
 
Sondag 1o Mei 2020 
Huiskerk Erediens 

Volledige erediens vanaf 10/05/2020 om 
06:00 beskikbaar by 

https://youtu.be/QP3SGP1gtAY 
___________________________________________ 
 
1. Kom tot rus in God se teenwoordigheid 

Word vir ‘n oomblik stil... skop jou skoene uit as jy wil... bring ‘n koffiebeker 
nader... en kom tot rus in God se teenwoordigheid. 

 
2. Aankondiginge 

Sien ons weeklikse Aankondiginge wat per epos uitgestuur is of besoek ons 
webtuiste by www.ngoverkruin.org.za vir meer inligting. 

 
3. Votum 

Uit U en deur U en tot U is alle dinge... Daarom, Here, begin ons hierdie 
erediens, sit dit voort en sluit die ook af in U naam.  Kom nou en vul ons met U 
teenwoordigheid.   AMEN 

 
4. Seëngroet 

Vriende, genade en vrede vir jou van God ons Vader... en van die Here Jesus 
Christus... deur die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees. 
 

5. Kindertyd 
Elané Sassenberg gesels met ons kinders oor Lottie Moon wat jare gelede in 
China skoolgehou het.  Sy het koekies gebak om vir haar skoliere te gee en so 
eintlik iets van God se liefde vir hulle gewys.  Sy het later ook bekendgestaan as 
die Cookie Lady. 
 
Die jongspan kan gerus hierdie resep probeer om daardie koekies van Lottie 
Moon self te probeer bak.  Hier is die resep: 

• 2 koppies koekmeel 
• 1 koppie suiker 
• 1 eetlepel room 

• 1/2 koppie botter 
• 1 eier (goed geklits) 

1. Verroom die botter en suiker.  Voeg die eier by en meng goed.  Voeg die 
koekmeel en room by en meng. 

2. Strooi ‘n bietjie koekmeel op ‘n plat oppervlak en rol die deeg lekker dun uit. 
3. Sny of druk koekievorms uit die deeg en pak uit op ‘n gesmeerde bakplaat. 
4. Bak teen 240 ℃ vir ongeveer 5 minute 



6. Lofsang – Psalm 111:1, 2 en 4 (beskikbaar by https://youtu.be/923PNP5kTPI 
of op ons 2001 Gemeentesang CD) 
 
Refrein:  Laat ons met ontsag Hom noem, in ons lied die Here roem. 
 
Vers 1:  Kom met die opregtes saam, loof Sy werke, prys sy Naam. 

Wie in vreugde daaroor dink, laat ‘n loflied oor Hom klink. 
 
Refrein:  Laat ons met ontsag Hom noem, in ons lied die Here roem. 
 
Vers 2:  Luisterryk, vol majesteit is sy groot barmhartigheid. 

Al sy dade word onthou; Hy’s standvastig in sy trou. 
 
Refrein:  Laat ons met ontsag Hom noem, in ons lied die Here roem. 
 
Vers 4:  Hy’s op trou en reg gesteld; wat Hy voorskryf sal bly geld. 

Aan Hom bly sy volk verbind. Wysheid is by Hom te vind. 
 
Refrein:  Laat ons met ontsag Hom noem, in ons lied die Here roem. 

 
7. Inleiding 

Vriende... Ons is besig met ons tweede kwartaal se oggendreeks wat daaroor 
gaan dat ons as dissipels van Jesus wil leef met ‘n stuk geloofswaagmoed...  Dis 
daai waagmoed wat ‘n mens as’t ware so bietjie uit jou comfort-zone uit te vat om 
dinge te doen wat jy dalk van nature nie sou wou doen nie... 
 
Op 19 April het ons gekyk na die eerste tema:  die moed om te kan vergewe. 
Toe het dr Petrus met ons gesels oor hoe ons die moed kan hê om vandag te 
aanvaar. 
Verlede week het Elané gesels oor die moed om oor môre te droom. 
Vandag praat ons oor die moed om myself en ander te aanvaar. 
Volgende week gesels ons oor die moed om andersheid te aanvaar. 
En op 24 Mei sluit ons af met die tema:  Die moed om na trauma te leef. 
 
