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GEREFORMEERDE KERK LYTTELTON 

 

 
vir 

 

Sondag 27 November 2022 

 

(Die normale Koerier sal weer volgende week verskyn) 

 

Oggenddiens: 

09:00 

Prediker: Dr. Douw Breed 

 

Liturgie: 

 

Votum 

Seën 

Sing: Ps. 68:9,13 

 

Belydenis 

Sing: Skb 12-2: 1, 2 

 

Wet 

Sing: Ps. 118:7, 8, 14 

 

Gebed 

Sing: Ps. 34:1, 2 

Skriflesing: Lees Psalm 73 

Teks: Psalm 73:25 

Woordverkondiging 

Gebed 

 

Sing: Ps. 73:5, 7, 10 

Seën 

Skb 13-3 

 



- 2 - 
 

 

Kan gelowiges eerlik sê, wanneer dit baie sleg gaan, dat niks hulle ontbreek nie? 

 

Inleiding: Kan ‘n mens eerlik sê, wanneer dit baie, baie sleg met jou gaan, dat niks 

jou ontbreek nie? Uit baie Psalms (bv. Psalm 23) behoort ons te kan sê: “Ja, 

gelowiges behoort altyd te kan sê dat hulle beker oorloop van vreugde.” Ons wil 

graag uit Psalm 73 vir u aantoon hoe dit moontlik is dat gelowiges dit eerlik kan sê. 

Wat nie in slegte tye help nie: 

• Ignorering van feite. ‘n Mens moenie probeer om vir jouself te jok nie. As dit 

sleg gaan met jou, gaan dit sleg.  In Psalm 73 word ons geleer om juis nie die feite 

aangaande ons omstandighede te ignoreer nie (vgl. v. 3-14). 

• Optelsomme. Toe die digter optelsomme gemaak het, het hy amper in die geloof 

gegly (vgl. 3-14). Sy situasie het sleg vergelyk met die goddelose mense! 

Optelsomme bring jou nie by vrede uit nie! 

• Met die verstand dinge probeer uitpluis. Die digter erken ook dat toe hy diep 

nagedink het, kon hy nie ‘n oplossing vind nie (v. 16). 

 

Wat werklik help in slegte tye: 

God se geslag. In die worsteling van die digter, is dit sy verantwoordelikheid 

teenoor medegelowiges wat hom laat skrik het vir sy eie gedagtes en bitterheid. 

Medegelowiges het nie sy worsteling weggeneem nie, maar dit het gehelp dat hy 

begin besef het dat hy op die verkeerde pad is met sy oordenkinge. 

Wat verander moet word: 

Die hart. Die digter maak reg aan die begin van die Psalm (v. 1) duidelik wanneer 

mense sal begryp dat hulle niks kort kom nie.  Dit is wanneer hulle “rein van hart” 

is. Dit is wanneer hulle in hul diepste innerlike rein is. Dit is uit hierdie reinheid dat 

die digter met sy bitterheid amper uitgeval het (vgl. v. 2). 

       

Hoe die hart verander: 

In te gaan in die heiligdom.   Die draaipunt in die digter se worsteling kom wanneer 

hy ingaan in die heiligdom (v. 17).  Hy sê nie wat hy met “heiligdom” bedoel nie. Dit 

is egter duidelik dat hy tot by God, die heilige God, die genadige en die liefdevolle 

God gekom het. My hart verander wanneer ek op grond van my Here se offer en 

gedring deur die Heilige Gees tot by God kom – wanneer ek my kan losmaak van die 

malende gedagtes en vrae wat onbeantwoord is en met groot verwondering iets van 

God se heiligheid, sy genade en sy liefde in sy Seun begryp. Let daarop: om in te 

gaan in die heiligdom gebeur nie terloops nie. Dit vereis geloofsinspanning, tyd en 

toewyding. 
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Die hart verander vanaf: 

- arrogante aanklaer tot aangeklaagde (vgl. v. 14 en 22); 

- vanaf verwerpte tot versorgde (vgl. v. 13 en 23-24); 

- vanaf jaloerse tot jammerhartige (3-13 en 17-20) en 

- vanaf dikmond-mens en toemond-mens tot verkondiger (15 en 28). 

