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VOORWOORD 

Baie jare gelede het die Nuwe Testamentikus Paul S Minear ‘n boek geskryf oor 

Images of the Church in the New Testament. Hierin het hy nie minder nie as 96 

maniere raakgesien waarop in die Nuwe Testament in beeldende taal na die kerk 

verwys word. 

Toe ek onlangs tydens grendeltyd vir die gemeente dagstukkies wou skryf wat 

ook sommer pitkos gee vir ‘n gemeente wat in die proses is om na te dink oor wie 

hulle is en waarheen hulle op pad is, het ek gemeen dat ‘n mens gerus hieroor kan 

nadink: hoe skryf die Nuwe Testament oor die kerk? (Iewers in die stukkies sal jy 

wel kan agterkom watter gemeente dit is, en wanneer dit was.) 

Minear het melding gemaak van wat hy genoem het vier “meesterbeelde”: die 

volk van God; die nuwe skepping; die gemeenskap van die heiliges; en die 

liggaam van Christus. Hy het dan ook elkeen van hierdie opgebreek in metafore 

wat as onderdele van hierdie beelde, of as ‘n interaksie van hierdie vier beskou 

kan word. Maar dan was daar ook verskeie ander wat nie onder hierdie vier 

belangrikes geklassifiseer kon word nie en op ‘n manier alleenstaan. 

Ek het heel eenvoudig te werk gegaan. Eers het ek begin om die evangelies deur 

te gaan, maar spoedig het ek besef die metafore kry jy orals. Toe het ek maar net 

aangegaan. Daar is min of geen spesifieke orde aan die stukkies nie. Maar 

gesamentlik – hoop ek – bied dit ‘n saamgestelde beeld van hierdie veelkantige 

skepping van God, naamlik die kerk van Christus. 

Dit in die vorm van baie kort dagstukkies wat in WhatsApp uitgestuur kon word, 

en ‘n kort gebed bygevoeg wat daarby pas. Mag dit tot seën wees. 

Dons Kritzinger 

Julie 2020 
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DIE KERK IN BEELDE 
 

Op die volgende dae wil ek deur die Nuwe Testament blaai om te kyk 

watter beelde gebruik word om die kerk te beskryf. Ons begin in 

Matteus. 

 

1. Die kerk as kinders van God (Matteus 6:9) 

 

“...hulle sal kinders van God genoem word” (Matteus 5:9). Is dit nie ‘n 

besondere manier om die kerk te beskryf nie! Familie van God. Jesus, 

die Seun van God, is bereid om sy volgelinge ook kinders (seuns) van 

God te noem. Daarom noem ons mekaar ook broers en susters in die 

kerk. Afgesien van die wonderlike aanvaarding van familiebande 

word hier natuurlik ook familietrekke geïmpliseer. Ons is sy 

beelddraers, sy verteenwoordigers.  

 

Hierdie benaming kom nog baie keer voor in die Nuwe Testament. 

Miskien kan jy nog die volgende tekste naslaan: Mt 5:9, Mt 12:50, Lk 

20:36, Jh 1:12, Jh 11:52, Rom 8:15 en 16 en 21, Rom 9:26, 2 Kor 6:18, Gal 

3:26, 1 Jh 3:10, 5:2. 

 

Onse Vader 

Dankie dat U ons as u kinders aangeneem het. Skenk ons die genade 

om soos u familie op te tree en U nie in die skande te steek nie. 

Amen 

 

2   Die kerk as sout van die aarde (Matteus 5:13) 

 

“Julle is die sout vir die aarde” (Matteus 5:13). Sout, weet ons, gee 

smaak aan kos. Dit word ook aangewend om iets teen bederf te 

beskerm. Dit maak skoon, dit ontsmet. En, sout maak ‘n mens dors. En 

dit is maar ‘n teelepel of ‘n knippie sout wat genoeg is om hierdie 

effek te bereik. Wat sê hierdie besondere metafoor van die sout oor 

hoe die kerk is, en wat haar rol in die samelewing is? 
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Liewe Here 

 

Ons verstaan dat ons as u kerk ‘n baie belangrike rol te speel het in 

die wêreld. Maar ons verstaan ook dat dit ‘n bedekte rol is ... die sout 

moet ingevryf of ingeroer word, dit moet amper onsigbaar word om 

effektief te wees. Vergewe ons dat ons so dikwels op die voorgrond 

wil wees, wil oorheers. Laat ons soos sout funksioneer. 

 

Amen 

 

3 Die kerk as lig vir die wêreld (Matteus 5:14) 

 

“Julle is die lig vir die wêreld... ‘n 

stad wat op ’n berg lê...” (Matteus 

5:14). Die konsep van lig speel ‘n 

besonder belangrike rol dwarsdeur 

die Bybel. In die skeppingsverhaal 

reeds is lig die eerste wat geskep is, 

en deurgaans is dit die funksie van 

lig om die duisternis (die bose, die 

onkunde, die negatiewe) te 

verdryf. Ja, God is lig en daar is 

geen duisternis in Hom nie (1 Jh 1:5). 

Lig as metafoor vir die kerk dui aan 

dat ons, die kerk, op dieselfde 

manier teen alle vorme van 

duisternis werk. Let op: hier staan 

nie dat julle die lig moet wees nie, 

maar is. Maar, soos die maan in 

helder nagte lig gee, so is ons lig 

ook gereflekteerde lig. Ons is nie die 

bron van die lig nie. Dit is God in ons 

wat deur ons die wêreld verlig. Soos 

die liggies van ‘n stad in die 

donkerte die bestemming aandui, 

kan die kerk ook ‘n baken wees van 

hoop, en rigting gee. 
DNK.PHOTO 

https://unsplash.com/photos/8kY44unXYco 
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Ons word ook “kinders van die lig” genoem. Lees meer hieroor in Lk 

16:8, Jh 12:36, Hand 13:47, 2 Kor 6:14, 1 Tess 5:5 

 

Liewe Here 

 

Laat ons tog by U (die Ligbron) ingeskakel bly. Laat ons ligdraers wees, 

en gee dat ons lig helder sal skyn. Dit is so dat die lig wat die helderste 

skyn, die verste verlig. Maak ons waarlik kinders van die lig. 

 

Amen 

 

4 Die kerk as Bruilofsgaste (Matteus 9:15)   

 

Toe die volgelinge van Johannes die Doper by Jesus kom vra het 

waarom sy dissipels nie vas nie (Mt 9:15, Mk 2:19, Lk 5:34), het Hy gesê: 

“Kan die bruilofsgaste dan treur solank die bruidegom nog by hulle 

is?” Elders word die kerk ook “die bruid” genoem (byvoorbeeld 

Openbaring 19), maar hier vergelyk Jesus sy volgelinge met die gaste 

by die bruilof. Ons, die kerk, is bevoorreg om die hemelse Bruidegom 

te ken, en deur Hom uitgenooi te wees na die bruilofsfees. Daar is 

geen rede om te treur nie, inteendeel, geniet die lewe saam met die 

Bruidegom! 

 

Liewe Here 

 

Sal U ons vergewe dat ons so dikwels oorkom as treurendes terwyl ons 

vol blydskap behoort te wees en fees te vier, want ons is by U. Ons 

weet daar is soveel dinge in die wêreld om oor te treur, maar laat ons 

tog die regte perspektief behou. 

 

Ons dink vandag aan almal wat alle rede het om te treur. Gee hulle 

tog die genade om ook, ten spyte van hulle verlies van ‘n geliefde, 

ook die vreugde van bruilofsgaste te hê. 

Ons bid vir almal wat voortgaan om die gevaar van die covid-19 virus 

te beveg en die slagoffers te versorg. Bewaar hulle, Here... en ook vir 

ons. 
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Dit vra ons in u Naam. 

 

Amen 

 

5 Die kerk as die gebou van God (Matteus 16:18, 1 Korintiërs 3:9-, 

Efesiërs 2:20-22, 1 Petrus 2:5) 

 

Nee, ons praat nie van die kerkgebou nie, want die kerk is mense. Ons, 

die kerk, word vergelyk met ‘n gebou. Jesus praat hier van die 

belydenis van Petrus waarop die kerk gebou word. Paulus maak baie 

van die beeld van die bouwerk waarvan die fondament Christus is, 

en waaraan hyself en ander besig is om te bou. Petrus praat van die 

“geestelike huis”. Hierdie huis, hierdie tempel van God, moet verrys tot 

eer van God. Ons is hierdie geestelike gebou, maar ons bou ook 

daaraan, en ons moet oppas hoe ons daaraan bou. Dra elkeen van 

ons by tot die skoonheid van die gebou? 