Ons tema vir vandag is dat ons die geloofswaagmoed moet hê om onsself en 
ander te AANVAAR...  Wat is aanvaarding?  En liefde?  Die Handwoordeboek 
van die Afrikaanse Taal beskryf dit onder andere as om iets of iemand in besit te 
neem of aan te neem.  En van liefhê word gesê dat dit is om vir iets of iemand 
om te gee of op prys stel. 
 
Om dus iemand anders of jouself lief te hê en te aanvaar beteken vir my dat jy 
daardie pesoon – of jouself – aanneem as deel van jouself en waardevol ag – op 
prys stel! 



En dis eintlik presies waaroor Jesus praat in die dubbele liefdesgebod waarvan 
ons in Matteus 22:37-39 lees... 
  
Maar voordat ons saam lees, kom ons raak eers stil voor die Here... 
 

8. Gebed 
 
9. Skriflesing – Matteus 22:37-39 

37 Jesus antwoord hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en 
met jou hele siel’ en met jou hele verstand. 38 Dit is die grootste en die eerste 
gebod. 39 En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê 
soos jouself.’ 

 
10. Woordverkondiging 
Vriende, in die eerste gebod maak God aanspraak op ons liefde, omdat Hy het ons 
gemaak, omdat Hy goed is, omdat Hy almagtig is en omdat Hy steeds sy hele 
skepping onderhou en ons Hom kan raaksien in elke deel van ons lewe. 
 
Hy verdien ons liefde en aanvaarding.  En ons word deur Hom in besit geneem. 
 
En in die tweede gebod vra God van ons ‘n liefde vir en aanvaarding van ons 
naaste ongeag wie of wat hulle is.  Hy vra van ons dat ons hulle sal liefhê en 
aanvaar, omdat Hy dit wil, omdat Hy dit van ons verwag.  En dit sluit alle mense in. 
Jesus som hiermee eintlik die hele boodskap van die eerste vyf boeke van die OT 
op, want – sê Hy in vers 40 – dat dit die samevatting is van die Wet en die Profete. 
 
Maar nou sal julle sal agtergekom het dat ek op een frase uit Jesus se woorde nog 
nie kommentaar gelewer het nie, dat die liefde vir die naaste moet wees: “soos 
jouself”.  En dis doelbewus.  Want daarmee bring ek die tema van vandag so bietjie 
verder in die kollig... om ook jouself te aanvaar en lief te hê. 
 
Mens wonder sommer hoekom Levitikus hierdie kwalifikasie aan jou liefde en 
aanvaarding vir ander gekoppel het?  Hoekom moet jy mense liefhê soos jouself?  
En hoekom lig Jesus hierdie voorskrif van die wet uit as een van die twee 
sleutelsake wat vir Hom belangrik is? 
 
Vriende, ek dink daar is ten minste twee redes. 
 
Die eerste rede is dat ons van nature geneig is om net aan ander te doen wat ons 
ervaar hulle aan ons doen. Ons is mos maar selfsugtig. 
 



Ons kyk na ons naaste en wat hulle aan ons doen, en dan baseer ons ons liefde en 
aanvaarding op wat hulle in die eerste plek aan ons doen.  As hulle ons aanvaar, 
dan aanvaar ons hulle terug. 
 
As hulle vir ons liefhet, dan het ons hulle terug lief.  As hulle ons uitnooi vir ete, dan 
nooi ons hulle terug uit vir ete.  En omgekeerd.  Ons het hulle nie lief as hulle nie vir 
ons lief is nie.  Ons nooi hulle nie as hulle nie vir ons nooi nie. 
 
Ons gun ander wat ons onsself gun. Dit kan min wees.  Of dit kan baie wees. Dit 
hang af van hoe ons oor onsself voel. 
 
As ons onsself regtig liefhet, sal ons ander ook waarlik kan liefhê.  As ons min van 
onsself dink, sal ons min van ander dink.  As ons onsself wantrou, sal ons geneig 
wees om ander te wantrou. 
 
Ons gebruik onsself ‘n maatstaf vir ander.  En omgekeerd.  Ons gun ander wat hulle 
vir ons gun.  Ons aanvaar hulle as hulle ons aanvaar.  Ons gebruik hulle liefde vir 
ons as ‘n maatstaf vir ons liefde vir hulle. 
 
Daarom dat Jesus vir ons hier leer: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself”.  Jesus 
wil ons help om ons binnekant te transformeer. 
 
