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Sondag, 25 Oktober 2020  
Skriflesing:   Matteus 11:25-30 

Tema:    Begin jou dag reg!   
 
Skriflesing 
Matteus 11:25-30 
25Jesus maak toe sy oë toe en begin bid. “Baie dankie, Vader, U wat oor die hemel en die aarde 

heers, dat u boodskap so duidelik en eenvoudig is. ’n Mens hoef nie jare op skoolbanke te sit of 

spesiale kursusse te loop om dit te verstaan nie. Dankie dat ’n ma die kind op haar skoot van U 

kan vertel en dat hy dit kan verstaan. Dankie ook, Vader, dat die sogenaamde slim mense van die 

wêreld wat dink hulle weet alles nie u boodskap met hulle geleerdheid kan stilmaak nie. Nee, al 

hulle ingewikkelde redenasies laat net hulle eie koppe draai. Uiteindelik begryp hulle minder van u 

boodskap as die kindertjies. 26Dankie, Vader, dat U besluit het om so duidelik en eenvoudig met 

ons te praat. Amen.” 
27Na die gebed gesels Jesus toe verder met die mense: “My Vader het My gevra om al hierdie 

dinge op die aarde te kom doen. Hy het ook vir My alles gegee wat Ek nodig het om dit wel te kan 

doen. Ek en my Vader het geen geheime vir mekaar nie. Ons ken mekaar deur en deur. Niemand 

ken Ons soos Ons mekaar ken nie. Wil julle die Vader so leer ken? Ek kan julle aan 28Hom 

voorstel. 

“Daarom wil Ek julle uitnooi: Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die 

probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword sodat dit 

julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na My toe! Ja, kom wy jou lewe aan My toe. By 

My sal jy weer die sin van die lewe ontdek. 

“Kom luister na wat Ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net 

vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. 
29“Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. 

“Dis nie moeilik om so te leef nie; om die waarheid te sê, 30as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe 

lekker die lewe regtig kan wees.” 

 
PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Dis belangrik dat ek en jy weet wie God vir ons is. Dit is belangrik om te weet wat God vir jou 
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gedoen het en wat Hy elke dag steeds vir ons doen. Daar is so baie wat ‘n mens bly leer oor God 

en jy gaan meer as ‘n leeftyd nodig, hê om jou verhouding met Hom reg uit te leef.  

 

Wanneer ons ontdek hoe lief God vir ons is, dan help dit ons ook met liefde uit te leef die wêreld 

in. Dit wil ons aanmoedig om die evangelie te gaan verkondig met ywer en lus. Die Heilige Gees 

stel vir jou en vir my in staat om die liefde van God die wêreld in te dra! Elke dag! 

 

Hoe kry ons dit reg? 

Vir my en vir jou, om God se liefde die wêreld in te dra, beteken dat ons gesindhede reg ingestel 

is daarvoor.  

Hoe lyk die regte gesindheid? 

Dis ‘n liefde vir God.  
Dis ‘n verstaan van wat God van jou, as individu, wil sien.  

Dis jy wat weet dat God jou gebruik, elke dag, om Sy naam groot te maak met jou gawes, talente 

en voorregte.  

Dis jy wat ‘n liefde vir God het.  

Hy lei ons na ‘n verstaan dat alles vir Hom en tot Hom geskiet en ons is daardie voertuie waarmee 

God liefde in die wêreld saai. 

 

Broers en suster, ons het elkeen die Heilige Gees met ons. Jesus het ons opdrag gegee om 

saam met die Heilige Gees aan ons lewens  

sin te gee, 

Krag te gee om mee te leef, 

Met mense te lewe en liefde te deel,  
Beginsels te vind waarmee mens jou lewe kan leef,  

En diensbaar te lewe tot God se eer.  

 

Wat kan ek en jy doen om die Heilige Gees toe te laat om deur ons ‘n verskil in die wêreld te 

maak? 

  

Ek het nou al agtergekom dat ek my dag moet begin saam met God. As ek my dag met ‘n gejaag 

begin, dan is my hele dag ‘n gejaag. As ek my dag haastig begin, dan spandeer ek my dag in ‘n 

gehaas.  
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As ek my dag begin met God dan bly God by my deur die dag. Dis asof God jou aanvoerder is.  

Hy lê vir jou die agenda uit vir die dag.  

Hy stel die tempo op vir jou dag.  

Jou dag begin met ‘n voorligtingsessies (briefing) waar jy God vra om jou te stuur die dag in. Dis 

dan wanneer die Heilige gees jou gees aanvul om vir die Here die dag te leef. 