 

Liewe Here 

 

Laat ons gemeente tog ‘n geestelike gebou wees tot eer van u 

Naam. Laat daar geen ander fondament wees nie as Uself. En laat 

ons geen afskeepwerk doen in ons opbou van die gemeente nie. 

 

Vandag is Wêreldomgewingsdag. Ons bid vir die bewaring van die 

natuur. Vergewe ons waar ons onnadenkend skade doen aan u 

skepping. Leer ons verantwoordelik lewe in alles wat ons doen.  

Laat ons vandag ons pragtige omgewing geniet. En ons dank U vir 

hulle in ons gemeenskap wat so baie doen om hierdie omgewing te 

beskerm.  

 

Ons bid ook vir hulle in die wêreld wat reeds ernstig begin ly as gevolg 

van die grypsug van ontwikkeling.  

Ons vra u seën op ons lewe. 

 

Amen 
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6 Die kerk as die uitverkorenes (Matteus 24:22)  

 

Die gelowiges, die kerk, word ook “die uitverkorenes” genoem (Mt 

24:22, 24 en 31, Mk 13:20, 22 en 27, Rom 11:7, 2 Tim 2:10, Tit 1:1, 1 Pt 1:1) 

Dit dui op die genade van God. Dit het niks met verdienste te doen 

nie. Daarvan is die Ou Testamentiese volk wat God uitverkies het die 

duidelike voorbeeld: hulle was in geen opsig besonders nie. Trouens, 

hulle het God telkens grondig teleurgestel. Maar Hy het hulle 

liefgehad en aan hulle getrou gebly. Dieselfde nou ook met sy nuwe 

uitverkorenes. Ons is veilig in sy hande. 

 

Liewe Here 

 

Hoe kan ons U genoeg dank dat U verkies het om ons Verlosser te 

wees. Ons bid alleen maar dat ons ook van ons kant getrou aan U sal 

bly. 

 

Ons verstaan ook, Here, dat U ons geroep het om ander te dien en te 

seën. Dit is ‘n posisie van verantwoordelikheid. Ons bid ook dat ons U 

nie hierin sal teleurstel nie. Maak ons tot seën. 

 

Ons is dankbaar, Heer, dat ons weer toegelaat word om onder streng 

voorwaardes eredienste te hou. Ons bid dat ons baie verantwoordelik 

sal wees. Ons wil die evangelie versprei, en nie die virus nie! 

 

Ons vra dit in u Naam. 

 

Amen 

 

7 Die kerk as ‘n kudde (met ‘n Herder) (Matteus 26:31)  

 

Ja, die kerk word verskeie kere in die Bybel vergelyk met ‘n kudde 

skape, maar die klem in die metafoor is telkens op die Goeie Herder 

wat vir die skape sorg en hulle ken (Lk 12:32, Jh 10:11-16, Hd 20:28, 1 

Kor 9:7, 1 Pt 5:2-3). Dit laat ons ook dink aan Psalm 23. Ongelukkig is 

die klem in hierdie metafoor deur die geskiedenis dikwels geplaas op 

die dom en onverantwoordelike skape. Die kerk het gaandeweg van 



8 
 

die skape die “leke” gemaak wat nie verstaan nie en tot niks in staat 

is nie. Die geleerdes, die priesters, die leraars, die geordendes, hulle 

moes alles vir die skape doen. Nee, die skape is die eiendom van die 

Goeie Herder wat vir sy skape die lewe in oorvloed gee. Niemand sal 

hulle uit sy hand ruk nie. Ons het ‘n hemelse Herder. 

 

 
Biegun Wschodni https://unsplash.com/photos/vD3L-rN_qNw 

 

Liewe Here 

 

Baie dankie dat die Bybel ons u kudde noem. U ken ons en versorg 

ons. En ons ken u stem, ons volg U as U roep. U lei ons na “groen 

weivelde”, en U gee u lewe om ons te beskerm. 

 

Gee tog dat ons, soos die skape van die gelykenis in Mt 25, waarlik uit 

u mond kan hoor dat ons U gevoed het toe U honger was, U ingenooi 

het toe U ‘n vreemdeling was, en ook versorg het toe U siek was. Laat 

ons aandag gee aan die geringstes, want dit kan U in hulle gestalte 

wees. 

 

Ons vra dit in u Naam. 

 

https://unsplash.com/@biegunwschodni
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Amen 

 

8 Die kerk as die lote van ‘n druiwestok (Johannes 15:1-8) 

 

“Ek is die wingerdstok, julle die lote“ (Jh 15:5). Die loot kan alleen leef 

as hy spruit uit die stam. Die lewe en groeikrag kom van die 

wingerdstok. As hierdie verbintenis afgesny word, gaan hy dood.  

Die doel van die loot is om vrugte te dra. As die loot nie vrugte dra 

nie, word hy afgesny, en verdroog. Maar die Tuinier mag hom ook 

snoei met die doel om meer vrugte te dra.  

Jesus is baie duidelik dat die geheim is om “in My te bly”. Dan bly Hy 

ook in ons. “Sonder My kan julle niks doen nie”. Hoe gebeur hierdie 

konneksie? Deur sy inwonende Gees. Sonder die Gees kan ons geen 

vrugte dra nie. 

 

Liewe Here 

 

Baie dankie vir hierdie beeld wat vir ons duidelik maak dat ons nie 

geestelik kan groei, en nie vrugte kan dra wat by die bekering pas as 

ons nie aan U verbonde bly nie. Dankie dat ons weet dat hierdie noue 

band gelê word deur u Heilige Gees wat gekom het om in ons te 

woon. 

 

Dankie ook dat ons kan besef dat vrugte dra nie deur die inspanning 

van die loot gebeur nie, maar dit is die lewe wat deur hom vloei. Mag 

ons kanale van u lewe bly. 

 

Seën hulle wat hierdie week stadig aan begin werk en besigheid in 

orde kry vir ‘n inkomste. Ons dink ook aan hulle wat nog wag, en veral 

hulle wat nie die vooruitsig van ‘n werk het nie. 

 

Wees met ons hierdie dag. 

 

Amen 
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9 Die kerk as Jesus se vriende (Johannes 15:14-15, Jakobus 2:23) 

 

“Julle is my vriende as julle doen wat Ek beveel” (vers 14). En wat het 

Hy beveel? “Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet” (vers 12). 

Jakobus skryf dat Abraham God se vriend was omdat hy God op sy 

woord geneem het, hy het geglo en gedoen. Liefde, broederliefde, 

(en natuurlik ook susterliefde) kenmerk die kerk. Die onderlinge liefde 

maak van ons God se vriende. Oor hoe hierdie liefde lyk, het ons al 

baie gepraat. Lees maar weer 1 Kor 13. Soos wat Jesus hier praat – 

direk ná sy beeld van die lote en die wynstok – lyk dit asof hierdie liefde 

die eerste, en belangrikste vrug is wat van ons (die lote) verwag word. 

 

Liewe Jesus 

 

Ons staan verbysterd, Here, omdat U ons u vriende noem. Ons 

behoort soos slawe te doen wat U vra, maar U laat ons vry om u 

voorbeeld van onvoorwaardelike liefde te volg. Laat ons tog u 

vriendskap waardig wees. Laat ons mekaar liefhê, aanvaar en eer. 

 

Ons dink vandag in dankbaarheid aan ons gesondheidswerkers. Ons 

ander kan redelik maklik ‘n afstand van infeksie bewaar, maar hulle is 

bereid om daagliks daarmee in aanraking te wees en mense te 

versorg. 

 

Laat ons wat gemaklik is in hierdie koue dae en nagte tog nooit 

vergeet hoe bevoorreg ons is bo baie ander nie. 

Laat ons U, ons grootste Vriend, eer deur lief te hê. 