 

oOo 

 

 

Tweedediens 

11:00  

Liturgie:  

 

Votum 

Seëngroet 

Lofpsalm sing: Ps. 84:5, 6 

 

Gebed  

Psalm sing: Ps. 124:1, 2, 4Skriflesing: Lees Lukas 7:36-50      

 

Psalm sing: Ps. 145:5, 6, 7 

Teks: Lukas 7:47 

Preek 

Gebed 

 

Slot-psalm: Ps. 18:1, 14 

Seën 

Skb 13-3 
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Oorweldig deur liefde vir my Verlosser. 

Oorweldig deur liefde vir Hom wat my liefgehad het. 

Niks om te betaal nie.  ‘n Mens kan jou indink hoe onstigtelik die sondige vrou se 

optrede in die Fariseër, Simon, se huis was. Simon beoordeel nie net die vrou nie. 

In die situasie beoordeel hy ook vir Jesus. Hy besluit dat Jesus nie ‘n profeet is 

nie, want anders sou Hy nie die vrou toegelaat het om te doen wat sy gedoen het 

nie. 

 

Jesus ken egter Simon se gedagtes en rig Hom op ‘n uiters persoonlike manier tot 

Simon.  Hy vertel vir Simon ‘n verhaaltjie van twee mense wat in die skuld was by 

‘n geldskieter. Die een het baie geskuld en die ander een min. Die belangrike punt 

in die verhaaltjie is egter die feit dat al twee niks gehad het om mee te betaal 

nie. Simon en die ander luisteraars sou weet dat die persoon wat baie skuld gehad 

het, na die sondige vrou verwys.  Sy het beslis niks gehad om mee te betaal nie. 

Die persoon in die verhaaltjie wat min skuld gehad het, so sou almal weet, was 

Simon.  

 

Met die verhaaltjie word Simon se probleem uitgewys. Hy het niks gehad om sy 

skuld te betaal nie. As jy skuld het – al is dit minder as iemand anders s’n - en jy 

kan nie betaal nie, is jy skuldig. Simon en elkeen wat dink haar/sy lewe sal vir God 

aanvaarbaar wees, word tot ware sondebesef gelei.  

Ken ek regtig my sondenood of is daar iets van ‘n Simon in my hart? 

 

- Liefde is die bewys, nie die grond nie.  Die sondige vrou wat by Jesus se 

voete kom staan het, het waarskynlik Jesus hoor preek of ‘n wonderwerk van Hom 

gesien. Sy het tot die besef gekom dat daar deur Hom ook vir ‘n slegte mens soos 

sy, genade kan wees. Jesus se vraag aan Simon aan die einde van die verhaaltjie 

maak dit duidelik dat die vrou daar in Simon se huis, in liefde optree teenoor Hom 

by Wie sy kwytskelding van haar skuld gevind het. Haar liefde is nie die grond vir 

haar vryspraak nie, maar die bewys van die vryspraak. Sy het in Jesus Christus 

geglo en het vryspraak ontvang.  

My liefde vir my Here is die bewys dat Hy deur sy kruisdood vir my vryspraak 

bewerk het. 

 

- Hierdie liefde is oorweldigend en baie persoonlik.  Die sondige vrou kom in 

die huis van Simon in, die huis waar sy geweet het sy nie welkom sou wees nie. Sy 

doen wat sy geweet het, ongehoord is. Haar hele optrede getuig daarvan dat sy, 
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gedring deur die Gees, oorweldig is deur persoonlike liefde vir Hom wat haar by 

kwytskelding uitgebring het. Sy het by Jesus Christus God se genade gevind.  

Is dit hierdie liefde wat my dring? 

 

Met liefde in my hart na my lewe. 

- Geloof, liefde en vrede.  Die vrou wat in Jesus geglo het en wat haar 

Verlosser liefhet, kan met “vrede” weggaan (v. 50).  

