SONDAG 2 MAART 2003
NG KERK POTCHEFSTROOM-SUID
OGGENDDIENS

Transpirant op bord

LITURGIE: 1E DIENS
WIE

WAT

DETAIL

Voorsang
Liturg

Welkom & groet

Liturg

Gebed

Liturg

Oproep tot lof
Lof
Oproep tot aanbidding
Aanbidding

BORD/MUSIEK
Hennie

LB293:1-3 “Jesus neem ons kleine kinders”

LB293:1-3

[ Wanneer laas het pappa of mamma jou ‘n
lekker hug gegee? (SMS) Jou lekker gedruk.
Vasgehou. Weet jy wat wil die Here vir jou
doen? Hy wil jou omhels en seën...]
LB294:1-3 “Jesus roep die kindertjies”

LB294:1-3

[ Psalm 23 - beeld van herder en trop skape groot skape / lammetjies - almal se herder Grootmense wil baie keer die Here vir onsself
hou]

Ouderling

**CD

Die Here is my herder (1-2)

herder (2x)

Gebed

Pastorale geloofsbelydenis (p301)

Hannes speel sag

Ouers vorentoe
Doopformulier (opsom)
Kinders inbring
Bediening
Gebed
Lied

Anton & Adri Smit, Gawie & Cindie Jordaan
Woordwyser p317
(CD: Francois & Elizabeth)

* CD

LB292:1-2 “My enigste troos”

LB292:1-2

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

Liturg

Skriflesing

Hebr 9:11-22

Skrif

Liturg

Preek

“Spatsels van Sy liefde”

Skrif

Almal

Toewyding

Liturg

Gebed

Record af

Klank: Stop
Record

Afkondings op bord

CD: Willie Joubert

Diakens

Offergawe

Liturg

Afkondigings

Hannes

Lied

Liturg

Seën

“Afkondig”
Oorwinningslied (1-3)

oorwin (1-3)

LITURGIE: 2E DIENS
WIE

WAT

Transpirant op bord
DETAIL
BORD/MUSIEK
Christo

KMG

Voorsang

Liturg

Welkom & groet

Liturg

Gebed

Liturg

Oproep tot lof
Lof
Oproep tot aanbidding
Aanbidding

Vader Abraham (LA,RA,LV,RV,SP)
My B-Y-B-E-L (Al hoe vinniger)
Lees jou Bybel
Duisend dankies
Twee ogies
Die Here vra vir PETRUS
Lord I lift
Soek allereers
Jesus Christus Immanuel

vaderabr
mybybel
leesjou
JR78
JR82
JR81
lordi
JR62
?

LB293:1-3 “Jesus neem ons kleine kinders”

LB293:1-3

[ Wanneer laas het pappa of mamma jou ‘n
lekker hug gegee? (SMS) Jou lekker gedruk.
Vasgehou. Weet jy wat wil die Here vir jou
doen? Hy wil jou omhels en seën...]
LB294:1-3 “Jesus roep die kindertjies”
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hou]
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PREEKSKETS
1. Die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad, en ook 'n aardse heiligdom. 2. Die verbondstent is
opgerig, en in die voorste gedeelte daarvan, wat die Heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die
offerbrode gestaan. 3. Agter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die Allerheiligste genoem word. 4. Daarin
was die goue wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue
kruik met manna, die kierie van Aääron wat gebot het, asook die plat klippe met die wet van die verbond daarop
geskrywe. 5. Bo-op die ark het die gerubs wat die heerlikheid van God voorstel, hulle vleuels oor die versoendeksel
uitgestrek. Op die besonderhede kan ons nie nou verder ingaan nie. 6. Met die dinge so ingerig, het die priesters
gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binnegegaan om die dienste te verrig. 7. Maar in die agterste
gedeelte het alleen die hoëëpriester ingegaan, en dit net een keer in die jaar, en dan nie sonder bloed nie, om vir
homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. 8. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat
die pad na die Allerheiligste toe nie oop is so lank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie. 9. Dit
alles wys vooruit na die huidige tyd waarin offergawes en diereoffers gebring word wat nie vir die een wat dit bring, 'n
volkome skoon gewete kan gee nie. 10. Dit het net betrekking op voedsel, drank en 'n verskeidenheid
reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelêê is tot die tyd dat God 'n beter orde
sou instel. 11. Maar Christus het gekom as Hoëëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die
verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sêê wat nie tot hierdie wêêreld
behoort nie. 12. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom
binnegegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. 13. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n
vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. 14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons
gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus
immers Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. 15. Daarom is Hy ook die Middelaar van 'n
nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond
begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. 16. Dit is soos met 'n testament: daar
moet eers bewys word dat die testamentmaker dood is, 17. want 'n testament word alleen geldig by die dood van die
testamentmaker; dit word nooit van krag so lank as hy nog leef nie. 18. Daarom is die eerste verbond ook nie sonder
bloed ingestel nie. 19. Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het, het hy bloed van
kalwers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hisop die wetboek self sowel as die hele volk
besprinkel 20. en gesêê: "Dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het." {Vgl. Eks. 24:8} 21. Ook die
verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die erediens het hy op dieselfde wyse met die bloed besprinkel. 22.
Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing
plaas nie. 23. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig
word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. 24. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur
mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille
van ons voor God te verskyn. 25. Hy het nie ingegaan om Homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëëpriester
elke jaar die Allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. 26. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes
gely het, reeds van die skepping van die wêêreld af. Maar nou het Hy net een keer in die voleinding van die tye
verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. 27. 'n Mens is bestem om net een maal te sterf, en daarna kom die
oordeel. 28. So is Christus ook net een maal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As Hy die tweede keer
verskyn, kom Hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat Hom verwag.