Amen 

 

10  Die kerk as die saailand van God (1 Korintiërs 3:5-9) 

 

“Julle is die saailand van God” (vers 9). In ‘n land of ‘n tuin word 

geplant met die oog op ‘n oes. In hierdie hoofstuk gee Paulus 

erkenning aan die verskillende mense wat geplant en water gegee 

het, maar beklemtoon dat dit God alleen is wat laat groei. Die kerk 

(saailand) behoort nie alleen aan God nie, maar Hy gee ook die 

groeikrag (deur die Heilige Gees) sodat daar ‘n oes kan wees. Die 



11 
 

werk wat die planters en die natleiers doen is belangrik. Die 

ontvanklikheid van die grond is ook belangrik (vgl die gelykenis van 

die saaier, Mt 13). Maar dit gaan eintlik om die Eienaar wat ‘n oes 

(vrugte) verlang. Die “vrug van die Gees” (Gal 5:22) moet daar wees. 

 

Liewe Here 

 

Ons moet bely dat daar dikwels min van ‘n oes teregkom in ons 

lewens. En dit terwyl u Heilige Gees vir ons die lewe en groeikrag gee. 

Baie dankie vir hulle wat die saadjie van geloof in ons geplant het. 

Dankie ook vir hulle wat deur die jare die plantjie water gegee het. 

Wil U hulle getrouheid seën. 

 

Ons bid U dat die goeie werk wat in ons begin is tot ‘n groot oes sal 

groei.. Gee ons ‘n vrugbare dag. 

 

Amen 

 

 
Kai Pilger: https://unsplash.com/photos/jQSmvesQMsY 
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11  Die kerk as die bruid van Christus (2 Korintiërs 11:1-2, 

Openbaring 19:7-8, 21:2, 9-) 

 

Paulus het die huwelik vergelyk met die verhouding tussen Christus en 

die kerk (soos ook in die Ou Testament God se volk as met God 

getroud beskryf is). Maar dit is veral in Openbaring dat daar pragtige 

beelde  gebruik word om die kerk as die bruid van die Lam voor te 

stel. Daar is vreugde in die hemel, want die huweliksfees het 

aangebreek. Die bruid is daarvoor gereed gemaak met “fyn helder 

blink klere”. Sy word ook voorgestel as die “Nuwe Jerusalem” wat 

glansend uit die hemel neerdaal. Dit is werd om bietjie dieper na te 

dink oor hierdie voorstellings van ons, die kerk van Christus. Is hierdie 

bruid getrou, uitgevat met geestelike prag, en opgewonde gereed 

om die Bruidegom te ontmoet? 

 

 

Liewe Here 

 

U kerk word in die Nuwe Testament met soveel pragtige beelde 

geskilder. Maar as ons om ons rondkyk lyk die kerk nie altyd so mooi 

nie. Vergewe ons as ons U dikwels teleurstel. Help ons om waarlik kerk 

te wees, u bruid. 

 

Ons bid vir die kinders en leerkragte wat terug is by die skool. Mag 

hulle die uitdagings van die nuwe omstandighede te bowe kom. 

Ons bid ook vir die leierskap van die kerk op al die vlakke. Begunstig 

hulle met wysheid. 

 

Amen 

 

12   Die kerk as draers van wit klere (Matteus 22:1-, Openbaring 

7:9-14, 19:8) 

 

In Johannes se visioen van die hemel (Openbaring 7) sien hy ‘n 

ontelbare skare met wit klere aan, besig om God te loof en prys. Daar 
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word vir hom verduidelik dat dit hulle is wat uit die “groot verdrukking” 

kom, maar hulle klere is “gewas en wit gemaak in die bloed van die 

Lam”. Dit is simboliese wit klere, ja, maar waarop dit dui is die waarheid 

dat die kerk bestaan uit mense wat verander is deur “die bloed van 

die Lam”. Netso simbolies word die besoeker aan die fees (in Matteus 

22 se gelykenis) die deur gewys omdat hy nie die regte klere 

aangehad het nie. Die “toegangskaartjie” tot lidmaatskap van die 

kerk is om gewas te wees te wees in die bloed van Jesus. Die 

verhouding met Jesus, die vertroue op sy verlossingswerk, maak die 

wêreldse (nee: hemelse!) verskil. 

 

Onse Here 

 

Dit is nie nodig dat ons probeer om die beeldspraak te verstaan dat 

bloed klere kan skoon en wit maak nie, maar ons kan glo dat dit 

presies dit is wat u gestorte bloed vir ons lewens beteken. Ons dank U 

vir die nuwe lewe wat U deur u dood en opstanding vir ons bewerk 

het. Laat hierdie verlossing kenmerkend wees van ons in u kerk. 

 

Ons dank U vir die kykie in die hemel wat ons daaraan herinner dat 

ons grootste werk – en ons uiteindelike bestemming – is om U te loof 

en prys. 

 

Laat ons vandag bewus wees daarvan wie ons is, ons wat deur u 

gehoorsaamheid bevry is. 

 

Amen 

 

13 Die kerk as gekledes (Romeine 13:14, Efesiërs 6:11-, Kolossense  

3:12-, 1 Petrus 5:5) 

 

“Beklee julle egter met die Here Jesus Christus” (Rom 13:14, NDV). Die 

metafoor van aangetrek te wees word op verskillende maniere 

gebruik vir die kerk. Soms is die kerk se mense geklee met skoon wit 

klere (Op 7), wat dui op gewas te wees in die bloed van Jesus. Soms 

word die gelowiges toegerus met die wapenrusting van God (Ef 6) om 

staande te kan bly teen die aanslae van die bose. Ander kere is dit ‘n 
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oproep om jouself met “innige meelewing, goedheid, nederigheid, 

sagmoedigheid en geduld”  te beklee (Kol 3:12). Telkens impliseer die 

beeld dat die kerk(lidmate) anders moet word, die ou klere moet 

vervang word met ander meer bruikbare en gepaste klere. Trouens, 

dit is skandelike naaktheid wat bedek word deur die nuwe klere wat 

deur “die Here Jesus Christus” (sy volle name) verskaf word. Hy maak 

die verskil. 

 

Liewe Here 

 

Soos alles in die skepping is ook ons simboliese klere verslyt en bevuil 

deur die sonde. Bedek ons tog met die nuwe klere wat ons nodig het 

om U te verteenwoordig. U weet beter as ons wat nodig is vir elke 

situasie. 

 

Ons hoor uit al hierdie tekste dat ons aktief aan hierdie aantrek moet 

meedoen. Maak ons gewillig om verander te word, anders te lyk en 

op te tree. 

 

En laat ons tog nooit spoggerig raak daaroor nie, maar erken dat dit 

alles van U kom. 

 

Dankie dat U ons beklee met die regte klere. 

 

Amen 

 

14   Die kerk as burger van die hemel (Efesiërs 2:19, Filippense 3:20) 

 

“Ons burgerskap is in die hemel”, in die koninkryk van God. So staan 

dit in Fil 3:20. Burgerskap is ‘n voorreg wat toegeken word kragtens 

geboorte in ‘n bepaalde land of deur ‘n bepaalde proses van 

naturalisasie. Daarom kan ons dit só stel: burgerskap van God se 

koninkryk word aan ons gegee deur die weder-geboorte (Joh 3). Ons 

as gelowiges het met ander woorde dubbele burgerskap. Ons as 

individue en gesamentlik as kerk het belangrike verantwoordelikhede 

ten opsigte van ons aardse burgerskap, maar ons primêre identiteit is 

ons burgerskap van die hemelse koninkryk. Ons dien die Koning van 
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die konings, en dit word van ons verwag om ons te gedra soos kinders 

van sy koninkryk. Ons is ambassadeurs of verteenwoordigers van 

dáárdie koninkryk. 

 

Onse Koning en Here 

 

Ons dank U vir die grootste eer en voorreg wat ons ooit kon te beurt 

val, naamlik om burgerskap in die hemel te hê. Ons bid U maar net 

dat ons dit nooit sal gering skat nie, maar altyddeur sal besef Wie ons 

verteenwoordig. Mag ons tog nooit u koninkryk deur ons optrede in 

die skande steek nie. 

 

Ons bid ook, Here, dat ons, juis omdat ons hierdie hemelse burgerskap 

besit, ‘n verskil sal maak in die aardse omgewing waar ons leef. Laat 

ons invloed ‘n hemelse een wees. 

 

Ons bid dit in u Naam. 

