; 
dat sy Gees oral met jou sal gaan. 
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8. Luister verder na die Woord – Johannes 11:34-45 
34 Hy vra toe: “Waar het julle hom begrawe?” Hulle het vir Hom gesê: “Here, 
kom kyk.” 35 Jesus het gehuil. 36 Die Jode sê toe: “Kyk hoe lief het hy hom 
gehad!” 37 Party van hulle het ook gesê: “Kon hy wat die oë van die blinde 
man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie?” 38 
Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe Hy by die graf kom. Dit was 'n 
rotsgraf, en daar was 'n klip voor die ingang gerol. 39 Jesus sê toe: “Rol die 
klip weg.” Maar Marta, die suster van die oorledene, sê vir Hom: “Here, hy 
ruik al, want dit is al die vierde dag.” 40 Jesus sê toe vir haar: “Het Ek nie vir 
jou gesê as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van 
God sien nie?” 41 Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk 
boontoe en gesê: “Vader, Ek dank U dat U My verhoor het. 42 Ek weet dat U 
My altyd verhoor, maar Ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom 
staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.” 43 Nadat Hy dit gesê het, 
roep Hy met 'n harde stem: “Lasarus, kom uit!” 44 Die oorledene het 
uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy 
gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense: “Maak hom los 
dat hy kan huis toe gaan.” 45 Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en 
gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in Hom gekom. 
 

9. Luister na musiek – Four days late – Juanita du Plessis 
https://www.youtube.com/watch?v=Jll_wBYJmbA 

 
10. Raak stil voor God en gesels met mekaar oor die volgende 

 Hoe laat dit jou voel om te lees dat Jesus gehuil het? 
 Wat sê dit vir jou van die verhouding waarin God met jou wil leef? 
 Die verhaal beeld Jesus uit soos wat Hy huilend met ons die 

lewenspad saamstap... 
 Watter implikasies het dit vir my en jou en die manier waarop ons 

saam met ander ‘n pad van hartseer stap? 
 Watter troos vind jy in hierdie verhaal vir jou eie pyn en hartseer? 

 
11. 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 