PREEKSKETS
Toe on sklein was....
•
het my ouma-hulle in Waterval Boven gebly
•
Dis so mooi klein dorpie daar in die Oos Transvaal.
•
En elke Julie-vakansie het ons by hulle gaan kuier.
•
Ons het naderhand die pad soontoe uit on skop uit geken: Pretoria - Bronkhorstspruit Witbank - Middelburg - Machadodorp - Waterval-Boven.
•
Want dis die pad na ouma-hulle toe.
En so het elke plek ‘n pad daarheen.
•
Durban
•
Kaapstad
•
Oos-Transvaal
•
Drakensberge
En as jy by ‘n plek wil uitkom, moet jy die pad na daardie plek ken.
Want sonder die pad, sal ‘n mens nooit daar kom nie.
Een van die oudste vrae in die wêreld: Hoe kom ‘n mens by God uit?
Wat is die pad na God?
Hoe moet ek maak om by God uit te kom?
En in die verlede was daar baie paaie na God gewees.
Baie mense het gedink hulle ken die pad na God...
•
en toe vir jare lank verdwaal - en later agtergekom hierdie pad lei nie na God toe nie.
•
Baie mense het in doodloopstrate beland: Want die pad wat hulle gedink het sal hulle na God
toe vat, het nie by God uitgekom nie.
•
As ek die koerante lees en al die debatte in die koerant: Dan sien ek ‘n klomp mense wat in
doodloopstrate beland het, want die pad wat hulle gedink het hulle by die Here sou uitbring,
het nie by Hom uitgekom nie.
Hoe lyk die pad na God toe?
Hoe kom ‘n gewone mens soos ek by god uit?
IN DIE OU TESTAMENT HET DIE HERE VIR DIE MENSE ‘N PAD GEGEE : tabenakel
In die Ou Testament was dit die pad na die Here toe.
As die mense wou bid, het hulle byd ie tabernakel gaan bid.
Wanneer mense sonde gedoen het, en hulle wou vir die Here sê hulle is jammer, het hulle na die tabernakel
toe gegaan om te gaan offer.
In die voorhof het ‘n altaar gestaan
En hier het hulle geoffer vir hulle sonde.
Dit was die pad na God toe.
En die gewone mense kon net tot in die voorhof gaan.
•
Hulle mag glad nie in die die heilige deel ingaan nie.
•
Net die priesters kon dit doen.

•
•

En hulle mag ook glad nie in die allerheiligste deel ingaan nie.
Net die hoëpriester kon dit doen.

Een keer ‘n jaar op die groot versoendag...
het die hoëpriester namens al die mense na God toe gegaan. (Lev 16)
•
Eers het hy op die altaar in die voorhof ‘n offer gebring vir sy eie sonde. (Jong bul en ram
(Lev 16:3))
•
Dan het hy die twee bokke gevat wat die volk vir hom gebring het.
•
Die een het hy geslag en die ander en het hy in die voorhof gelaat.
•
•
•
•

Voordat hy in die allerheiligste ingaan het moes hy homself was.
Dan moes hy gewyde klere aantrek, met ‘n serp en ‘n tulband (Lev 16:4)
Wanneer hy in die allerheiligste kom, moes hy die bloed van die bok wat hy netnou geslag het,
oral sprinkel om te sê dat dit nou rein is.
Hy moes selfs van die bloed op die grond voor die ark sprinkel.