 

Amen 

 

15   Die kerk as vreemdelinge en bywoners (Hebreërs 11:13, 1 

Petrus 1:1) 

 

Petrus skryf sy brief aan die “uitverkorenes van God, vreemdelinge in 

die wêreld”. In vandag se taal sou dit “immigrante” kon wees. Die 

skrywer van Hebreërs sê dat gelowiges – soos Abraham vanouds – die 

beloftes net “uit die verte gesien het”, en daaroor gejuig het, maar 

“hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en 

bywoners is”. Gister se metafoor het daarop gedui dat gelowiges ‘n 

burgerskap in die hemel het, maar tog hier op aarde leef. Vandag se 

beeld herinner ons daaraan dat ons burgerskap in hierdie wêreld 

tydelik is, sekondêr, en dat ons hier nooit heeltemal tuis is nie. In 

werklikheid behoort ons nooit heeltemal tuis te raak nie, ons moenie 

té gemaklik inpas in die hedendaagse wêreld en sy kultuur nie, want 

die beginsels van die koninkryk is op te veel plekke in konflik met dié 

van ons omgewing. 
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Liewe Here 

 

Ons moet bely dat ons dikwels maar net soos almal om ons dink, praat 

en optree. Ons is heeltemal tuis in gewone geselskappe. Die kerk – ons 

– is maar netsoos die wêreld. Het ons dan nog iets vir die wêreld te sê? 

Kan ons hulle ‘n ander pad aandui? 

 

Here, ons vra U om ons te help om só te leef dat ons wel binne 

hoorafstand van die wêreld beweeg, want ons wil hulle die goeie 

nuus van die evangelie laat hoor en verstaan, maar om terselfdertyd 

daardie kritiese afstand as burgers van ‘n ander Koninkryk te bewaar. 

 

Ons bid dat ons steeds gehoorsame burgers sal wees in hierdie 

moeilike Covid-19 tyd, dat ons voorbeeldig sal wees, en sal bydra tot 

die effektiewe bestuur van die pandemie. 

 

Amen 

 

16  Die kerk as gesant van Christus (2 Korintiërs 5:20) 

 

‘n Ambassadeur of gesant is (soos die woord sê) iemand wat gestuur 

is as verteenwoordiger van een land na ‘n ander. Ons praat ook van 

‘n diplomatieke sending. Die gesant dra die boodskappe oor vanaf 

die een regering na die ander. Die gesant kan ook ingeroep word om 

‘n boodskap of optrede te verduidelik. As ‘n burger in die vreemde 

probleme het, soek hy sy ambassade op.  

 

Die kerk van Christus is God se diplomatieke verteenwoordiger in die 

wêreld. Ons moet alleen maar die koninkryk van God 

verteenwoordig, en die Koning se boodskap duidelik, maar ook 

diplomaties oordra. En die kerk moet koninkrykskinders in die vreemde 

wêreld ondersteun. 

 

Liewe Here 

 



17 
 

Ons besef dat die kerk (ons) ‘n baie verantwoordelike posisie beklee 

in die wêreld. Wil U vir ons die genade gee om U op die regte manier 

te verteenwoordig. 

 

Laat ons digby U bly sodat ons ondervindelik kan weet wat u wil is. 

 

Ons bid vandag op Nasionale Jeugdag vir ons kinders en jeug. Hulle 

is op ‘n wonderlike en belangrike stadium van hulle lewe. Mag hulle 

tog die geleenthede kry om nie alleen liggaamlik gesond op te groei 

nie, maar ook geestelik en intellektueel. Ons dink aan alle ouers en 

opvoeders wat die geleentheid het om die jongmense te lei na ‘n 

goeie toekoms. Gee hulle wysheid, en liefde. 

 

Ons vra dit in u Naam. 

 

Amen 

 

17   Die kerk as uitverkore volk (1 Petrus 2:9) 

 

Vir Petrus was daar vroeër geen twyfel wie die uitverkore volk was nie. 

Dit was die Jode, die besnedenes. Hy het ‘n baie swaar pad geloop 

voordat hy daartoe kon kom om die Christus-gelowiges uit al die 

nasies (soos hier in sy brief) die “uitverkore volk, ‘n koninklike 

priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van 

God” te kon noem. Hulle is uit die duisternis geroep, sê hy, “na sy 

wonderbare lig”. En dan gaan hy voort: hierdie kerk het nie alleen 

hierdie wonderlike posisie as God se uitverkore volk nie, maar is “die 

volk wat God se verlossingsdade moet verkondig”.  

 

Ons, die kerk, is uitverkies met ‘n doel: om die reddende werk van God 

bekend te maak, daarvan te vertel, maar ook om dit te demonstreer. 

 

Liewe Here 

 

U het besluit dat ons u uitverkore volk sal wees. Ons verstaan nou dat 

U ‘n doel daarmee gehad het. Soos U vir Abram destyds gekies het 

en hom geseën het met die doel dat hy en sy nageslag ‘n seën vir die 
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nasies sou wees, het U ons nou ook met daardie doel gekies: om tot 

seën te wees vir die wêreld. 

 

Here, ons bely dat ons soms nie tot seën is nie, en nie ‘n voorbeeld van 

u verlossingsdade nie. Vergewe ons. 

 

Ons bid vir u kerk, hier plaaslik en oral. Laat ons waarlik ligdraers wees. 

 

Amen 

 

18  Die kerk as nakomelinge van Abraham (Galasiërs 3:29) 

 

Die ou verbond van God met Abraham se nageslag is nooit opgehef 

nie; dit is net uitgebrei of vervul. God bly getrou. Paulus sê hier dat dit 

nie nou saak maak of iemand “Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou 

is nie; in Christus is julle almal één. En as julle aan Christus behoort, is 

julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die 

belofte van God”. Die verbond is nou gegrond op ons verbondenheid 

aan Christus die Messias. Abraham word daarom genoem “die vader 

van alle gelowiges”. 

 

Liewe Here 

 

Ons dank U dat ons erfgename is van al u beloftes wat deur die eeue 

aan u getroue verbondskinders gemaak is. Om so deel te wees van 

die ontelbare skare van u kinders uit alle volke en tale en nasies is ‘n 

ongelooflike voorreg. Laat ons tog hierdie erfenis hoog ag en bewaar. 

 

Ons bid, Here, dat ons die weg sal vind om hierdie erfenis ook deur te 

gee aan ons kinders en die volgende geslagte. Lei tog ons kinders op 

die weg van die waarheid. 

 

Ons vra u seën vir vandag. 

 

Amen 
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19   Die kerk as nuwe mensheid, ‘n nuwe mens  (2 Korintiërs 5:17, 

Efesiërs 2:11-18) 

 

Jesus het “in Homself die twee, 

Jode en nie-Jode, tot een nuwe 

mensheid verenig” (Ef 2:16). 

Daarom is die Christene in die 

vroeë periode ook soms “die 

derde ras” genoem, met die 

verdeling is weggedoen. In ‘n tyd 

van godsdienstige rassisme het 

God in sy kerk hierdie verskriklike 

menslike versteuring opgehef. Is 

dit nie dalk moontlik dat in ons 

tyd van taaie rassisme die kerk 

die voortou kan neem om dit uit 

te roei nie? Sou dit nie wonderlik 

wees as die mensdom verander 

kan word in ‘n “nuwe mensheid” 

nie? Maar dit kan alleen maar as 

mense “in Jesus Christus” nuut 

word. Jesus het kom wys hoe 

hierdie “nuwe mens” 

veronderstel is om te leef! 

 

 

 

Liewe Here 

 

Ons het eintlik soveel om voor U te bely. Die ware eenheid wat U 

bewerk het tussen u volgelinge, hulle wat van verskillende rasse en 

tale is, is nog nie baie sigbaar onder ons nie. Wil U nie asseblief vir ons 

die heilige begeerte gee om deel te neem aan hierde nuwe 

mensheid nie. En wys ons tog die pad dat ons tot ware eenheid sal 

ontwikkel. 

 

Joel Mott https://unsplash.com/photos/W8dP1Ra04lU 
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Terwyl ons saam treur met die duisende mense in ons land en in die 

wêreld wat geliefdes aan die pandemie moes afstaan, wil ons tog 

ook dankie sê dat ons vryhede gaandeweg aan ons terugbesorg 

word. Ons bid dat ons verantwoordelik daarmee sal omgaan. 

 

Ons vra dit tot eer van u Naam. 

 

Amen 

 

20 Die kerk as ‘n priesterskap (1 Petrus 2:9, Openbaring 1:6, 5:10) 

 

“Julle is ‘n koninklike priesterdom”. So beskryf Petrus die kerk. Ons weet 

wat die priesters in die ou bedeling gedoen het. Hulle het diens 

gedoen in die tempel, waar hulle die offers van die volk aan God 

gewy het. Hulle was in ‘n sin die tussengangers tussen die volk en God. 

