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Sondag, 4 Augustus 2019 

Skriflesing:   Psalms  

Tema:    ‘Kick-start’ ‘n gesprek met God. 

 

Skriflesing 

Psalm 46:11 

11 Bedaar en erken dat Ek God is, 

hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. 

 

Psalm 145:18 

18 Die Here is naby almal wat Hom aanroep, 

almal wat Hom in opregtheid aanroep. 

 

Johannes 8:47a: ‘Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van God.’ 

 

PREEK (Die wet/Die wil van God)  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Ons leef in ‘n baie besige wêreld. Ons is baie besig om baie dinge te doen.  

Is julle baie besig in die week? 

Wat doen julle wat julle so besig maak? 

Wie het sport na skool? 

Wie doen huiswerk na skool? 

Wie is in die koor? 

 

Daar is nog ‘n ding wat baie van ons tyd kan opneem. Wat is hierdie? (Wys jou selfoon) 

Wie van julle het een? 

Op hierdie ding kan ons sien hoe besig ander mense ook is. Hier op, deel mense hoe besig hulle 

lewens is.  

Is dit ‘n slegte ding om besig te wees? 

Nee, nie regtig nie. MAAR, dit word ‘n slegte ding wanneer ek en jy, wat kinders van God is, van 

God vergeet omdat ons besig is of as ons van ons self vergeet omdat ons so besig is.  
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Neem tyd om pouse(pause) te druk 

Dit word genoem – ‘die vrees van uit mis’. En baie jongmense ly daaraan – hierdie vrees van 

uitmis. Hulle wil nie uit mis met die nuutste video’s,  

of mêmes  

of ‘online trend’ nie.  

Hulle is dalk bang hulle raak agter met wat hulle vriende oor praat. As hulle nie konstant besig is 

om op hoogte te bly met wat die nuutste ding is wat ‘online’ gebeur nie, dan dink hulle dat hulle 

sal op hou om te bestaan. 

 

En dan beweeg hulle vinniger, want hulle is bang hulle mis uit op alles.  

 

Daar is oneindigend klanke en prente wat aanhoudend voor julle oë verby flits. Daar was nog 

nooit in die geskiedenis van die wêreld soveel informasie wat op julle afgedruk word elke dag nie.  

 

Selfs wanneer ‘n mens besluit om lui te wees en niks te doen nie, is ons steeds besig om te 

kyk  

na videos  

of musiek af te laai,  

speel speletjies  

of is besig met ‘instant messaging’ na vriende toe –  

alles op dieselfde tyd.  

 

Geen wonder God voel soms so ver weg in die midde van ons on-ophoudende besige lewens.  

Daar is hierdie vers in die Psalms wat sê –  

Bedaar en erken dat Ek God is... 

 

Will julle weet wie God is?  

Bedaar... Dit beteken dat ons moet kan tot stilstand kom, wag en aandag gee.  

Ons het nodig om al die geraas uit te skakel wat rondom ons is en op te hou om met ons fone 

op en af te blaai(te scroll).  

 

Hierdie vers in Psalms sê ook dat God sal bo die nasies en die aarde verheerlik word!  

Die woord ‘verheerlik’ beteken om op te lig bo alles.  
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As ons God wil oplig bo enige iets anders in ons lewens, dan moet ons al die ander dinge, soos 

jou foon en besige lewens, stil maak sodat ons vir God meer sigbaar maak sodat ons Hom 

werklik kan sien en agterkom dat Hy met jou wil wees.  

 

Een van die redes waarom ons dit so moeilik vind om met God te praat is omdat ons nie lank 

genoeg stil staan om sien hoe God al lankal in jou lewe teenwoordig is nie.  

 

Wat as julle so besig bly met dinge wat nie noodwendig so belangrik is nie en julle dan eintlik uit 

mis op iets wat werklik belangrik is?    

 

‘n Baie goeie manier om ‘n gesprek met God te begin vandag is om ‘pause’ te druk in jou besige 

lewe en stil te raak.  

Buitendien, wat is die punt daarvan dat jy so besig en vinnig elke dag lewe, as jy nie regtig weet in 

watter rigting jy met jou lewe moet beweeg nie? 

