
Ons is met die Kerkjaar in die Seisoen van Koninkrykstyd. Die groot feeste is 

verby ... Pinksterfees was die laaste een. Nou fokus ons vir 24 weke op die 

Christelike manier van lewe. Of anders ... hoe lyk Christus in ons gewone 

lewe. Sommige tradisies praat van “Ordinary Time” ... Jesus is Koning in ons 

gewone tyd.  

Praat met mekaar oor die simbool langsaan. Wat beteken dit? Google maar 

as dit te moeilik is. Waarom is dit ‘n gepaste simbool vir Koninkrykstyd? 

1. Kom ons groet mekaar so:   

 Jesus leef! En ons met Hom!  

Genade vir julle en vrede van God die Vader … Aan sy liefde is daar geen einde nie. 

Genade vir julle en vrede van God die Seun … Hy het waarlik opgestaan en Hy regeer 

Genade vir julle en vrede van God die Heilige Gees … Hy leef in ons en leer ons leef! 

2. Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Here, sê vandag vir ons elkeen :  

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op 

julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle 

gemoed. My juk is sag en my las is lig”.  

 Luister vanmôre na ‘n besondere lied van troos en sekerheid ... kom sit met al die seer en 

swaar en vrese en onsekerheid van ons lewe by Jesus ... 

 No longer a slave to fear ... https://www.youtube.com/watch?v=f8TkUMJtK5k 
 

3. Die laaste 3 maande het paar woorde met betekenis kom laai ... bly weg van plek waar jy kan 

aansteek ... versigtig dat iemand nie virus oordra ... vrees as jy positief toets ... Corona is hoogs 

aansteeklike siekte wat mense met bepaalde toestande se lewe bedreig ... leef asof jy en almal 

om jou positief is en sorg dat jy skoon bly en afstand handhaaf ... kruip weg agter jou masker 
 

4. Ons erediens fokus op God – wat ons oproep om deel van Sy verlossingswerk in die wêreld te 

wees. Keer eintlik die Corona-taal om ... maak van jou positiewe draer van my liefde wat 

mense met nood gaan aansteek met my genade en liefde ... kan nie gebeur as jy vrees en 

jouself afsonder ... gaan soek ... lewe gee ...  

5. Lees Matt 9:35 – 10:8 ... Die Boodskap weergawe ... so vanselfsprekend en eenvoudig ... 
 

’n Mens sou dink dat Jesus te veel van sy volgelinge verwag ... kyk maar net na die groepie 

wat Hy gekies het:  Petrus sou Jesus drie keer verloën en Judas sou Hom verraai.  Matteus 

was ’n tollenaar wat vir die Romeinse regering gewerk het en Simon het die Romeinse 

regering probeer omverwerp ... teen elkeen kon geldige menslike beswaar ingebring word. 
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Maar hierdie klomp flentermense kry die wonderlike opdrag ... ongelooflike voorreg ... 

gaan vertel hulle van God se nuwe wêreld wat hier is. Doen al hierdie dinge sodat mense die 

teenwoordigheid en grootheid van God self persoonlik kan ervaar. Hy stuur hulle met gesag 

en die reg om namens Hom op te tree ... om te doen wat Hy gedoen het ... Vers 35 in een 

sin Jesus se werk ...  
 

➢ Jesus was ŉ Boodskapper van seker goeie nuus ... God is liefde ... die sekerheid wat 

wêreld bitter nodig het ... padtekens van toekoms onduidelik ... liefde wat maak dat Hy 

met genade altyd weer begin ... alles kan omkeer ... hierdie boodskap gedra deur 

betroubare Leermeester ... ons word Sy leefmeesters  
 

➢ Jesus het geleer deur Homself te gee sodat mense God deur Sy woorde en stories 

ervaar het.  Elke Christen is iemand in wie Jesus Christus weer lewe ... die boodskap van 

liefde betroubaar word – werklik maak tussen mense . 
 

➢ Jesus was ŉ sagte Geneser ... kom heelmaak met die onvoorwaardelike liefde van God. 

Jesus-volgelinge word gemagtig om omgee-mense ... heelmakers te wees. Toets 

positief met Sy liefde en begin aansteeklik kontak maak ... siek is ... weer kan genees 

en lewe kry! 

Iemand het mos gesê: “Gehoorsaamheid spel jy N-O-U-!” Ons as Christene kan NOU betekenis 

indra in ons wêreld ... pandemie het mense geknak en doen dit steeds ... geestelik, liggaamlik, 

emosioneel, denke ... lewensmiddele en verhoudings ... CHRISTENE GEWORD OOK VIR 

HIERDIE TYD ... Jesus se seker liefde en sagte genesing vir mense voorleef ... positief bly toets 

met Sy liefde ...  
 

Kan Matt 9 weer lees ... my en my vriende en familie se name ... op ons manier flentermense 

... maar net oop wees dat God jou en my ook kan gebruik ... ja, NOU in Vlak 3 veral ... Sy 

koninkryk is elke plek ... waar Sy wil gedoen word ...  
 

6. Twee geselsvrae: 

➢ Weet ons van iemand wat in dié tyd baie seer het ... kan oor enigiets wees ... vir wie ons hierdie 

groot seën van Jesus kan bring? Hoe gaan ons dit doen? 

➢ Wat maak dit vir ons moeilik om hierdie opdrag van Jesus uit te voer? 

7. Brood en wyn wat ons vanoggend neem ... seker tekens van God se groot liefde en genesing 

vir die wêreld in nood ... neem in hande ... raak net stil vir oomblik ... gebruik dit saam ... 

deel met mekaar brood ... gee die wyn vir mekaar ...  
 

 Die brood wat ons breek is ons deelhê aan Jesus se groot daad van liefde sodat niks ons kan 

breek en van Sy liefde skei nie ... neem ... eet en glo ... gaan leef ... WEES BROOD WAT LEWE GEE 

VIR ELKEEN WAT HONGER IS 
 

 Die wyn wat ons drink is ons deelhê aan Jesus as die ewige bron van liefde sodat dit deur ons 

kan bly vloei ... neem ...  drink en glo ... gaan leef ... WEES BALSEM VIR DIE WONDE VAN MENSE 

MET SEER ... 
 

8. Kom ons sing sommer saam met hierdie bekende lied: 

 Helder skyn U lig vir die nasies ... https://www.youtube.com/watch?v=xATJ26pUdz8  

 

9.  Gaan gee soos jy ontvang het ... gaan leef soos jy gehoor het ... die Here bly jou seën! 

https://www.youtube.com/watch?v=xATJ26pUdz8