Jesus se volmaakte offer het egter vir die Christus-gelowiges ‘n einde 

aan hierdie behoefte gemaak. Wat dan nou?  

 

Miskien is die kerk nou deur God geroep om met ‘n priesterlike 

bewoënheid God te dien in gebed en aanbidding, maar 

terselfdertyd in te tree vir die wêreld, en vir die wêreld ‘n diens te lewer 

om hulle by God uit te bring.  

 

Ons is ‘n “koninklike” priesterdom omdat ons deur die Koning in diens 

geneem is en aan Hom behoort. 

 

Liewe Here en Koning 

 

U was die groot Hoëpriester wat Uself vir ons geoffer het, en sodoende 

priesters oorbodig gemaak het. Maar met u offer het U vir ons gewys 

hoe om te dien. En dit is seker waarom Paulus ons ‘n nuwe priesterdom 

genoem het: ons is dienaars van U en ons naaste. 

 

Ons moet bely, Here, dat ons meer geneë voel om konings genoem 

te word as dienaars. Wil U vir ons die priesterlike bewoënheid en 

bereidheid gee om offers te bring in ‘n bediening van diens. 
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Ons bid dat die voorbereidings vir die dienste van more goed sal 

verloop, en ons almal daarna sal uitsien om saam (al is dit nie fisies nie) 

te aanbid en na u Woord te luister. 

 

Ons vra dit in u Naam. 

 

Amen 

 

21   Die kerk as die wierook wat vir God gebrand word (2 Korintiërs 

2:15, Openbaring 5:8, 8:3) 

 

Wierook word algemeen in tempels gebrand om ‘n atmosfeer van 

aanbidding te skep. In die visioene wat Johannes van die hemel sien, 

verteenwoordig die rokende wierookbak die gebede van die 

gelowiges. Gelowiges se gebede is hulle essensiële diens aan God. 

Gebed is natuurlik baie meer as net petisies om hulp, dit behoort 

hoofsaaklik woorde en houdings van lofprysing te wees... selfs 

woordeloos. 

 

Die kerk as brandende wierook (2 Kor 2:15) versprei ‘n bepaalde geur 

of aroma. Paulus sê hier: hierdie geur is ‘n doodsreuk vir hulle wat 

verlore gaan, maar ook ‘n lewensreuk wat “lewe wek” (vers 16) vir dié 

wat glo.  

 

Liewe Here 

 

Ons wil so graag ‘n lewegewende, aangename atmosfeer versprei. 

Maar dit hang af van die kwaliteit van die wierook, en of ons gebede 

van aanbidding eg is.  

 

Op hierdie Vadersdag kan ons nie help om te treur oor so baie van 

ons vaders en mans wat ‘n skande bring oor die naam van al ons 

mans. Ons hoor van gesinsgeweld, ons sien berigte van moord en 

verkragting... deur mans en vaders! Heer, wees ons genadig! 

 

Ons weet dat soveel seuns, jongmans en vaders opgroei in situasies 

van geweld, dronkenskap, en gebroke gesinne. Here, gee ons almal, 
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alle leiers, en in besonder die christelike gemeenskap, die genade om 

iets positiefs hieraan te doen. Dit is nie net die ekonomie wat 

reggedraai moet word nie, maar die harte van mense. 

 

Ons pleit by U. 

 

Amen 

 

22  Die kerk as heiliges (Romeine 1:7, 16:2, 1 Petrus 2:7-9, Judas 3) 

 

Feitlik in al sy briewe groet Paulus die gemeente as “heiliges”. Hiermee 

bedoel hy nie dat hulle almal sonder enige blaam of sonde is nie, 

want hy skryf die briewe dikwels juis om hulle te vermaan. Maar hulle 

het ‘n bepaalde status: hulle is geheilig deur en afgesonder vir 

Christus. Hulle is syne.  

 

Dit is wonderlik om te weet dat dit klaar met ons gebeur het, ons is 

heilig, maar dit is terselfdertyd ook ‘n aansporing vir ons om ook so 

heilig te leef, met ander woorde: toegewyd aan God. Dit word 

genoem die pad van heiligmaking te bewandel. Soos iemand gesê 

het: gee my nog ‘n kans, God is nog besig met my! 

 

Liewe Here 

 

Dit is vir ons ‘n besondere eer om heiliges genoem te word, maar ons 

moet bely dat dit meestal nog ‘n lang pad vir ons is om ook werklik 

hierdie titel te regverdig. Maar leer ons om te aanvaar dat ons regtig 

so verander is, en te leef as heiliges. Dit is ons ware identiteit. 

 

Ons bid weer vir ons land en sy mense. Wil U vir ons bewaar van nog 

groter teenspoede, en help ons om ons deel te doen vir ons 

beveiliging en vooruitgang. 

 

Ons bid vir die siekes (ook van ander oorsake) wat in afsondering van 

hulle geliefdes moet bly. Laat hulle bewus wees dat U hulle nie verlaat 

het nie. 
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Ons bid dit in u Naam. 

 

Amen 

 

23   Die kerk as gemeenskap van gelowiges (Handelinge 2:44) 

 

Hierdie is seker die mees algemene manier waarmee ons vandag na 

die kerk verwys: die gelowiges. So was dit ook in die tyd van die vroeë 

kerk. In Handelinge lees ons dat “die gelowiges” bymekaar was en 

alles gedeel het. Ook hier word die titel natuurlik bedoel vir gelowiges 

in Jesus Christus as hul Verlosser en Here.  

 

Moenie ‘n fout maak nie: daar is baie soorte gelowiges in die wêreld. 

Meeste mense glo in iets of iemand, hulle is volgelinge (gelowiges) 

van ander godsdienste of ideologieë. Wat ons as gelowiges 

onderskei, is ons verbintenis aan Jesus Christus, en Hom alleen.  

 

Lewe Here 

 

Laat ons verhouding met U tog ons 

belangrikste onderskeidende ken-

merk wees. Laat ons dissipels – 

volgelinge – van U wees, wat U 

volg. Ons glo in U, ons vertrou U. 

 

Ons wil vandag dankie sê vir ons 

plaaslike gemeenskap van ge-

lowiges (die NG gemeente van 

Clarens) wat vandag 100 jaar 

gelede gestig is. Ons dank U vir die 

besondere seën wat duisende 

gelowiges in die loop van die eeu 

hier kon ontvang. Ons dank U vir 

die getroue diens wat talle lidmate 

en leraars oor die jare hier in u 

plaaslike liggaam gelewer het. https://wordriders.wordpress.com/category/

uncategorized/page/5/ 
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Laat ons steeds op die beste hiervan voortbou. 
 

 

Ons dank U ook vir die son wat by ons so helder skyn. Sonder ons 

wonderlike son is geen groei moontlik nie, en is ons koud en 

bedremmeld. En vandag draai die son, en word ons dae langer.  

 

Ons dank U vir u wonderlike skepping. 

 

Amen 

 

24  Die kerk as dissipels, volgelinge van Jesus (Matteus 28:16-20) 

 

Jesus het twaalf dissipels gekies om Hom te volg en alles saam met 

Hom te beleef. Soms was hulle gewoon “die twaalf” genoem. Maar 

daar was ‘n groter groep wat Hom gevolg het, ook ‘n aantal vroue 

(Lukas 8). Later, op pinksterdag, was daar sowat 120 bymekaar, en 

toe het die getalle vinnig begin groei. Nou is hulle “volgelinge van die 

Here” genoem (Hand 9).  

 

Jesus se bekende opdrag aan sy volgelinge was dat hulle “dissipels” 

moes maak oor die hele wêreld (Mt 28). ‘n Dissipel loop by wyse van 

spreke op die spoor van sy Meester, hang aan sy lippe, volg Hom deur 

dik en dun. En bring ander ook in. Dit is wat van ons verwag word. 

 

Liewe Here 

 

Dankie dat U ons geroep het om u volgelinge te wees. Soos dissipels 

wil ons digby U bly, by U leer, en volg waar U ookal lei. U is ons Leier. 