Hy wil ons help om uit onsself te kom... om op meer te konsentreer as onsself en 
ons eie belang. 
 
Miskien kan ons dit beter verstaan deur te kyk na wat Jesus in Matteus 7:12 sê oor 
ons liefde vir die naaste en waar Hy dit as ‘n positiewe beginsel vir ons formuleer en 
Hy sê:  “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan 
hulle doen.” 
 
Jesus sê dus dat ons baie keer selfsugtig funksioneer, maar dan draai Hy dit eintlik 
om.  Dink net, as jy nou begin om goed te wees vir ander mense, miskien, tot jou 
verbasing, sal hulle ook goed wees vir jou.  Probeer dit!  Nooi iemand.  Miskien word 
jy self uitgenooi.  Raak ‘n vriend vir iemand.  Miskien raak daardie persoon ook ‘n 
vriend vir jou.  Deurdat jy vir ander lief is, raak hulle ook lief vir jou, en baat die liefde 
vir ander ook vir jou.  Naasteliefde is dan ‘n vorm van selfliefde. En dit kan 
uitstekend werk! 
 
Die resultaat sal wees dat jou selfsug getransformeer word na liefde vir ander.  Deur 
doelbewus te begin om uit te reik, deur respek te gee vóór jy dit ontvang, skep jy ‘n 
nuwe situasie waarin jyself ook gerespekteer kan word.  Dus: “Alles wat julle wil hê 



dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen.”  Anders gestel: 
“Behandel ander mense soos julle self behandel wil word.” 
 
Die probleem met hierdie interpretasie is egter dat dit ook net sover gaan.  Op ‘n 
manier bly hierdie naasteliefde net ‘n vorm van selfliefde.  En dis verseker beter as 
selfsug, maar dit gaan nie ver genoeg nie. 
 
Daar is ‘n dieper rede hoekom Levitikus praat van liefde vir die naaste “soos 
jouself”, die woorde waarop Jesus die liefdesgebod vir die naaste baseer. 
 
Die diepste rede waarom ons ons naaste moet liefhê “soos onsself” is omdat ons 
daarmee God self liefhet en aanvaar.  God is nie lief vir mense net omdat hulle 
waarde het, of goeie eienskappe het, of een of ander uitsonderlike vermoë het of 
prestasie behaal het nie. 
 
Nee, Hy is lief vir mense omdat Hy ‘n intense vreugde in hulle het, omdat Hy hulle 
met sorg en aandag gemaak het. 
 
Daarvan lees ons in Psalm 8 van vers 4 af: 

4 As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre 
waaraan U ’n plek gegee het, 5 wat is die mens dan dat U aan hom dink, die 
mensekind dat U na hom omsien? 
6 U het hom net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese (as God) gemaak en 
hom met aansien en eer gekroon, 7 U laat hom heers oor die werk van u 
hande, U het alles aan hom onderwerp: 8 skape en beeste, alles; selfs die 
diere in die veld, 9 die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane 
deurkruis. 
10 Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!” 

 
Die ding wat ons in dié Psalm moet raaksien, is dat die mens “net ’n bietjie minder 
as ’n hemelse wese (as God)” gemaak is.  In die oorspronklike Hebreeus word die 
woord vir God, ʾělōhîm, gebruik en nie hemelse wese nie... En ek dink persoonlik 
dis meer korrek.  Want God het ons mos na Sy beeld geskep... 
 
Om dié plek wat God aan die mens gegee het, te onderstreep, spel die Psalmdigter 
dit verder uit as hy sê: “U het hom met aansien en eer gekroon, U laat hom heers 
oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp: skape en beeste, alles; 
selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, en die visse in die see wat die oseane 
deurkruis.” 
 



Dit is die waarde wat God aan die mens heg.  Dis hierdie soort liefde en 
aanvaarding wat die Here vir mense het.  Dis die liefde en aanvaarding wat die Here 
vir jou en my het... en vir ons naaste. 
 
Nie omdat die mens iets vir God kan beteken nie.  Nie omdat die mense een of 
ander wonderlike eienskap of uitsonderlike vermoë het nie, maar bloot omdat God 
só oor ons dink. 
 
Is dit nie ‘n amper ongelooflike gedagte nie? 
 
