
 

 
Lees: 1 Korintiërs 15:12-34 

Kernvers: 1 Kor.15:19 

Tema: Hoop op Christus wat lewe of hoop wat dood is 

      1. Met Paasnaweek dink ons aan Jesus Christus se kruisiging en 
 opstanding 

      2. Jesus Christus en hierdie lewe  

      3.  Ons hoop op Christus 

      4. Die uitkoms van ons hoop 

Sang: Ps.118:1,2; Ps.9:1,7; Sb.5-4:1,2; Ps.23:1,2,3; Ps.119:22,39 

 
KOLLEKTE EN BYDRAES 
Die diakonie moet steeds die hulpgevalle versorg en die kerkraad moet 
sy verpligtinge nakom. Lidmate word gevra om indien moontlik hul 
bydraes en kollekte elektronies te gee. Indien dit nie moontlik is nie, 
moet u asseblief die geld eenkant hou, totdat ons weer ‘n normale ere-
diens kan hou. 
 

MEELEWING 

Jeanette Pelser (D1 0832263141) se jongste broer is verlede Sondag 
skielik oorlede.  

Ons dra julle aan ons Hemelse Vader op en weet Hy sal julle deur sy 
Gees troos. 

Vir almal in hierdie tyd van inperking: "Maar die wat op die Here ver-
trou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en 

word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie" (Jes.40:31). 

NEUTEDOPPER 
 Dien die Here met 
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MEELEWING 

VERJAARSDAE  Loof God omdat Hy goed is.  
13/4 Jandré van Rooyen   D4 
         Ben van Staden *   A2  0824125917 
         Carin Venter    A1  0828987521 
14/4 Elnita de Lange   C4  0842509195 
15/4 Franci Dreyer   D1  0825426369 
         Hannes Grobler *   C3  0824496036 
         Hetta Viljoen *   D1  0731939017 
16/4 Susan Walkenshaw   C3  0762931681 
17/4 Ds Johan Nel    D3  0760656347 
* Lidmate 65 jaar en ouer 
 
GODSDIENS SONDER BYMOTIEWE 
  
Ons gesin het Vrydag oggend ds Johan se preek (wat hy per epos 
gestuur het) uit Spreuke1 met die tema “Die vrees van die Here in my 
lewe” aan mekaar voorgelees. Ds baie dankie vir die woordver-
kondiging – dit het gegaan oor ‘n besondere saak wat sentraal in ons 
verhouding met God moet wees. 
  
Ons het na die “leesdiens” onder andere gepraat oor waarom ons die 
Here dien en ons beywer om die (goeie) werke te doen waartoe God 
ons roep. ‘n Mens moet jouself eintlik voortdurend aan hierdie vraag (en 
ons belydenis in HK, vrae 86 en 91) toets. Dié gesprek, en ook die 
preek uit Spreuke 1, het my laat dink aan ‘n artikel wat ds Nico van der 
Merwe jare gelede onder die opskrif “Godsdiens sonder bymotiewe” in 
die Slingervel (hy was in daardie jare die redakteur) geplaas het. Hier-
onder is enkele aanhalings uit die artikel wat ek graag wil deel: 
  
“Ons moet God nie dien om in die hemel te kom of uit die hel te bly nie, 
maar om Homself. Die diepste motief vir jou godsdiens lê nie in jou eie 
voordeel nie, maar dit lê in God die Here. Dit beteken: 

         Jy moet God nie dien om iets te kry nie 
         Jy moet God nie dien vir wins nie 
         Jy moet God nie dien om beter te word nie 
         Jy moet God nie dien om geseën te word nie 
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 Dit is tog wat mense vra. Wat sit daarin as ek die Here dien? Watter 
voordele het dit vir my as ek lidmaat van die Kerk is? Watter positiewe 
resultate sal dit vir my hê as ek kind van die Here is? Dit is vrae wat jy 
moet vra ten opsigte van aardse dinge, nie ten opsigte van jou 
godsdiens nie. Gods – diens is diens aan God. Ons moet God dien ter 
wille van Homself, nie ter wille van myself nie. Dit beteken: 

         Jy moet God dien sonder bymotiewe 
         Jy moet God dien omdat Hy jou liefhet 
         Jy moet God dien omdat Hy jou God is 

  
Al misluk jou eerbaarste poging, Al is jou lewe vol rampe en ellende. Al 
gebeur wat ookal . . . nogtans moet jy juig en bly wees in die Here en 
Hom loof en prys en in alles dien. Dit vra baie; veel meer as waartoe 
die mens in staat is. Jy kan dit alleen doen as God in jou jou sondige 
mens omkeer. Eers na wedergeboorte is die mens in staat om God so 
te dien . En dan bly dit steeds ‘n daaglikse stryd. Dit is die opdrag aan 
elke gelowige kind van God. 
  
Dit sal van jou toewyding en selfbeheersing vra om hierdie perspektief 
in die lewe te behou. Dis sal ook  net moontlik wees as jy die Here in 
gebed onophoudelik daarvoor vra” 
(Ouderling Floors Pelser) 

DIE SEWE KRUISWOORDE 
“Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”   
Luk 23:34 
“Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees”   
Luk 23:43 
“Daar is u seun … Daar is jou moeder”  
(Die woorde was aan Johannes en Maria gerig) Joh 19:26-27 
“My God, my God, waarom het U my verlaat?” Matt 27:46; Mark 15:34 
“Ek is dors” Joh 19:28 
“Dit is volbring!” Joh 19:30 

“Vader, in u hande gee Ek my gees oor.” Luk 23:46 

Die total van sewe kruiswoorde, saamgestel uit die uitsprake wat by al 
vier die Evangelies voorkom, gee ons ‘n beeld van die laaste oomblikke 
van Jesus se lewe en van die ontsettende lyding wat Hy ter 
wille van ons versoening met God aan die kruis moes 
deurmaak.  (Die Bybel in Praktyk p1443) 
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