 

Soos u eerste dissipels is ook ons swakke, gewone mense wat baie het 

om te leer, en ook nog geneig is om ons eie kop te volg. Die swaarkry 

op u pad word maklik vir ons te veel, en dan wil ons ‘n makliker pad 

kies. Help ons om ons kruis agter U aan te dra. Wil U ons ook met 

geduld lei na die lewe in oorvloed saam met U. 
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Ons bid vir al ons broers en susters wat vandag ly omdat hulle 

volgelinge van U is. Versterk hulle met die wete dat U saam met hulle 

ly. 

 

Amen 

 

25 Die kerk as aanhangers van die weg (Handelinge 9:2) 

 

Paulus, toe nog Saulus, het gedoen wat hy kon om “aanhangers van 

die weg” gevange te neem en te laat veroordeel. Op verskeie ander 

plekke in Handelinge word die lewe en leer van die christene as “die 

weg” aangedui. Dit laat mens nogal dink aan Jesus se woorde in 

Johannes 14 waar Hy gesê het dat Hyself “die weg” is, die ware weg. 

“Mense van die weg” is ‘n goeie beskrywing van volgelinge van Jesus, 

want dit skets ‘n dinamiese beeld van mense wat aan die beweeg is. 

Hulle is op pad... al agter Jesus aan. Volgelinge van Jesus word nie 

gekenmerk deur ‘n statiese stand-punt nie, maar as mense met ‘n 

missie... om Jesus te volg op sy weg. 

 

Liewe Here 

 

U is die weg, die waarheid, die lewe. In U het ons die lewe, die ware 

lewe, die ewige lewe. Maar dit beteken nie dat ons gearriveer het nie. 

U het ons ook geplaas op ‘n weg, die weg van gehoorsaamheid, van 

dissipelskap, die weg agter U aan... na die wêreld wat U nog moet 

ontmoet. 

 

Baie dankie dat ons op hierdie weg steeds by nuwe insigte kan 

uitkom, U steeds beter kan leer ken, steeds nader kan kom aan die 

doelwit wat U vir ons gestel het: om soos U te wees. 

 

Lei ons vandag op die weg van die waarheid.  

 

Ons vra dit in u Naam. 

 

Amen 
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26 Die kerk as getuies (Handelinge 1:8, Openbaring 6:9) 

 

Jesus sê vir sy dissipels net voor sy hemelvaart dat hulle sy getuies sal 

wees oor die hele wêreld. Hulle sal Hom verteenwoordig. Hulle sal van 

Hom getuig, en ook vir Hom getuig wanneer nodig. Dit is ‘n term uit 

die regspraak. Dit beteken dus ook dat Jesus aangekla sal word, die 

wêreld sal Hom nie glo nie. Maar dan is die kerk daar om vir Hom op 

te kom, vir Hom te getuig. Dit is dan ook nie vreemd dat hierdie selfde 

Griekse woord ook vir “martelaars” gebruik word nie. Die getuienis van 

die gelowige kan ook tot sy dood lei. Maar die Heilige Gees gee hulle 

die krag, het Jesus gesê. En in Openbaring is daar die visioen van 

hierdie getuienisse se ereplek onder die altaar in die hemel. 

 

Liewe Here 

 

Ons kan ons voorstel dat U beter getuies vir U kon oproep. Maar 

nogtans dank ons U vir die voorreg en groot verantwoordelikheid om 

U in die vyandige wêreld te verteenwoordig. Vergewe ons wanneer 

ons in hierdie hoogste roeping faal. 

 

Help ons deur u Heilige Gees dat ons getroue getuies sal wees, dat 

iets van u liefde, u genade en diensbereidheid in ons lewens te 

voorskyn sal kom. Laat ons tog nie deur ons lewe, woorde en dade ‘n 

valse beeld van U versprei nie. 

 

Dankie dat ons dit kan vra in u Naam. 

 

Amen 

 

27   Die kerk as diensknegte van God (Handelinge 4:29)  

 

Op talle plekke in die NT word daar melding gemaak dat die 

gelowiges God dien (Hd 4:29, Rm 6:22, 14:18, 1 Kor 7:22, Gal 4:1-7, 5:13, 

1 Th 1:9, 1 Pt 2:16). Jesus sê self ook in Markus 10 dat diens kenmerkend 

van sy volgelinge moet wees, want ook Hy het nie gekom om gedien 

te word nie, maar om te dien. Paulus skryf in diepte hieroor: vroeër 

was ons slawe (diensknegte) van die sonde, maar nou is ons 
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vrygemaak om God te dien. Ons is nou weer “slawe”, maar slawe van 

Hom wat ons verlos het tot die vryheid van kindskap. Ons mense is 

altyd geneig om iets te aanbid of te dien. Jesus sê ons kan nie God 

en Mammon tegelyk dien nie, ons moet kies. Die eerste christene het 

gekies vir God teenoor die keiser. Ons moet meermale kies: dien ons 

God, of dien of onsself en ons begeertes? 

 

Liewe Here 

 

U is die Heer van ons lewens. Ons dien U alleen. Dit sê ons, maar so 

dikwels wil die eie ek tog die eerste plek inneem. Bewaar ons van 

hierdie afgodsdiens.  

 

Ons dank U dat U ons vrygemaak het, vrygekoop het om aan U te 

behoort. Laat ons ons vryheid in dankbaarheid aanwend in die diens 

aan U en u koninkryk. 

 

Ons bid dat ons diens in en aan die kerk, ook ons bydraes en 

aktiwiteite, in die laaste instansie diens aan U sal wees. Wil U ons in die 

kerk lei om nie maar die kerklike organisasie te dien nie, maar Uself. 

 

Ons vra dit in u Naam. 

 

Amen 

 

28   Die kerk as ‘n broederskap van gelowiges (Markus 3:35, 

Hebreërs  2:11, 1 Petrus 2:17, 5:9) 

 

Jesus sê dat elkeen wat die wil van God doen, sy “broer, sy suster en 

sy moeder” is (Mk 3:35). Hy is nie skaam om die gelowiges sy broers en 

susters te noem nie (Hebreërs). Petrus praat letterlik van die gelowiges 

as die “broederskap” (al word dit in ons Bybel as “medegelowiges” 

vertaal, want dit sluit die susters in!). Ons in die kerk is ‘n familie... familie 

van mekaar, maar ook God se familie. Soos die spreekwoord sê: 

bloed is dikker as water, ons word aan mekaar verbind met bande 

van bloed... die Bloed van Jesus ons Verlosser. ‘n Ander spreekwoord 
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sê: jou vriende kies jy, maar jou familie nie. Al het ons mekaar nie 

gekies nie, God het gekies dat ons familie sal wees, broers en susters. 

 

Onse Vader 

 

U het ons uitverkies om deel te wees van u binnekring, ons is u kinders, 

deur Jesus Christus. Ons is broers en susters van mekaar, ‘n familie. En 

u familie is veel groter en interessanter en meer kleurvol as ons 

plaaslike gemeente! 

 

Soos in alle families verskil ons dikwels van mekaar, maar laat ons tog 

besef dat dat die bloed wat ons saambind ‘n sterker band is as enige 

ander verskille wat ons mag hê. Suiwer ons liefde vir mekaar sodat dit 

al meer sal wees soos u liefde vir ons: ‘n liefde wat gee sonder dat dit 

verdien word. 

 

Laat ons ‘n groot begeerte ontwikkel om die eenheidsbande wat 

gelowiges oor al die grense heen aan mekaar bind, te beleef. 

 

Laat u Naam geheilig word. 

 

Amen 

 

29   Die kerk as huis(houding) van God (1 Petrus 4:17, Hebreërs 3:1-

6) 

 

‘n Huis word ook verstaan as meer as ‘n gebou, as ‘n huishouding. ‘n 

Huishouding is ‘n huis met inhoud, met mense. Dit is ‘n versameling 

mense wat saam ‘n gemeenskap of ‘n huishouding vorm. In ‘n 

gewone huishouding het elkeen sy of haar rol om te vervul, ‘n plek om 

vol te staan. So is dit ook in die huis of huishouding van God. Hierdie is 

‘n dinamiese gemeenskap waarin elkeen pligte het, en waar die 

onderlinge verhoudings baie belangrik is. Maar in hierdie beeld vir die 

kerk is deurslaggewend dat dit God self is wat aan die hoof van die 

huis staan, dit is Hy wat hierdie huishouding stig en opbou (Heb 3). 