Bring my liefde vir my Verlosser ook ware vrede in my lewe? 

- Liefde wat hoogmoed, arrogansie, hardheid wegneem.  Jesus se boodskap aan 

Simon was duidelik. Die besef dat God se vryspraak alleen uit genade is, behoort 

die liefdeloosheid, hoogmoed, arrogansie en hardheid uit sy hart te neem. Wat 

Simon se reaksie was, weet ons nie. As leser van hierdie gebeure, moet ek egter 

vra of die liefde vir my Verlosser my hoogmoed, arrogansie en hardheid wegneem. 

- Liefde wat bekwaam maak om die Blye Boodskap te verkondig.  Wanneer die 

liefde vir Hom wat vir my kwytskelding bewerk het, my lewe vul, sal ek nie 

sondaars soos die vrou én soos Simon wegstoot nie. Die liefde maak my bekwaam 

om die evangelie te verkondig. 

oOo 

Kollekte vir die instandhouding van die erediens 

oOo 

Verjaar 27 November tot 3 Desember 2022 

Noemnaam Van Verjaardag Ouderdom Wyk Selfoon 

Lana Lee 11/28 5 14   

Elizma Van der 

Merwe 

11/28   04 `073 9566 691 

Ami Vogel 11/28 8 03   

Acker Ackerman 11/29 83 09 `083 2599 758 

Aren Eloff 11/30 11 11   

Magda Van den Berg 11/30   01 `082 3319 132 

Pieter Bos 12/01   08 `081 3902 321 

Carmen Holliday 12/01 17 11   

Alta Pohl 12/01   05 `074 8988 547 

George Erasmus 12/02   06 `082 4505 888 

El-Mari Smit 12/03   21 `079  6207 096 

oOo 
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Jaarprogram Regstelling: 

 

Die telefoonnommer van Leonie Engelbrecht (Wintermark) moet wees - 

 

 082 824 1198 

oOo 

Meelewing 
(Trudie Grobbellaar) 

(084 589 5965) 

 

Ons dra die volgende persone aan ons hemelse Vader op: 

• Nelie Alkema is op die herstelpad nadat sy  in ’n motorongeluk betrokke was.  

Van haar ribbes is gebreek en sy het ’n fraktuur in haar een voet. Gevolglik 

beweeg sy ook baie moeilik. Sy sterk tuis aan. 

•  

• Kobus Botha verduur nog baie pyn omdat ’n senuwee in  sy onderste 

rugwerwel vasgeknyp word. Hy kan eers 7 Februarie 2023 in Spine Africa 

geopereer word deur dr. Nel, ’n neurochirurg.   

•  

• Annatjie Engelbrecht se linker heup gee haar  baie probleme. Sy het baie 

pyn en sukkel geweldig om te loop. 

•  

• Estelle Griffioen raak nog baie moeg en is soms van balans af weens haar 

hartkleppe wat nie na wens funksioneer nie. Haar bloeddruk is ook baie laag 

wat haar moegheid vererger. 

 

 

Ons doen ook voorbidding vir die volgende persone: 

• Almal wat weens ouderdom eensaam en siek is en moeilik beweeg; 

• almal wat herstel na groot operasies; 

• almal wat baie pyn verduur weens chroniese siektes; 

• almal wat finansieel swaarkry in hierdie moeilike tyd. 
 

 

 

oOo 
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KATKISASIE Nuus 

Alta Pohl 074 898 8547 

 

Kersprogram: 

 

Alle katkisante word versoek om na afloop van die erediens in die kerkgebou 

bymekaar te kom. 

 

Leer solank: Stille Nag & Herders op die ope velde 

 

Program vir Kwartaal 4 

 

27 Nov 22  Oefen Kersprogram 

4 Des 22  Oefen Kersprogram 

11 Des 22  Kersprogram om 8:30 

oOO 

 

Kersdag erediens 

(Sondag 25 Desember 2022 om 09:00 in GK Lyttelton-kerkgebou) 

 

Hierdie eredies sal sal waargeneem word deur student Frikkie Deysel   

 

 

 

 

 