 

Dit beteken dan dat jy het besluite om te maak. As ons ‘n dag met God wil begin dan moet van 

ons vroeg genoeg tyd maak vir God. Sekere mense is oggend mense en ander mense is dit nie. 

Maar daar is soveel waarde daarin om met God die dag te begin dat jy ‘n besluit moet maak om 

vroeër op te staan of vroeër te gaan slaap, sodat jy saam met God die dag wegspring.    

 

Tyd saam met God, soos ‘n stiltetyd, as jy mooi daaroor dink, is God se idee. As God nie met jou 

wou praat nie, waarom het God vir ons ‘n Bybel gegee as ons nie veronderstel is om dit te gebruik 

nie? God wil hê ons moet Sy Bybel, Sy Woord, lees maar Hy wil ook deel wees van daardie 

stiltyd. God het baie om vir ons te sê elke dag, daarom het Hy vir jou Sy Woord gegee. Hy wil dan 

ook van jou hoor en daarom moet ons ook elke dag tot Hom bid.  

 

En dit bring my by ons tema vir vanoggend – Begin jou dag reg! 
As ek my dag met God wil begin, ‘n tydjie op sy sit voor my dag begin, hoe sal so ‘n stilte tyd lyk? 

 

Uitbou  
Hoe hou mens stilte tyd?   

Ek is van mening dat stiltetyd is ‘n baie persoonlike tyd en dit moet ook so wees. Ek glo wel dat 

daar op ‘n deeglike manier stiltetyd gehou moet word. Ek wil vanoggend vir u baie belangrike 

punte uitlig as dit by jou stiltetyd kom.  

Die belangrikste reël is dit –  

 

Raak stadiger (Bring die spoed af) 
Ons moet kan stadiger raak. Ons kan nie God hoor praat as ons die heeltyd aan die gejaag is 

nie. God wil hê jy moet stadiger raak. Daarom moet jy dalk ‘n bietjie vroeër opstaan sodat jy nie 

reg kan begin.  
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In ons teks gedeelte vanoggend hoor ons Jesus wat sê vers 28-29 volgend die Die Boodskap 

vertaling –  

8 Wil julle die Vader so leer ken? Ek kan julle aan 28 Hom voorstel.  

“Daarom wil Ek julle uitnooi: Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die 

probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword sodat dit 

julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na My toe! Ja, kom wy jou lewe aan My toe. By 

My sal jy weer die sin van die lewe ontdek. 

“Kom luister na wat Ek vir jou oor jou lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net 

vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê.  
29“Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef.  

 

Dis vanaf ‘n posisie van rustigheid waar ons helderder sien, beter verstaan en met wysheid 

oordeel en optree.  

 

Nadat jy rustiger geraak het, kom daar drie dinge wat moet plaasvind.  

 

1. Raak stadiger en lees God se Woord 
Gelukkig het God ons nie alleen gelaat om self te besluit hoe ons Christelike lewens moet lyk nie. 

Hy het vir die Bybel gegee en die Heilige Gees.  

Boers en susters, die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer toe dit geskryf is en die Heilige 

Gees inspireer ons wanneer ons God se Woord lees.  

Dis nie genoeg om die Bybel in jou huis te hê nie, jy moet die Bybel in jou hart hê.  

Ons kan nie ons lewens lewe sonder die Woord van God nie. Sonder die Bybel sal ons die 

verkeerde rigting in die lewe in slaan.  

 

82 Timoteus 3:16 (83 vertaling) lees soos volg - Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het 

groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n 

regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en 

toegerus sal wees vir elke goeie werk. 

Die Bybel is dus, so te sê, deur God geskryf. As die Bybel deur God geïnspireer is kan God jou 

ontmoet op enige plek in die Bybel en op enige bladsy van die Bybel. God kan met jou praat as jy 

net die tyd neem om God te hoor praat deur die Bybel.  
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Ons kan dan wonder hoe ons hierdie Bybel moet benader en lees sodat ons die waarde daaruit 

kan tap.  

Soms dink mense om die Bybel in ‘n jaar deur te lees. Baie mense begin baie goed, maar die 

Bybel raak moeilik om te lees. Aanvanklik begin mens sterk, want in die begin van die Bybel lees 

mens van mense sonder klere en daar is ook moord wat plaas gevind het en dit trek jou aandag, 

maar dan kom mens by daardie eentonige gedeeltes. Daar is daardie plekke in die Bybel wat 

gelaai is met familie name en plek name en wette wat een na die ander gelys word. En as jy die 

Bybel so aanpak en jy kom by al daardie lyste name, plekke en wette, dan raak mense 

ontmoedig. Maar weet u, ons maak Bybel lees vir onsself moeilik.  