Petrus waarsku dan ook dat aan hierdie huishouding hoë eise gestel 
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word, en dat dit getoets sal word. Voldoen dit aan die eise van huis 

van God te wees? 

 

Onse Vader 

 

Nie alleen is ons ‘n broederskap (en susterskap)  in die kerk, en onder 

mekaar ‘n familie nie, maar ons vorm saam ook die huishouding van 

U, ons Vader. Laat ons tog funksioneer soos ‘n ware huis waarvan U 

die Vader is. In hierdie huis behoort daar sekerlik wedersydse respek 

vir mekaar te wees, en heers daar vrede soos dit in u huis betaam. 

Vergewe ons as hierdie harmonie soms ontbreek. 

 

Wil U tog ons huis regeer, en maak ons elkeen bereid om by te dra tot 

die goeie funksionering van die huishouding. 

Ons bid ook vir ons familiehuise. Laat hierdie voortgaande grendeltyd 

tog in ons huise tot dieper verhoudings lei, en nie die teendeel 

waarvan ons so baie hoor nie. 

 

Ons vra dit in u Naam. 

 

Amen 

 

30   Die kerk as erfgename van God (Romeine 8:17, Galasiërs 3:29, 

Titus 3:7) 

 

Paulus beklemtoon dat ons die gawe van kindskap ontvang het, en 

daarmee saam erfgename geword het, “mede-erfgename met 

Christus”.  En hy gaan voort: soos wat Christus verheerlik is, sal ook ons 

verheerliking ontvang. Ons sien visioene daarvan in Openbaring waar 

die ouderlinge (verteenwoordigers van die kerk) met krone op saam 

met Christus regeer. Ons is aangeneem as kinders van die Koning, en 

die erfenis is die ewige lewe, die “lewe in oorvloed” in die koninkryk 

van God. Maar ons hoef nie vir hierdie erfenis te wag tot Iemand te 

sterwe kom nie, dit het reeds gebeur. Laat ons in die kerk betekenis 

gee aan ons erfenis. 

 

Liewe Here 
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Dat ons mede-erfgename van U is verbyster ons. Ons het dit nie 

verdien nie. God is groot en genadig! 

 

Ons dank U vir alles wat hierdie erfenis mag inhou, en dat dit reeds vir 

ons weggelê is. Die ewige lewe met sy onberekenbare inhoud is reeds 

ons deel. Vergewe ons dat ons desnieteenstaande soos armsaliges 

voortploeter sonder om dié lewe in sy oorvloed te beleef. 

Ons bid, Here, vir vreugde in ons lewens, en dat dit al ons verhoudings 

sal verryk. 

 

Mag ons ook bid dat die plaaslike ekonomie weer sal opstaan, dat 

mense kan verdien en hulle huismense kan versorg. Ons bid dat “die 

muwe normaal” van die ekonomie, wat voorheen so ingestel was op 

selfverryking, meer menslik sal word. Dat ons vir mekaar sal omgee. 

 

Hoor ons gebed, 

 

Amen 

 

31   Die kerk as bouwerk (1 Korintiërs 3:10-, 14:26, Ef 2:21-22, 4:12 en 

16, Hebreërs 3:3-4, 1 Petrus 2:5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clay Banks: https://unsplash.com/photos/Toyw0wZNNMA 
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Die klem is in hierdie beeld nie soseer op die gebou of die liggaam 

nie, maar op die feit dat daaraan gebou word. “Laat alles tot opbou 

geskied”, sê Paulus in 1 Kor 14. “In Hom word julle ook saam opgebou 

tot woonplek van God deur die Gees” (Ef 2:22). En Petrus: “Laat julle 

as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis” (1 Pt 2:5). Maar dit 

word ook gebruik as die bouwerk aan ‘n liggaam (Ef 4:16) waarin God 

wil woon. In die passief hoor ons dat ons moet toelaat dat ons 

opgebou word, maar daar is ook ‘n aktiewe aspek: pasop hoe julle 

bou (1 Kor 3)! Die gebou is nog nie klaar nie, daar word nog aan 

gebou. Die fondament is al gelê (Christus is die fondament), maar 

daar moet volgens die plan van God verder gebou word. Die doelwit 

is duidelik: ‘n geestelike huis waarin God woon. 

 

Liewe Here 

 

Ja, ons het nog nie gearriveer nie, daar is nog baie werk aan ons. Ons 

is besig met die bouwerk, maar ons vra U om ons hande te rig om te 

werk volgens u plan. Maar baie dankie dat ons weet dat Uself die 

eintlike Bouer is wat ons sal opbou tot die huis waarin U kan woon. Ons 

vra U dat U ons daarvan sal weerhou om in u pad te kom wanneer U 

moet afbreek en bou. 

 

Dankie, Here, dat ons kan glo dat U die goeie werk wat in ons begin 

is, sal voltooi. 

 

Ons bid dat ons bouwerk vandag goed sal wees, en dat ons goeie 

materiaal sal gebruik. 

 

Tot U eer vra ons dit. 

 

Amen 

 

32   Die kerk as ‘n tempel van God (1 Korintiërs 3:16-17) 

 

“Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van 

God in julle woon nie?”, skryf Paulus in vers 16. Weet ons dit? Besef ons 

dit regtig? Ons bestaan as kerk is danksy die Gees. Die tempel (ons 
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gesamentlik) behoort aan Hom in sy heerlikheid. Dink jy nie dat as ons 

dit regtig besef, ons versigtiger sal leef nie? Want in die volgende vers 

waarsku Paulus die Korintiërs: “As iemand die tempel van God 

beskadig, sal God hom straf” (vers 17). Skend ons dalk hierdie tempel? 

Hoe kan ons dit beskadig? Met verdeeldheid, met liefdeloosheid. Alles 

wat nie vrug van die Gees (Gal 5:22) is nie, hoort nie in hierdie tempel 

nie, want die Gees woon hier. Mag ons hierdie tempel bewaar teen 

alles wat afbreek sodat die tempel God se grootheid kan verkondig. 

 

Liewe Here 

 

Soms lyk dit asof ons nie weet wat ons werklik verteenwoordig nie. Ons 

is die tempel van God, maar dan dink ons aan ‘n gebou waarna ons 

moet omsien asof dit ons huis is. Laat ons tog onthou dat ons (die kerk) 

‘n heilige tempel is. Laat ons besef (glo) dat die Heilige Gees in ons 

woon. Dit is die Gees wat van ons ‘n tempel maak. 

 

Kenmerkend van ‘n tempel of katedraal is die bepaalde atmosfeer 

wat aanbidding bevorder. Laat ons gemeenskap en eredienste tog 

ook hierdie effek hê. 

 

Dankie dat ons kan weet dat ons steeds gesamentlik ‘n tempel is al 

kan ons deesdae nie almal saam aanbid nie. Ons lees in ieder geval 

ook in u Woord dat ons as individue ook tempels is waarin die Gees 

teenwoordig is. 

 

Amen 

 

33   Die kerk as ‘n lewende liggaam (Romeine 12, 1 Korintiërs 12, 

Efesiërs 4:4-16, Kolossense 2:19) 

 

Paulus gebruik dikwels hierdie beeld vir die kerk. Trouens, dit is vir hom 

miskien die belangrikste metafoor vir die kerk. Die kerk is nie ‘n dooie 

organisasie nie, maar ‘n wonderlike dinamiese, lewende, groeiende 

liggaam. En hierdie liggaam se goeie gesondheid en funksionering 

hang af van die bydrae van elke liggaamsdeel. Elke keer as hy hierdie 

beeld gebruik, is dit wanneer hy besig is om oor die gawes van die 
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Gees te skryf... die Gees gee die gawes aan die ledemate sodat die 

hele liggaam goed kan werk. Sonder die werking van die Gees kan 

die kerk nie bestaan nie. Elke lidmaat is dus belangrik in die kerk, ewe 

belangrik. Maar ons moenie vergeet nie: Christus is die Hoof, die 

senuweesentrum. Die Gees funksioneer soos die senuwees wat al die 

dele met die Hoof verbind en hulle goed laat funksioneer. 

 

Liewe Here 

 

Hoe wonderlik is dit nie om aan onsself te dink as lewende ledemate 

van u liggaam. Wil U tog steeds ons doen en late beheer vanuit u 

hoofskap. 

 

Hoe graag wil ons as kerk nie funksioneer as so ‘n liggaam nie, ‘n 

liggaam wat gebruik maak van die gawes wat elkeen na die liggaam 

bring en so mekaar aanvul. Gee ons tog die wysheid om dit so te laat 

werk. 

