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Huiskerk Erediens # 6  
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 
 Ons gaan vandag fokus op ‘n paar Psalms 
 Lees Psalm 103 en word bewus daarvan dat God by julle is 
1 Van Dawid. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige 
Naam loof.  2 Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. 3 
Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, 4 wat my red 
van die graf en my met liefde en ontferming kroon, 5 wat my die goeie in 
oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. 6 Die Here 
laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. 
7 Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat Hy van plan was 
om te doen. 8 Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. 
9 Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. 10 Hy 
handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons 
ongeregtighede nie, 11 want so groot as die afstand tussen hemel en aarde 
is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien. 12 So ver as die ooste van die 
weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af. 13 Soos 'n 
vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat 
Hom dien. 
14 Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. 15 
Die mens, sy lewensduur is soos dié van gras, soos dié van 'n veldblom 
wat oopgaan: 16 as die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir 
altyd leeg. 17 Maar onverganklik is die liefde van die Here vir dié wat Hom 
dien, sy trou vir opeenvolgende geslagte, 18 vir dié wat getrou bly aan sy 
verbond en sy voorskrifte nakom. 
19 Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor 
alles en almal. 20 Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy 
bevele gehoorsaam. 21 Loof die Here, alle hemelwesens wat Hom dien en 
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sy wil doen! 22 Almal wat deur Hom geskep is, loof die Here op al die plekke 
waar Hy heers! Ek wil die Here loof! 

 Sê vir God dankie vir al die gawes wat julle van Hom ontvang. 
 

2. Sing saam – Psalm 1 van Louis Brittz 
https://www.youtube.com/watch?v=WJkkTV9jr3I 

 
3. Bid saam en vra dat die Here vir julle sal ontmoet vanuit die Psalms 

 
4. Lees – Psalm 31 

1 Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid. 2 By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit 
teleurgestel staan nie! Bevry my, want U is getrou. 3 Luister na my, red my tog 
gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. 4 Ja, U is 
my rots en my bergvesting, ter wille van u Naam sal U my voorgaan en my lei. 5 
Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug. 6 In u 
hande gee ek my lewe oor, want, Here, troue God, U het my vrygemaak. 7 Ek 
haat mense wat waarde heg aan die nikswerd afgode; my vertroue stel ek in die 
Here. 8 Ek wil jubel en juig oor u troue liefde: U was nie onverskillig teenoor my 
ellende nie; U het die bedreiging van my lewe raakgesien 9 en my nie aan die 
mag van die vyand oorgelewer nie; U het my 'n veilige staanplek gegee. 10 Wees 
my genadig, Here, want ek is in die nood; van verdriet het my oë swak geword, 
ja, alles in my. 11 My lewe vergaan van kommer en my jare van swaarkry; deur 
my ellende word my krag geknak en teer my liggaam uit. 12 Ek is die spot van al 
my teëstanders, veral van my bure, 'n verskrikking vir al my bekendes. Dié wat 
my op straat sien, vlug vir my. 13 Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is, ek 
het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. 14 Ek hoor dreigemente van baie; dit 
dreig van alle kante af. Baie span teen my saam en smee planne om my lewe te 
neem. 15 Maar ek vertrou op U, Here, ek sê: U is my God. 16 My tye is in u hand. 
Red my uit die hande van my vyande en vervolgers! 17 Verskyn tog tot my 
redding, red my deur u onfeilbare liefde. 18 Here, laat my nie teleurgestel staan in 
my verwagting as ek U aanroep nie. Laat die goddelose teleurgestel staan in 
hulle verwagting, laat hulle die stilte van die doderyk ingaan. 19 Bring die 
leuenaars tot swye, dié wat vol is van hulleself en in hoogmoed en veragting teen 
die regverdige praat. 20 Hoe groot is u goedheid: dit is altyd daar vir dié wat U 
dien, U bewys dit voor die oë van die mense aan dié wat by U skuil. 21 Deur u 
teenwoordigheid beskerm U hulle teen die sameswering van mense. U steek 
hulle weg vir dié wat vir hulle beskuldig. 22 Aan die Here kom die lof toe, want Hy 
het sy trou op wonderbaarlike wyse aan my betoon toe ek beleër was. 23 Ek het 
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in my angs gedink: Dit is klaar met my, selfs U het my verwerp. Tog, U het 
geluister na my gesmeek toe ek na U om hulp geroep het. 24 Betuig julle liefde vir 
Hom, julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm dié wat aan 
Hom getrou is, maar dié wat teen Hom opstandig is, straf Hy 
swaar. 25 Wees dus sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die 
Here stel. 
 

5. Raak stil voor God en gesels dan met mekaar 
 Met watter woorde van hierdie Psalm kan jy vanaand identifiseer: 

  “oorgelewer” 
  “nood” 
  “verdriet” 
  “swak” 
  “kommer” 
  “swaarkry” 
  “ellende” 
  “geknak” 
  “teer” 

  “spot” 
  “teëstanders” 
  “verskrikking” 
  “vergeet” 
  “dood” 
  “vergaan” 
  “dreigemente” 
  “van alle kante af” 
  “smee planne”

 Dikwels sukkel ek en jy om die regte woorde te kry om ons eie situasie 
aan God te beskryf. 

 Hoe help die Psalms jou om die regte woorde te kry om jou emosies 
en omstandighede te verwoord?

 

6. Ons luister na musiek – Psalm 42 – Louis Brittz 
https://www.youtube.com/watch?v=9SGQhQqCrjU 

 
7. Luister weer na die Woord – Psalm 31:10-11 en 15-18a uit Die Boodskap 

Wees goed vir my, Here, want ek is baie bang.  Ek is doodmoeg van al 
die huil.  Ek is totaal uitgeput.  

Ja, ek word al hoe maerder omdat ek my lê en bekommer.  Al die 
swaarkry maak my oud voor my tyd.  Dis net my eie skuld dat my kragte 
afneem en ek so maer word. 
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Maar ek vertrou op U, Here.  Ek sê vir U dat U my God is.  U beheer my 
lewe van kop tot tone.  Red my van hulle wat niks vir my omgee nie.  
Help my, Here.  Wys vir my hoe groot u liefde vir my is.  Moet my nie in 
die steek laat nie, Here, want ek bid dag en nag tot U.

 

8. Ons raak stil voor God en gesels oor die volgende 
 Ken ons nie hierdie gevoel nie? 
o Vretende bekommernis wat jy dikwels stoksielalleen moet dra? 
o Al die verskillende sake waaroor ons soms in die nanag wakker lê 

omdat die kommer aan ons vreet: finansies – vir nou of vir aftrede? 
o Ons huwelike of ander verhoudings wat sukkel? 
o Kinders wat die pad byster geraak het? 
o Gesondheidsprobleme en die bekostigbaarheid van 

gesondheidsorg? 
o Werksekerheid?  Misdaad?  Jare van swaarkry? 
o Vriende wat van jou wegdraai en jou alleen los? 
o Openlike konflik en vyandskap waar die situasie net eenvoudig nie 

bygelê word nie? 
o Wat gaan die nagevolge van die Corona-virus vir ons land wees? 

 Wat hoor jy vandag by God hieroor in Psalm 31? 
 

9. Bely julle afhanklikheid van God – Psalm 51 – Louis Brittz 
https://www.youtube.com/watch?v=8VPQXLfRkfQ 

 
10. Bid saam deur vir elkeen ‘n beurt te gee om te bid. 

 
11. Sing saam – Psalm 150 – Louis Brittz 

https://www.youtube.com/watch?v=ROfyExZ5Qf4 
 
12. 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 

 
 