As jy iemand liefhet en aanvaar, gaan dit dus nie net oor ‘n vorm van selfliefde 
nie.  Dit ook.  Maar dit gaan ten diepste oor ‘n liefde wat jy vir God het, vir sy 
skepping, vir die waarde wat Hy aan alle mense toeken. Dit gaan eintlik oor God 
self. 
 
Elke keer as jy dit regkry om iemand te lief te hê en te aanvaar omdat hy of sy 
waarde vir God het, is jy nie net besig met selfliefde nie, maar bevestig jy eintlik jou 
eie identiteit as skepsel van God en bevestig jy God self... Want ons is geskep na 
Sy beeld. 
 
Vriende, en dis hoekom liefde vir jou naaste “soos jouself“ so belangrik is vir 
Jesus.  Dit transformeer jou selfsug in liefde vir jou naaste.  En jy vind baat daarby. 
 
Maar ten diepste bevestig dit jou identiteit as kind van God, bevestig dit jou liefde vir 
God.  Maar dan vat Jesus dit selfs nog verder... 
 
Want sien... Hy self is vir ons die grootste voorbeeld van liefde.  Daarom praat Hy 
van naasteliefde nie net as die liefde vir jou naaste “soos jouself” nie, maar in 
Johannes 13 ook van die liefde “soos Hyself”.  In een van Jesus se laaste 
gesprekke met sy dissipels sê Hy:  “Julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, 
moet julle mekaar ook liefhê.” 
 
Jesus is dus uiteindelik die diepste maatstaf vir ons liefde en aanvaarding vir 
ander.  Soos Hy bereid was om sy lewe neer te lê vir sy dissipels, roep Hy ons op 
om ander lief te hê en ons eie belang vir hulle neer te lê.  Waar ons nog die liefde vir 
die naaste “soos onsself” kan misverstaan deur onsself as ‘n maatstaf te gebruik vir 
daardie liefde, kan ons die liefde “soos Ek julle liefhet” moeilik anders verstaan as 
dat ons onsself prys moet gee in ons liefde vir ander, soos Jesus. 
 
Dit is nie net ons selfsug wat moet transformeer na ‘n liefde ter wille van 
wederkerige liefde vir ons naaste nie, maar ons hart wat ander se belange hoër as 



ons eie sal stel.  Dat ons bereid sal wees om pyn te vat ter wille van ons liefde vir 
ander.  Dat ons bereid sal wees om die minste te wees ter wille van ons liefde vir 
ander.  Dat ons bereid sal wees om die kruis te dra in die plek van ander. 
 
Dit is waar liefde vir God jou bring, omdat jy eerder aan Hom gehoorsaam wil wees 
as aan jouself en jou eie belange. 
 
Die Here roep ons dus vandag op om soos Hy lief te hê, om liefde en aanvaarding 
te betoon wat dieper gaan as net die liefde soos jouself, maar lief te hê soos Hy 
liefhet. 
 
Ek en jy is geskep na die beeld van God... Mag ons daarom die geloofswaagmoed 
hê om regtig onsself en ander lief te hê en te aanvaar omdat God ons eerste 
liefgehad het.      AMEN 
 
11. Gebed 
 
12. Offergawes 
Jy is welkom om jou erediensoffergawe, asook jou 
maandelikse dankoffer deur middel van ‘n elektroniese 
oorbetaling te maak na NG Overkruin, ABSA Tjekrekening 
5260 142 552 en Takkode 632 005.  Jy kan natuurlik ook ons 
Snapscan-kode gebruik, soos regs vertoon. 
 
13. Slotlied – Lied 510  (beskikbaar by https://youtu.be/doEOjTiftJQ of op 

ons 2001 Gemeentesang CD) 
Ons luister na 2 verse van Genade, onbeskryflik groot soos gespeel deur Gideon 
Brits op die orrel en Rubaix Visser op saksofoon... En as jy lushet is jy natuurlik 
welkom om saam te sing of te neurie. 

 
14. Seën 
Vriende, mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van 
God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees en bly 
wanneer jy hierdie week die moed het om jouself en ander te aanvaar en lief te hê... 
Omdat God ons eerste liefgehad het.     AMEN 
 
15. Stemmingsmusiek – Trumpet Tune in D vanaf 2016 Gemeentesang CD of 

ook beskikbaar by https://youtu.be/pk3wvdWoR_I 
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