•
•

Wanneer hy uitgaan moes hy die bloed saamneem en buite aan die altaar gaan smeer.
En dan moes hy sewe keer die bloed op die altaar sprinkel.

•
•
•

As hy buite kom, moes hy weer ‘n keer twee diere offer as ‘n brandoffer.
Eers dan was die volk rein.
Dan was hulle vergewe.

Dit was die pad na God toe.
Die Tabernakel.
Dit was die enigste pad na God toe.
En as jy by die Here wou uitkom, moes jy hierdie pad gebruik het.
Ek het netnou vir julle vertel van my oupa en ouma in Waterval-Boven.
•
en van die pad na hulle toe.
So paar jaar gelede het daar iets wonderliks gebeur met daardie pad.
•
Hulle het ‘n SNELWEG net langs hierdie ou pad gebou.
•
En die snelweg is baie breër en baie vinniger.
•
En die snelweg is baie veiliger.
•
En die snelweg is ook baie mooier.
Nou hoef jy nie meer deur Bronkhorstspruit en Witbank en Middelburg te ry nie.
•
Want die snelweg loop verby dit alles.
En skielik ry baie min mense op die ou pad.
•
Want wie wil op die ou pad ry as daar ‘n nuwe pad is.
•
(Jy ry hom net as jy terugkom van vakansie en al jou geld klaar is)

DIE NUWE TESTAMENT IS DIE TYD VAN DIE SNELWEG.
Vir jare was daar net een pad om by God te kom - die tabernakel.
En toe maak ‘n God ‘n wonderlike plan.
Hy stuur Sy Seun....
•
om hier op die aarde gebore te word
•
om hier te kom bly
•
om vir die mense van God te leer

•

om aan die kruis te sterf vir alle sondaars se sonde
•
myne ook
•
en joune ook

En daardie dag toe Jesus aan die kruis sterf het daar iets wonderlisk gebeur.
•
Die vorohangsel in die tempel het middeldeur geskeur.
•
Die gordyn wat gemaak het dat gewonde mense nie in die allerheiligste kan kom nie, het
stukkend geskeur.
Die skrywer van die boek Hebreërs verduidelik dit so:
•
Hy sê Jesus het soos die hoëpriester in die tabernakel ingegaan.
•
Maar Hy het nie ‘n bokram geoffer nie.
•
Hy het Homself geoffer aan die kruis.
•
En toe het Hy die bloed ingedra in die allerheiligste in.
•
En Hy het daar voor God neergesit.
•
En die prys betaal vir ons almal se sonde.
•
Vir al die mense wat al geleef het.
•
Vir al die mense wat nou leef.
•
En vir almal wat nog in die toekoms gaan leef.
En daarom hoef niemand ooit weer na die tabernakel toe te gaan nie.
Want die Here het vir ons ‘n beter pad gegee na Hom toe:
•
Dit is SY SEUN.
In die Ou Testament was die tabernakel die enigste pad na God toe.
Nou is Jesus Christus die enigste pad na God toe.
Daarom sê Jesus (Joh 14:6):
“Ek is die weg...”
“Niemand kom na die Vader, behalwe deur My nie.”
Vriende daar is net een pad na God toe - deur Jesus Christus.
•
Daar is nie ander pad nie.
•
En dit maak nie saak hoeveel die mense in die koerant skryf nie, daar is nie ‘n ander pad nie.
Wie van julle wil graag hemel toe gaan?
(Ons gaan hemel toe....ek gaan saam ek gaan saam)
•
Natuurlik: ons almal
•
Daar is net een manier:
•
Jy moet vir Jesus aanneem as jou Verlosser.
•
Jy kan nie meer deur die tabernakel gaan nie.
•
Maar as jy vir Jesus aanneem, dan bevind jy jouself skielik in die plek waar net die Hoëpriester
vroeër kon kom:
•
In die allerheiligste
•
Voor die troon van God.
•
Skoongewas.
•
Vergewe.
Ons het vanoggend twee babas gedoop:
•
En ons sê: Hulle is nou God se eiendom.
•
Hy is lief vir hulle.