 

Wat jy eintlik moet weet van Bybel lees is –  

a) Bybel lees en gebed is nie twee afsonderlike dinge nie. Om jou Bybel te lees gaan gepaard 

met gebed. Dis ‘n tweegesprek tussen jou en die Here.  

Dis wat Jesus gesê het in die Bybel in Matteus 6:6 (Die Boodskap) - 6“As jy bid, gaan dan na ’n 

stil plek toe waar niemand jou kan sien nie. Trek die deur agter jou toe en praat daar eenkant 

opreg met jou hemelse Vader. Hy sal sorg dat jy jou hemelse beloning kry. 

 

b) Volgende ding van Bybel lees is - omdat stiltetyd ‘n twee gesprek is, sal dit wys wees om God 
eerste te laat praat. Jy begin deur uit die Bybel te lees. Begin met ‘n kort gebed en vra die 

Here om met jou deur Sy Woord te praat.  

Van ons kan dalk nou dink dat die Bybel is nie altyd so gemaklik om te lees nie.  

Hier is vir jou ‘n gedagte – kry ‘n vertaling wat makliker met jou praat. Jy hoef nie 1933 se 

Afrikaanse vertaling te lees nie. ‘n Vertaling wat maklik lees is die ‘Bybel vir almal’ of selfs 

‘Die Boodskap’. Kry ‘n vertaling wat vir jou makliker lees.  

 

c) Nog ‘n ding is lees die Bybel vir diepte en nie vir lengte nie. Dit help nie jy jaag om deur ‘n 

boek te kom nie. Lees die Bybel om die dieper dinge te hoor. Om die Bybel te lees is nie ‘n 

resies nie, dis ‘n avontuur om wonderlike waarhede te ontdek. Hoor wat sê die Bybel oor 

diepte en nie lengte nie, in 8 Jakobus 1:25 (83 vertaling) - Maar iemand wat hom verdiep in 

die volmaakte wet wat 'n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, 

maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. 
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Dit help as jy jou potlood vat en woorde omkring soos wat jy lees. Dan kyk jy na wat ‘n sin uit 

die Bybel alles vir jou kan sê.  

Net hierdie gelese gedeelte sê so baie. Om kring verdiep en vry maak en daaraan hou en nie 

vergeet nie en dit doen en ook sal gelukkig wees, dan hoor jy sommer baie duidelik hoe God 

jou leer.  

 

As jy net hierdie een vers sou lees in ‘n dag, maar jy lees dit met diepte, dan kan God deur Sy 

Woord baie vir jou in daardie een vers, vir die dag, leer. Jy sal so baie meer uit God se Woord kan 

kry as jy dit stadiger vat en dieper lees. En dit is hoe ‘n gesonde verhouding lyk. As jy net by 

mense verby jaag sonder om tyd saam met hulle te spandeer dan verbrokkel daardie verhouding. 

Hoeveel te meer nie ons verhouding met God nie. Ons moet hoor dat ons stadiger moet raak en 

meer diepte moes soek as ons God kans gee om met ons te praat deur Sy Woord.   

 

Iemand het eenkeer gesê – Wys my ‘n Bybel wat uitmekaar val en ek wys jou ‘n lewe wat nie 

uitmekaar val nie.  

Maak tyd sodat God met jou kan praat deur Sy Woord.  

 

2. Raak stadiger en hoor God se stem 
Hoe meer ons God se Woord lees, hoe meer hoor ons God met ons praat. As ons Sy Woord 

lees moet ons bid en vra – Here wys vir my wat ek uit hierdie gedeelte van U Woord moet leer of 

hoor?  

 

En as God antwoord deur Sy Bybel, moet dan nie verbaas wees nie. Baie mense dink dat om 

God te hoor is hierdie eenmaal in ‘n leeftyd ervaring. Maar God praat met ons elke dag. Jesaja 
50:4 (83 vertaling) sê - Elke môre laat Hy my opnuut weer luister, Hy laat my luister soos 'n 

leerling moet luister. 

 

God praat met jou elke dag. As ons Hom nie hoor nie, dan weet ons nie hoe klink God se stem 

nie of ons is te besig om Hom te hoor. Ons mag nooit te besig raak dat ons God se stem nie kan 

hoor nie.  

Daar is ‘n akroniem vir die Engelse woord vir ‘besig’. Die Engelse woord ‘busy’ – B = Being, U = 

under, S = satans, Y = yoke. Om besig te wees beroof jou daarvan om God te hoor. Ons oorlaai 
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ons dae so, dat ons partykeer dae, weke, maande neem voordat ons eers weer God se stem 

hoor.  