 

Kyk video –  

Pause – Poem by David Bowden 

 

 

Sluit jou ‘sim’ kaart oop 

Alle selfone bestaan hoofsaaklik uit drie hoof dele.  

Die eerste een is die buite kant wat bestaan uit jou skerm, die battery en die kassie.  

Dan is daar die bedryf-sisteem (operating system) wat sorg dat jou foon se toepassings(apps) 

werk en wat help dat jy jou elke dag te take kan afhandel.  

En dan kry mens die ‘sim’ kaart. Sonder die sim kaart kan jy nie regtig ‘n oproep maak nie. En 

onthou, die eintlike rede waarom ons ‘n foon het, is om juis oproepe te kan maak.  

 

En dit is ook ‘n handige manier om na ons eie geestelike identiteit te kyk. Jy kan na jouself kyk 

as iemand wat ook uit drie dele bestaan. Elke persoon bestaan uit ‘n liggaam, ‘n verstand en ‘n 

gees.   

 

Ons liggaam is soos ‘n selfoon kassie. En daar is verskillende soorte kassie.  
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Ons verstand is soos die bedryf sisteem(operating system) van ‘n selfoon wat ons help om elke 

dag dinge gedoen te kry.  

Maar ons gees is dalk moeilikste om te verduidelik. Jou gees kan dalk nie raak gesien word nie, 

maar jou gees is wie jou werklik is.  

Sonder jou gees sal ons soos ‘n selfoon wees sonder ‘n sim kaart – dis onmoontlik om met enige 

iemand te verbind, kontak te maak behalwe met onsself.  

 

In die Psalms is daar hierdie woorde –  

18 Die Here is naby almal wat Hom aanroep, 

almal wat Hom in opregtheid aanroep. 

 

Dit beteken dat al kan ons nie vir God met ons oë sien nie, is God naby ons en beskikbaar vir 

die van ons wat na Hom toe roep en glo dat Hy na ons luister.  

 

Wanneer ons onsself begin sien as ‘n mens met ‘n verstand, ‘n liggaam en ‘n gees dan 

verander dit alles. As jy na jouself kan kyk as iemand wat ‘n gees het, dan maak dit dit vir ons 

makliker om te glo dat ons kan met ‘n onsigbare God kommunikeer deur die Bybel te lees en te 

bid.  

 

Net soos wat jy ‘n foon kan optel en iemand bel en met hulle praat deur die foon, kan jy deur 

gebed met God praat en vir Hom vra om met jou te praat deur die Bybel. God is naby aan 

almal wat Hom bel/vra om met hulle te praat.  

 

Wat sal jy vir God sê as jy ‘n direkte oproep kan maak met reguit met God kon praat, nou?  

Wat sal dit met jou maak as God regtig die foon sou optel en direk met jou praat? 

 

Kyk video –  

Sim Card – Poem by David Bowden   

 

Slot 

Ons leer twee dinge vanoggend. 
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Eerstens dat ons moet elke dag ‘n breek vat – Pause. Ons moet stil raak met met God praat. 

Ons moet bid en ons moet die Bybel lees en ons moet nadink oor wat regtig belangrik is vir jou 

lewe.  

 

Tweedens leer ons vandag dat ons moet sorg dat ons met ons gees na God se Gees lewe.  

Ons moet bid – ‘n oproep maak na God toe – en ons moet Hom vra om met ons deur Sy 

Woord – die Bybel – met ons moet terug praat.  

 

Jou gees is die deel van jou wat die belangrikste is, want dit  

jou gees wat lief verstaan,  

dis jou gees wat jou help om regtig te voel,  

dis jou gees wat jou wys dat jy moet skuldig voel wanneer jy verkeerde dinge gedoen het.  

Wat regit kan rustig raak wanneeer alle so besig bly.  

 

Mag ons elke Pause druk en rustig raak. Net ‘n bietjie stil wees en met God praat. 

Mag ons ons gees gebruik om na God se Gees te soek as ons bid en Bybel lees.   

As ons so pause en ons sim kaarte(ons gees) oopsluit, dan sal ons elke dag meer vir God sien en 

meer van Hom hoor en dit sal ons vrede gee. 

Amen 

 

 