•
Hulle is nou deel van Sy liggaam.
Nou die groot vraag:
•
Is hulle nou gered?
•
Gaan hulle nou hemel toe?
•
NEE
•
Hulle kan net hemel toe gaan as hulle vir Jesus Christus aanneem as hulle verlosser.
•
Pappas en mammas: Dis hoekom ons so groot werk het.
Daar is nog iets in Hebr 9 wat ons moet raaksien, nl

Die Sprinkeling van bloed
Ek het netnou vir julle vertel dat die Hoëpriester, wanneer hy in die allerheiligste gekom het, alles met bloed
moes besprinkel.
•
Hy moes nie ‘n emmer bloed vat en alles was nie.
•
Hy moes bloed vat en op alles sprinkel.
•
Want hierdie bloedspatseltjie moes vir die mense herinner aan die duur prys wat betaal is vir
hulle sonde.
Daar is vandag baie mense wat dit hulle missie maak om die kinderdoop te beveg.
•
So asof ons christene nie iets beter het om te doen nie.
•
Die Gereformeerdes wil die katolieke bekeer.
•
En die charismate wail die gereformeerdes bekeer.
•
In plaas daarvan dat ons fokus op die mijoene mense wat die Here glad nie ken nie.
Daar is mense wat sê jy kan nie ‘n kind doop met drie druppels water nie.
•
Hy moet onder die water ingaan.
Verrassing: Ek sal ‘n kind met een klein druppeljie water doop.
•
Want hierdie een klein druppeltjie water vertel ‘n storie.
•
Dit vertel dieselfde storie as die die druppeltjie bloed teen die kant van die verbondsark.
•
Die storie dat daar ‘n duur prys betaal is vir hierdie saak/persoon.
Natuurlik kan drie druppeltjies water nie iemand skoon was nie.
Maar kom ons wees eerlik:
‘N Hele swembad water kan nie eers iemand se sonde afwas nie.
Die hele Jordaanrivier kon nie mense se sonde afwas nie.
Die Stille oseaan is te klein.
Maar hierdie klein druppeltjie water wys na iemand wat dit kan doen.
•
Jesus Christus.
•
Hy is die enigste pad na die Vader.
In Eks 24 lees ons hoedat Moses van die berg af kom.
•
En hy is in ekstase.
•
Die Here God het nou net ‘n verbond met hom gesluit.
•
Niemand was by nie.
•
Net hy en God.
•
En dan vat hy is hisoptakkie en ‘n bak bloed.
•
En hy stap tussen die mense deur.
•
En hy spat ie bloed op elkeen van hulle.
En as hulle hierdie klein spatseltjie bloed teen hulle sien...

•
•

weet hulle dat die lewende God ‘n verbond met elkeen van hulle gesluit het.
Een druppeltjie bloed is ‘n groot genoeg bewys van Sy liefde.

Ek sluit af:
Die Tabernakel-tyd was ‘n tyd gewees van baie moets en moenies.
•
Daar was baie wette en reëls gewees.
•
Daar was verskillende soorte offers.
•
Enige persoon kon nie offer nie.
•
Enige-een kon nie in die heilige of allerheilige ingaan nie.
Daardie dag toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die tabernakeltyd finaal tot ‘n einde gekom.
•
Elkeen wat vir Jesus aanneem, kan ou in die allerheiligste verskyn.
Ons moet pasop om nie van voor af reëls te maak wat mense uit die allerheiligste uithou nie.
•
Reels soos...
•
As jy nie groot gedoop is nie, kan jy nie gered wees nie...
•
As jy nie groot gedoop is nie, kan jy nie geestelik groei nie...
•
As jy nie op hierdie of hierdie manier manier tot bekering gekom het nie, kan jy nie
gered word nie...
•
Wie is ons om opnuut ‘n gordyn tussen die heilige en die allerheiligste te kom hang.
•
Jesus het dit geskeur.
•
Die kerk is baie keer soos ‘n naaldwerkklub...
•
Hoe meer hierdie gordyn tussen die heilige en allerheiligste skeur, hoe meer probeer ons om
dit reg te maak.
Ons keer en keer...
Terwyl God uitnooi en roep...
Ek wens vir elkeen van u ‘n lewe aan die anderkant van die gordyn.
Ek wens vir elkeen van u wonderlike tye in die allerheiligte....
Ek wens vir elkeen van u dat elke lied wat u sing, elke gebed wat u bid, elke doop wat u sien gebeur, u sal
neem tot in die allerheiligste...
My gebed vir die twee dogtertjies wat gedoop is, is dat julle sal grootword in die allerheiligste...
•
By die voete van die Here...
•
Op Sy skoot...
•
In Sy arms...

