
Dit is Vadersdag – ons erken met groot dankbaarheid die rol van al ons 

vaders in hulle  gesinne ... dank die Here vir die manier waarop Hy 

gesinne so saamgestel het ... en dan roep ons natuurlik ook vaders wat 

nie meer met ons leef in herinnering ... vir sommige die eerste 

Vadersdag sonder iemand kosbaar.  

Gee aan kinders geleentheid om vir pa te sê wat hulle by hom geleer 

het ... wat hulle waardeer. En steek kerse op om die vaders te onthou 

wat nie meer met ons is nie ... en deel iets wat ons van hulle onthou! 

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. Ons praat vandag oor ons vrese ... maar as gelowiges weet ons geloof is groter as vrese ... kom 

ons sing 2 liedere saam wat ons almal ken.  

 Lied 212  Loof die Here al wat lewe ... https://www.youtube.com/watch?v=ftmw2pLLb1A 

 Lied 450  Vader, Seun en Heil’ge Gees ... https://www.youtube.com/watch?v=uj_1Nh9oZVg 

3. Wat is die teenpool van geloof? Natuurlik ongeloof ... ek glo of ek glo nie ... maar in Matt 10 

spel Jesus ongeloof anders ... vrees is die vyand van geloof ... jy vrees of jy glo ...  
 

4. Vrees verlam mense ... word deur magtige mense gebruik om ander te beheer ... gebeure om 

ons bedreig ons bestaan en skep vrees ... siek word ... kosbare goed verloor ... familie benadeel ... 

lewe verloor ... vrees kan die dryfkrag van mense se lewe word ... skep ‘n lewenswyse wat soveel 

skade aan self en ander doen ... soms terapie nodig ... dit bring een of ander vorm van dood wees  
 

5. Ons teks vir vandag in Matt 10:26-39 sit Jesus se gesprek oor Christene se plek en werk in die 

wêreld ... vol waarskuwings ... sal vervolg word soos Hy ... sal teenstand kry met Sy waarheid ... van 

jou naaste mense ... sal gespot word as die samelewing se verkeerde gewoontes uitwys ... maar 

die herhalende aanmoediging oorheers – die seker oproep ... MOENIE VREES NIE ... kom ons lees 

dit ...  

6. Wat sê die Woord vandag? 

➢ Jesus is skokkend eerlik met Sy volgelinge oor hulle vrees wat die wonderlike 

opdrag om Sy werk voort te sit kan laat misluk ... maar Hy is ook baie reguit oor 

die oplossing ... 3 maal ... MOENIE VREES NIE ... en daar is net EEN REDE ... Hy is 

groter as al die weerstand en Hy is getrou met Sy liefde wat sorg  ... soos selfs vir 

die mossies ... 
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➢ Geloof is nie maar net ‘n idee nie ... geloof is Jesus Christus in, deur, langs, bo en onder my 

... Hy is nie opgesluit in mooi leerstellings nie ... Hy is die lewende en werkende God deur 

verloste vreeslose Christene in die wêreld ... Hy is die krag wat vrees laat verdwyn ... vrede 

wat krisistye sien as leerervarings ... hoop wat lig gee vir ander wat in vrees om my verdwaal 

... my laat aanhou werk vir Sy eer - vlug vir selfbehoud ... 

➢ Om met woorde te speel ... enigste vrees wat Jesus-mense moet hê ... vrees wat mens se 

gees doodmaak ... groter as dood van liggaam ... vrees wat insluip in gedagtes en hart en 

gevoelens ... skakel my uit as werkplek van Jesus ... raak selfsugtig bang ... vergeet liefde en 

diens ... so bevrees oor wat van my gaan word dat ek vriende uitskuif  ... so bevrees oor my 

eie ek ... Christus eenkant toe staan ... 

➢ Jesus sê darem soms moeilike goed ... goed wat mens ongemaklik laat voel ... dinge wat 

my uit my gemaksone laat beweeg ... hierdie VREES NIE is een van hulle... Hy het geglo in Sy 

Vader se sorg ... Sy vrese vir lydenspad weggegee ... my geloof in Sy liefde sover kom ... gee 

al my vrese vir Hom as ek iets vir Hom wil werd wees ... 

➢ Matt 10 ‘n soort selfportret ... hoe lyk ek daarin vanmôre? Bevreesde mens met onstuimige 

hart vol warrel boel gedagtes en beangste hande ... tevrede Gods kind met gesig waaruit 

liefde straal en hande wat ek uitsteek om lief te hê ... al is daar wolwe op die pad 
 

Iemand het op ŉ keer geskryf: “Vrees het aan die deur geklop. Toe geloof dit oopmaak, was 

daar niemand buite nie ... Die Here wat leef is met jou ... Hy sorg vir jou ... Sy liefde is in jou ... 

Hy is groter as jou vrese!  
 

6. ‘n Speletjie vir almal:  

Matteus wil ons help om op God en nie ons vrese en probleme te fokus. Kom ons vat 

stukkies papier en almal skryf die goeters neer waaroor hulle bang en bekommerd is.  

Vat nou die “vrese” een vir een ... bespreek dit en soek saam na ‘n oplossing daarvoor. 

Vra nou hoe God oor hierdie “vrees” dink. Wat sal Hy daaraan doen?  

Praat saam: Hoe kan ons as familie mekaar help om God met ons vrese te vertrou? Vat 

nou die papiertjies en sit dit op ‘n hoop ... bid dan saam dat God julle die geloof sal 

gee om nie deur die vrese verlam te word nie ... maar om met Sy krag dit te oorwin! 
 

7.  Neem die seën vir jouself ... elkeen kry ‘n beurt ... laat elkeen dit hardop sê ... 

Die Here is voor my om die pad gelyk te maak.  

Die Here is langs my om my in Sy arms toe te vou. 

Die Here is agter my om aanvalle op my af te weer.  

Die Here is onder my om my te dra wanneer ek val.  

Die Here is rondom my om my te beskerm.  

Die Here is bokant my om my te seën.  

Die Here is ín my om my te lei met Sy Heilige Gees.  

Só seën die drie-enige God – Vader, Seun en Heilige Gees – MY!  

8.  Daar is twee liedjies vir die kinders ... sing saam as hulle dit ken: 

 Ek wil die Here dien met my lewe ... https://youtu.be/ploLnEPQsdo 
 

 Ek is veilig, veilig in die Here ... https://youtu.be/xutMekJ4mV4 
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