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Indien jy dalk nie toegang het tot die videomateriaal van die erediens nie, vertrou ek 

dat die onderstaande inligting jou gaan help om iets van die diens as gesin en selfs 

alleen te kan beleef. 

 

1. Welkom! 

Goeie more en welkom by die huiskerk waar ons saam by God se voete kan stil word. 

2. Aankondigings 

Sien ons weeklikse Aankondiginge wat per epos uitgestuur word of besoek ons 

webtuiste by www.ngoverkruin.org.za vir meer inligting. Let ook asb op na die 

gebedslys soda tons viir mekaar kan bid. 

1. Kindermoment 
 

Voor dat ons aangaan wil ek graag vir die kinders ‘n paar lekker speletjies gee wat 
hulle die week by die huis kan gaan speel. Daar is twee speletjies.  

a. Blindoek: Die eerste speletjie kort jy ‘n lang kous, lap of ‘n serp om jou ogies 
toe te maak. Wie okal saam met jou speel moet dan vir jou nommers met 
hulle vingers wys. Jy moet dan raai en kyk hoeveel keer jy reg kan raai. Wat 
ons hier uit leer, baie baie eenvoudig is dat as ons oë toe is kan ons nie sien 
nie, dit is mos algemene kennis! Maar partykeer kyk ons maar ons sien nie, 
So dit is belangrik dat wanneer ons kyk moet ons ook sien. Dit bring ons by 
die tweede speletjie 

b. Sonder Blindoek. Doen presies die selfde speletjie maar met jou ogies oop. 
As jy klaar is maak jou ogies toe en tel tot 20. Kyk dan of jy alles kan onthou 
wat jy gesien het. Die persoon wie saam met jou speel mag vir jou vraagies 
vrae soos watter nrs het ek gewys? Watter kleur is my hemp, wat is langs 
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my. So al was jou ogies oop kan jy seker nie alles onthou wat jy gesien het 
nie. Ons sien partykeer net sekere goedjies raak. Dalk het jy die nrs raak 
gesien maar jy kan nie onthou of mamma se hare vas of los was nie, dalk 
het jy nie gesien watter skoene pappa aan het nie?  En daarom wil ek vir 
julle vrae om die week nie net te speel nie, maar ook om ‘n bietjie te kyk 
waar julle God se liefde raak kan sien? Byvoorbeeld ons het ‘n baie klein 
oulike hondjie, en ek voel God se liefde elke keer wanneer my hondjie vir 
my aandag kom gee.  

Julle is welkom om vir ons kort opnames te neem en te stuur ons sal graag wil 
sien hoe julle saam met ons speel. Julle kan ook vir ons ‘n lysie maak om te sê 
waar sien julle God se liefde raak? 

Stuur dit gerus vir my aan Elane: 072 974 1864 

 

2. Votum 
 

Kom ons word rustig en bewus van God se teenwoordigheid, luister na die 
volgende woorde: 

2As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, 

deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; 

as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, 

die vlamme sal jou nie brand nie, 

3want Ek is die Here jou God, 

die Heilige van Israel, jou Redder. Jes. 43:2-3 

 
3. Seëngroet 

Die Here is met julle en Hy skenk sy vrede aan julle! 

Julle is welkom om die volgende lied saam te sing of slegs te luister.  

 

4. Lied 209, Heer met my hele hart.  
 

Die lied is beskikbaar by:  https://www.youtube.com/watch?v=FmsN_kKDGcg 
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5. Gebed 

 
 

6. Skrif 

Ons Skriflesing vandag is Jesaja 43:14-21, ek lees dit graag vir julle:  

14 So sê die Here, julle Verlosser, die Heilige van Israel: 

Om julle ontwil stuur Ek iemand teen Babel 

en laat Ek al sy inwoners, die Galdeërs, vlug 

met dieselfde skepe waarop hulle hulle vroeër beroem het. 

15 Ek is die Here, julle heilige God, 

die Skepper van Israel, julle Koning. 