 

Ons moet bely dat ons te dikwels aan die kerk dink as ‘n menslike 

organisasie waar iemand die bestuurder is, en die mense wat in diens 

geneem word die organisasie moet dra. Ons vra van hulle 

verantwoording, sonder om ‘n eie bydrae met ons gawes te maak. 

 

Seën ons vandag as lede van u liggaam. 

 

Amen 

 

34  Die kerk as ledemate van Christus (1 Korontiërs 6:15) 

 

Die liggaamsbeeld gaan nog verder. Nie alleen is die kerk die 

liggaam van Christus nie, maar die liggaam is Christus, en ons (die 

kerk) is dus deel van Christus. Christus is nie alleen die Hoof nie, Hy is 

ook die liggaam. Dit sê Paulus hier in 1 Korinthiërs 6:15. Op die een vlak 

is ons as individuele gelowiges deel van hierdie liggaam, maar op die 

ander vlak is die kerk (ons gesamentlik) ook deel van sy liggaam. 

Daarom, so sê Paulus, kan ons nie maar doen wat ons wil nie. Ja, ons 

is vry, maar dit beteken nie dat enige optrede maar aanvaarbaar is 



34 
 

nie. Daar is ‘n maatstaf waaraan ons ons optrede as kerk moet meet: 

is dit tot eer van Christus? Ons is tog anders as ‘n gewone wêreldse 

organisasie, ons is deel van die liggaam van Christus. 

 

Liewe Here 

 

Ons is aan U verbind so intiem as wat enige van ons liggaamsdele 

deel is van ons eie liggaam. As enige van ons organe siek is, of seerkry, 

dan is dit onsself wat geraak word. So, glo ons, word U ook geraak as 

enigeen van ons ly. Maar so is dit ook wanneer die kerk ly. U kry ook 

seer wanneer die kerk nie gesond is nie. 

 

Daarom bid ons vandag vir u kerk wat op baie plekke en in baie lande 

swaarkry. Die kerk word beperk in sy werk, hy word vervolg, en 

gelowiges word doodgemaak. Hou hulle digby u hart. Maar ons dink 

ook daaraan dat die kerk nie altyd gesond is nie. Maak ons heel. 

 

Baie dankie vir ons verbintenis met U. Dit troos ons. En dit gee ons krag. 

Ons vra U om ons tog voortdurend by te staan dat ons as u kerk ‘n 

positiewe rol in u liggaam sal speel... soos elkeen van ons ook in ons 

plaaslike kerk dit moet doen. 

 

Ons vra dit in u Naam. 

 

Amen 

 

35  Die kerk as deelnemers aan die liggaam van Christus (1 

Korintiërs 10:16-17) 

 

In hierdie beeld word uitgedruk die diepe eenheid van die kerk wat 

bewerk word en versterk word deur die gesamentlike gebruik van die 

brood, as simbool van die liggaam van Christus, in die sakrament van 

die nagmaal. Deur simbolies deel te hê aan sy liggaam word Hy deel 

van ons, en ons as die kerk ook een liggaam. Die wonderlike rol van 

die sakramente is om geloofswaarhede wat eintlik moeilik onder 

woorde gebring kan word in ervaringe te kommunikeer. So is dit dan 

ook met hierdie mistiese eenheid met mekaar deur saam deel te hê 
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aan Christus. Daarom dien die nagmaal as versterking van ons geloof 

in iets wat moeilik te verstaan is. 

 

Liewe Here 

 

U het vir u dissipels gesê: neem, eet, dit is my liggaam (Mk 14:22). En 

dieselfde doen ons daarom tot vandag toe in die sakrament van die 

nagmaal. Op ‘n wonderlike manier word ons so een met U en met 

mekaar. Baie dankie dat ons verlossing so wonderlik is dat dit ons 

verstand en ons taal te bowe gaan, sodat ons maar net verwonderd 

kan staan voor u grootheid. 

 

Ons vra U dat die wonderlike eenheid in en van die kerk sigbaar sal 

wees, nie net in die gesamentlike eet en drink van die brood en wyn 

in die nagmaal nie, maar in die wyse waarop ons leef en met mekaar 

omgaan. 

 

En laat ons in U bly, dit bid ons. 

 

Amen 

 

36  Die kerk as ‘n verskeidenheid van dienste (Romeine 12:4-8, 1 

Korintiërs 12) 

 

Paulus gebruik die menslike liggaam as beeld van die kerk van 

Christus. En dan onderstreep hy ‘n paar dinge.  

 

Eerstens bestaan die liggaam uit ‘n groot verskeidendenheid van 

organe en liggaamsdele. (Ek kan maar net dink hoe verwonderd hy 

sou wees as hy vandag se kennis gehad het van die ongelooflike 

samestelling van die liggaam!)  

 

En, tweedens, elkeen hiervan lewer ‘n onmisbare diens aan die 

liggaam. Die een is nie belangriker as die ander nie, nie een kan sê 

dat hy die ander nie nodig het nie, die een liggaam het almal nodig.  
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Daar is nie plek vir hoogmoed nie, en ook nie vir ‘n 

minderwaardigheidsgevoel nie. Dit is so in die liggaam, maar ook in 

die kerk sien hy dat daar ‘n verskeidenheid dienste (rolle, “ministries”) 

is. En, belangrik, elkeen van hierdie dienste is ook ‘n gawe wat die 

Gees aan die kerk gee. Die Heilige Gees laat die liggaam goed 

funksioneer deur gawes uit te deel. Ons moet ook nie vergeet dat die 

kerk geroep is om diens te lewer nie... aan God, in die wêreld. 

 

Liewe Here 

 

Dankie dat ons deel kan wees van so ‘n wonderlike liggaam, en dat 

ons in die liggaam kan dien. Dankie vir die gawes van die Gees. Ons 

onthou ook wat Paulus in die volgende hoofstuk gesê het: “die 

grootste hiervan is die liefde”. 

 

Ons bid dat die krag van hierdie beeld waar sal word in die kerk, ook 

in ons plaaslike gemeente. Laat diensbaarheid die kenmerk wees van 

u liggaam, die kerk. 

 

Ons dank U vir almal wat diens lewer, nie alleen in die kerk nie, maar 

in die gemeenskap. ‘n Samelewing kan nie funksioneer sonder hulle 

nie. Dit besef ons in hierdie tyd van die pandemie nog beter as 

voorheen. Laat hulle tog die eer en die dank kry wat hulle verdien. 

 

Amen 

 

37 Die kerk as liggaam van die Hoof (Kolossense 1:18, 2:19) 

 

Hierdie is die laaste van die reeks beelde wat ons help om die kerk 

beter te verstaan. Is dit dalk die belangrikste? Sonder die hoof is daar 

in ieder geval nie ‘n lewende liggaam nie. Die liggaam behoort aan 

die hoof, die liggaam kan alleen leef en funksioneer as dit intiem aan 

die hoof verbind bly. Soos die selle en organe van die menslike 

liggaam se optrede afhanklik is van die seine vanuit die brein, so ook 

is dit in die kerk. Ons ore moet steeds gespits bly, en ons gees ingestel 

bly op die fluisteringe van die Gees wat die wil van die Hoof oordra. 

En Hy, die hoof van die kerk, is in werklikheid die hoof ook van die 
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kosmos, die Heer van alle here. Ons verantwoordelikheid is om in te 

pas by wat sy plan vir die heelal is. Wat ‘n roeping! 

 

Onse Heer en Koning 

 

Dit is vir ons wonderlik om in te pas en diensbaar te wees in die een 

liggaam van Jesus Christus. Maar laat ons nooit vergeet wie U, ons 

Hoof en Koning, is nie. Laat ons besef dat ons bestaan eintlik daarop 

gerig is om u Naam groot te maak, om U alle eer te gee. 

 

Ons wil ingestel wees op u woord, u wil. Maar ons hoor so baie dinge, 

daar is soveel seine wat ons deur die dag opvang. Gee ons tog die 

onderskeiding dat ons op U sal reageer, en niks of niemand anders 

nie. Laat ons mekaar met ons gawes help om waarlik kerk van Jesus 

Christus te wees. 

 

Seën ons op hierdie pad. 

 

Dit bid ons in u wonderlike Naam. 

 

Amen 

 

 