Maar ‘n stiltetyd, veral as dit aan die begin van jou dag is, sterk ons daarin om God elke dag te 

hoor.  

Nie almal van ons is oggend mense nie. Van ons is nog nie Christene voor 9 uur in die 
oggend nie, maar as jy eers daardie koffie gedrink het, dan is jy eers weer rustig. Dit beteken dat 

van ons gaan moet kreatief raak oor ons hoe ons ons stiltetye gaan inrig. Dalk die radio afsit op 
pad werk toe en moet God gesels of dalk die eerste 15 min voor jy met jou werk begin. Dalk 

kan jy dit doen in jou middag ete tyd.  

 

Hoe ken ons die stem van God deur ons dag? 

Eerste dinge is dat God se stem sal nooit Sy Woord weerspreek nie. Wat die Bybel ons leer is 

wat God se Woord is. God kan nie jok nie. Hy sal Homself nie weerspreek nie.  

Tweede is dat as ons God hoor praat dan trek God jou. Die sonde, die duiwel stoot jou, maar God 

trek jou. Sonde stoot jou om verkeerd te doen, maar God trek ons, soos ‘n herder, na Hom toe. 

Nes ‘n pa wat sy baba aanmoedig om na hom toe te stap, so roep Jesus ons. Kom Petrus loop op 

die water... kom Moses lei My mense uit Egipte na die beloofde land.  

  

3. Raak stadiger en reageer deur gebed  
God het eerste gepraat deur Sy Woord. Dan reageer ons met gebed en ons vra – Here, dit is wat 

ek gehoor het van U deur U Woord. Ons herhaal na God toe wat ons glo Hy vir ons sê. Ons kan 

ook vir God se wat ons voel Hy vir ons gesê het. Dis goed om vir God te sê jy voel hoopvol, jy 

voel bly, jy voel onseker of jy voel opgewonde. God wil hê ons moet ons hart teenoor Hom uitstort.  

 

Soms moet ons oor en oor met God oor ‘n saak praat. Dit kan gebeur dat ons nie seker is nie. 

Dan kan ons meer as een oggend na dieselfde gedeelte in die Bybel gaan en God bly vra om ons 

te leer wat Hy sê.  

Deur ons gebed kan ons bid met dankbaarheid, of vir meer insig of vir krag of ons kan bid vir 

ander mense wat in jou gedagtes op gekom het toe jy daardie gedeelte gelees het. En God 

verstaan ons al gebruik ons nie mooi woorde nie. Gebed is die taal van jou hart en jy kan dit met 

jou gevoelens en min woorde bid.  
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Geliefdes, Jesus nooi is om by Hom te herlaai. Hy wil vir ons rus bring. En Hy wil dit vir jou gee, 

elke dag! 

 

Slot  
Die die uiterste doelwit van stiltetyd is nie om Jesus Christus te bestudeer nie, maar om tyd saam 

met Hom te spandeer. En dis net soos ons tye saam met die mense vir wie ons lief is.  

8Hier is ‘n uiteensetting van ‘n moontlike stiltetyd van 15 minute –  

1. Ontspan – 1 minuut  

2. Lees – 4 minute  

3. Reflekteer dit wat jy gelees het – 4 minute 

4. Maak ‘n nota (dalk in ‘n joernaal) – 2 minute 

5. Vra God uit oor Sy boodskap aan jou – 4 minute 

 

Broers en suster, God wil met ons wees elke dag. Kom ons maak tyd vir Hom elke dag. Ons het 

die Heilige Gees wat ons wil assisteer in ons lewens en wat ons wil toerus vir die lewe, nie net om 

te oorleef nie, maar om ook voluit te lewe en om ander mense na Jesus te lei.  

En onthou die Woord van God leer ons die Wil van God. Hoe meer ons die Woord van God lees, 

hoe meer sal ons God se Wil verstaan en hoe meer ons God se Wil verstaan hoe meer sal ons 

bid volgend God se Wil.  

Jy sal Bybels begin bid.  

Here U het gesê, so daarom vra ek. 

Here U het gesê, en daarom bely ek.  

Here U het gesê, en dit is wat ek glo.  

En hoe meer ons Bybels bid, hoe meer sal ons sien wat hoe God ons gebede antwoord.  

So ons moet leer om stadiger te raak om God se Woord te lees,  

ons moet stadiger raak om God se Woord te kan hoor en  

ons moet stadiger raak om te reageer na God toe in gebed.  

Dis so eenvoudig. As ons dit elke dag kan doen dan kan die Heilige Gees van God ons saam 

neem om optimaal kinders van God te wees.  

Amen 

 

 