16 So sê die Here, 

Hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 

'n deurgang deur die magtige waters, 

17 Hy wat strydwaens en perde laat optrek het, 

'n leër op volle sterkte na sy ondergang toe. 

Hulle kon nie weer opstaan nie, 

dit was klaar met hulle, 

hulle is soos 'n lamppit uitgedoof. 

18 Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink 

en by die verlede stilstaan nie. 

19 Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, 

dit staan op die punt om te gebeur, 

julle kan dit al sien kom; 

Ek maak in die woestyn 'n pad, 

Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. 

20 Die wilde diere sal My vereer, 

die jakkalse en die volstruise, 
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omdat Ek water gee in die woestyn, 

riviere in die droë wêreld 

om my volk, my uitverkore volk, se dors te les. 

21 Dit is die volk wat Ek vir My geskep het, 

en wat my lof sal verkondig. 
 

7. Die konteks van die teks 

Jesaja 40-66 se agtergrond is die Babiloniese ballingskap, Kores, ‘n Persiese koning 

het Babilonië oorgeneem en die volk Israel sit nou met nuwe onsekerhede en nuwe 

eienaarskap. Hulle het al gewoond geraak aan die Babiloniërs se oorheersing, nou 

moet hulle gewoond raak aan die Persiese oorheersing. Weens die verskillende 

kulture en godsdienste het hulle begin wegbeweeg van God.  

 

Die teks is ryk aan poësie. Wanneer ‘n mens die teks lees moet ‘n mens die groter 

prentjie raak sien. As gevolg van al die kulture en nasies wat meng met die ballingskap 

is daar natuurlik ook verskillende godsdienste. Hierdie teks speel af in die middel van 

‘n denkbeeldige hofsaak toneel. Die nasies en gode word bymekaar geroep in hierdie 

hofsaak en die groot vraag wat gevra word is watter een van die gode het die reg om 

as die een ware god bevestig en geken te word. Soos wat ‘n gewone hofsaak werk is 

daar die wat aangekla of aangespreek word en die getuies. Aan die begin van die 

hoofstuk word al die gode aangespreek en daarom ook Jahweh, God van Israel. Die 

gode kies dan hulle getuies om in die hofsaak vir hulle te getuig. En God kies toe Israel, 

maar interessant noem Hy sy getuies die blindes en dowes. In vers 8 roep hy die volk 

en sê:  

 

8 Laat my volk hierheen kom, 

die volk wat blind is, al het hulle oë, 

wat doof is, al het hulle ore. 
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9 Laat al die nasies bymekaarkom. 

Al die volke moet teenwoordig wees. 

Watter afgod kan hierdie dinge so aankondig? 

Wie kon vooraf sê wat gebeur het? 

Laat hulle hulle getuies bring 

dat dié hulle saak bewys, 

en dié wat luister, kan sê: Dit is waar. 

10 Israel, julle is my getuies, sê die Here, 
 

Die verwysing na Israel as blind en doof is ‘n simbool van hulle ongeloof en 
ongehoorsaamheid. God het hulle voorouers uit Egipte gelei. Hulle versorg in die 
woestyn, vir hulle die beloofde land gegee. God het hierdie volk self bewaar ten 
midde van die ballingskap in Babilonië, maar tog kies hulle teen Hom. Hulle het 
deur hierdie wonderlike gebeure geleef en dade wat God doen, hulle vertel 
stories van jongs af, maar tog getuig hulle nie van God se geregtigheid en genade 
nie, tog vertrou hulle nie op God in dieselfde situasie waarheen hulle vroeër was 
nie, ballingskap maar die keer onder die Perse. Hulle word deurmekaar en hou 
vas aan ou geskiedenis en tradisies van die verlede.   

 

Kom ons staan stil by vers 18:  

18 Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink 

en by die verlede stilstaan nie. 

19 Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, 

dit staan op die punt om te gebeur, 

julle kan dit al sien kom; 

Ek maak in die woestyn 'n pad, 

Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. 

 
Wanneer ‘n mens mooi gaan oplet in die teks is daar so baie verwysings na die 
groot Eksodus uittog. God het vir Israel gered uit Egipte en dit is waaraan hulle 
vashou. Maar hulle hou dit so styf vas, hulle vergeet om God in die hier en nou 
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raak te sien. Vers 18 sê moet nie net aan die vroeër dinge kyk nie en by die verlede 
stilstaan nie, Ek gaan iets nuuts doen! Dit is so mooi in van die vertalings van die 
teks staan daar: Ek gaan iets nuuts doen, sien jy dit nie? Dis so half retories om te 
sê maak oop jou oë blinde Israel, Ek is al klaar besig om iets nuuts te doen, maak 
oop jou ore Israel. Ek is besig om weer ‘n pad deur die woestyn te maak.  

Is dit nie mooi nie? 

 

8. Die konteks van vandag 
 

Aan die begin van my voorbereiding het ek geworstel met die preek. Tydens ‘n 
mens se teologiese studies by Universiteit leer ‘n mens hoe belangrik konteks is. 
Konteks van die teks maar ook konteks van die gemeenskap. En tydens hierdie 
inperking, weet ek nie wat my gemeenskap alles voel en beleef nie. Dit is ‘n tyd 
van onsekerheid.  

Al wat ek weet is die stories wat ek hoor, die kommentaar wat ek lees of die 
video’s wat ek raak sien. Ek hoor van talle mense wat hulle werk verloor, ek hoor 
dat dit ‘n impak het op ander se finansies dat ewe skielik ‘n persoon nie meer jou 
dienste kan bekostig nie want hulle het nie werk nie. Dit is ‘n siklus -‘n negatiewe 
kringloop. Ek hoor dat mense bedruk begin voel vas in hulle huise, ek hoor dat 
mense alleen is. Mense voel afgesonder van mekaar. Toe ek nou die dag gou 
winkels toe was, sien ek hoe mense terugtrek in hulle diepste wesens. Daar was 
nie een glimlag nie, daar was nie een hoe gaan dit, of ‘n vinnige geselsie nie. Almal 
is bang vir mekaar. Bang om kontak te maak. 

Ek is self uit my diepte. As ‘n introvert begin mense mis en wil sien dan moet jy 
weet dit raak nou lank! Ek het al verdwaal gevoel in die tyd, nie seker waar om te 
vat waar om te los nie. Dit is ‘n tipe ongemak wat ek beleef het, ‘n onsekerheid 
van my toekoms, wat gebeur met my finale jaar studies? Hoe gaan ek ‘n 
proefpreek doen? Ek dink wat my die meeste gevang het is om nie my 
gradeplegtighede te kon bywoon en vier saam met familie en vriende nie, iets 
waarvoor ek al 5 jaar studeer. En so het elkeen sy vrae en sy bekommernisse 
gehad en het dit nog steeds in hierdie tyd.   

Maar die tema vandag is die moed om te droom vir ‘n nuwe more.  

Ek het begin deur die negatiewe goed te noem wat ek hoor en sien of voel, maar 
daar is soveel positiewe dinge daarbuite, ek sien juffrouens wat saam ‘n video 
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maak vir hulle studente om te se ons dink aan julle. Ek sien tipiese Suid Afrikaanse 
humor, waar die grappies vinniger as die virus versprei, ek sien mense wat vir 
mekaar inspirasie stuur. Mense wat vir mekaar kos stuur, mense wat probeer 
ander betaal al sukkel hulle self. Huishoudings en besighede wat werkers steeds 
betaal al kan hulle nie nou werk nie.  

Ek sien ‘n gemeenskap, ‘n groep kerke wat saam elke dag 12h00 bid. Ek sien so 
baie nuwe inisiatiewe, mense wat bymekaar uitkom op ander maniere. Ek hoor 
van boere en instansies wat produkte nie mark toe neem of hou vir die mark nie, 
maar die produkte vir mense aflaai wat dit nodig het. Ek hoor van mense wat 
terugkeer na God, mense wat Bybel lees en bid met ‘n groter intensiteit. Ek was 
deel van ‘n groot vergadering waar mense beplan en mekaar help hoe om 
bediening vir tieners en gesinne moontlik te maak. En ek is seker julle het net 
soveel stories. God sê: Ek is besig met iets nuuts! 

9. Wat nou? 

Dit is natuurlik nie maklik om hierdie dinge te sien of positief te voel daaroor 
wanneer ‘n mens in ŉ moeilike situasie is nie. Daarom gaan die tema nie net oor 
die woorde om te droom nie, maar spesifiek om die moed te hê om te droom. 
Daar is ‘n groot verskil tussen om te droom en die moed te hê om te droom. 

Ek wil julle graag verwys na ‘n aanhaling van Dietrich Bonhoeffer. Dietrich 
Bonhoeffer is ‘n baie bekende Duitse teoloog wat hom uitgepreek het teen die 
Nazi regime. Hy is vervolg, gevang en in die tronk gegooi waarvandaan hy sy 
protes en teologiese insigte voortgesit het. Hy is later tereggestel in 1945, 'n paar 
dae voor die einde van die oorlog! Sy storie is ongelooflik, julle is welkom om 
meer oor hom te gaan op lees.  

Hy was in gevangenis en hy het heelwaarskynlik geweet sy wrede einde is naby, 
maar tog het hy die moed gekry om te droom. 

Ek kan dit ongelukkig nie in die oorspronklike Duits se nie daarom gebruik ek die 
Engelse aanhaling. 

Sy verstaan van optimisme lyk so: 

The essence of optimism is that it takes no account of the present, but it is 
a source of inspiration of vitality and hope where others have resigned it 
enables a man to hold his head high, to claim the future for himself and 

not abandon it to his enemy. 
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As ek ‘n vrye vertaling in Afrikaans kan gee: Optimisme is om nie soveel te fokus 
op die nou of verlede nie, maar inspirasie, hoop en moed te kry waar ander 
mense dit dalk verloor het, maak dit dat ‘n mens ‘n mens se kop bo water kan 
hou. En die toekoms te eis en dit nie net te verwerp nie.  

God is besig met nuwe dinge, nuwe maniere van kerk wees, saamwees, liefde en 
vrede aan mekaar te wys. In ons land en in die wereld. Ons moet net besluit of 
ons blind en doof wil bly soos die Israeliete en probeer aangaan soos hoe dinge 
‘n maand of twee terug was en of ons ons oë gaan oopmaak en sien en beleef 
waar God besig is om te werk.  

Party van ons gaan meer moed nodig hê as ander as gevolg van omstandighede, 
maar weet dat julle nie alleen is nie. As Bonhoeffer hierdie woorde van optimisme 
en moed kan spreek terwyl hy wag om tereggestel te word dan is ek seker ons 
kan die moed kry! Kom ons maak oop ons oë, kom ons hou die menslikheid en 
gasvryheid wat goeie Suid-Afrikaners kan gee.  

Ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie en hoe mate ons persoonlike, 
nasionale en internasionale situasie en perspektiewe gaan verander nie. Maar 
ons weet God is met ons besig. En Hy beplan iets nuuts vir ons almal. Daarom het 
ons moed nodig om te droom. So kom ons skep moed en gaan die onbekende 
toekoms in saam met God!  

Sing of dink saam oor die volgende lied!  

 

10. Lied –Die Oorwinningslied 

Die lied is beskikbaar by: https://www.youtube.com/watch?v=HTFxpi0vG48 
 

11. Seën 

Die Here sal julle seën en julle beskerm;  

Die Here sal tot julle redding verskyn en genadig wees;  

Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!  
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12. Ons erediensdankoffer  

 

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. 


