Gereformeerde Kerk Bellville – 27 November 2016 – Nagmaal
Sing vooraf staande: Psalm 118:8, 9 (p. 577)
8

Gods regterhand is hoog verhewe, / sy regterhand is groot van daad;
dit laat van skrik die wêreld bewe, / maar hef sy volk uit lyde en smaad.
Ek sal nie kwyn in slawebande / wat my ter dood toe wil omknel;
ek sal nie sterf deur vyandshande, / maar al Gods werke bly vertel.

9

Die HEER het my met sware slae / getugtig, maar nie tot die dood;
Hy ’t my gehoor in donker dae / en my gered uit alle nood.
Ontsluit dan voor my pelgrimskrede / die poort van sy geregtigheid,
om God te loof wat my gebede / verhoor het in die dag van stryd.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die
kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 34:1, 2 (p. 166)
1

In weeldeen ongeluk, / altyd sal ek die HERE prys;
altyd vir Hom my lof laat rys, / in voorspoed en in druk.
Hom sal ’k die ere skenk, / tot roemtaal kragtig aangespoor.
Sagmoediges, hul sal dit hoor / en aantree op my wenk.

2

Kom, maak die HERE groot! / Laat ons sy Naam ŉ lofsang wy,
aan Hom wat groot is en naby, / die helper in die nood.
Ek het in my gebed / Die HEER gesoek en Hy het my
in antwoord op my noodgeskrei, / uit al my vrees gered.

Geloofsbelydenis: Apostolicum
Wet
Psalm 34:4, 6 (p. 167)
4

Gods sterke Engel wil / ŉ laer van beskutting wees
óm almal wat die HERE vrees. / Hy maak hul onrus stil.
Ervaar dan en aanskou / hoe waaksaam God is en hoe goed.
Hoe salig is ’t in my gemoed / as ek op Hom vertrou!

6

Kom kinders, hoor na my! / Die HEER se vrees wil ek jul leer.
Wie is ’t wat lewensduur begeer / en dae wat hom verbly?
Laat tong en lippe vra / na waarheid, en ontwyk die kwaad;
soek wat God wil: die regte daad, / en jaag die vrede na.

Gebed
Psalm 55:1, 7 (p. 275)
1

Verhoor, o God, verhoor my klagte, / as ek, gekwel in my gedagte,
geen rus kan vind of plek van vrede. / Net onrus is daar in my hart:
ek dwaal, ek duisel, voel verward. / Verberg U nie, maar hoor my bede!

7

Ek roep. Tot God klim nou my bede. / Hy sal verlos, Hy gee my vrede.
By aand en môreen middag hoor Hy; / Hy red my siel met sterke hand
wanneer die stryd teen my ontbrand – / met menigtes staan hul teenoor my.

1

Skriflesing: Daniël 6:1-29
Kernverse: Daniël 6:11
En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy
huis gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in
die rigting van Jerusalem, en hy het drie maal op ŉ dag op sy knieë
geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy
tevore gedoen het. (Daniël 6:11 AFR53)
Tema:

Die genade van volharding in die geloof en die vrug daarvan

Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, vir baie mense is ŉ vaste roetine om
dinge te doen eentonig en beperkend. Hulle hou eenvoudig nie van iets wat oor en oor op
dieselfde manier gedoen word nie. Daar moet eerder elke nou en dan iets nuuts wees
anders gaan hulle verveeld raak en nie meer aandag gee aan wat hulle doen nie.
Miskien is dit wat nou gesê is oor die algemeen meer van toepassing op die jonger geslag
as op die ouer geslag. Ouer mense hou van ŉ vaste roetine. Hulle hou gewoonlik op dieselfde plek stil. Hulle sit gewoonlik op dieselfde plek. Wanneer die dinge nie so volgens
ŉ vaste roetine gebeur nie, is hulle wêreld vir hulle deurmekaar en voel hulle nie tuis nie.
Inteendeel, hulle voel dan selfs bedreig en onveilig.
Wanneer ŉ mens egter mooi oplet na wat die Here in sy skepping gedoen het, merk ons
op dat daar ŉ vaste roetine is. Elke dag het vier en twintig uur. Elke week het sewe dae
waarvan die mens ses dae moet gebruik om die Here op so ŉ wyse te dien dat hy ook
ŉ inkomste kan hê. En op elke sewende dag wil die Here die mens se aandag net vir
Homself hê. Ook in die groter prentjie sien ons hierdie vaste roetine wat die Here aan alles
gegee het. Elke somer word deur die herfs en die winter gevolg. En aan die einde van elke
winter breek daar weer ŉ lente aan.
Ook in die mens se besondere diens aan die Here het Hy ŉ vaste manier van doen voorgeskryf. Daar was vaste feestye – pasga, pinkster en die groot versoendag. Elke jaar
moes die volk van die Here hierdie feesdae hou soos wat die Here dit aan hulle voorgeskryf het. Hierdie vaste roetine in die gelowiges se besondere diens aan die Here het
organies van die Ou Testament in die Nuwe Testament oorgegaan. In die Nuwe Testament is dit egter ryker en voller. In die Ou Testament was daar nog net die vooruitsig en
verlange na die belofte van die Messias. In die Nuwe Testament word hierdie vaste roetine
volgemaak met Christus en al die beloftes in Hom. Wanneer die kerk in die Nuwe Testament vergader, is dit op die dag van die Here – so is die eerste dag van die week genoem.
Daarom kom ons vandag steeds op die Sondag byeen vir die erediens. By ons het dit gewoonte geword om ons eredienste in ŉ sekere styl te hê met ŉ vaste volgorde. Dit is ook
gebruiklik om elke drie maande die heilige nagmaal te vier.
Broers, susters en kinders, in ons kernvers tref ons vir Daniël aan op sy knieë wanneer hy
drie maal op ŉ dag bid en lofprysinge uitspreek voor God, net soos wat hy tevore gedoen
het. Of, soos wat dit in die ’83-vertaling staan soos sy gewoonte altyd was. In sy werk as
een van die drie ministers in diens van koning Darius was Daniël onwrikbaar getrou, want
hy het gewerk asof hy vir die Here werk en nie vir mense nie. En in sy besondere diens
aan die Here was hy net so onwrikbaar getrou, want Daniël het die Here leer ken as die
getroue Verbondsgod wat alles presies laat gebeur soos wat Hy vooraf gesê het.
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In sy werk as minister in diens van koning Darius het Daniël bo die ander twee ministers
en bo die honderd en twintig goewerneurs-generaal uitgeblink. Die rede waarom Daniël
bo al sy kollegas uitgestyg het is omdat ŉ voortreflike gees in hom was. Die Here het
aan Daniël besondere insigte en kennis en wysheid gegee. Onder die heerskappy van die
Heilige Gees het Daniël met hierdie gawes die Here in sy daaglikse werk uitmuntend gedien. Dit is as gevolg van hierdie gawes en Daniël se aanwending daarvan wat gemaak
het dat hy nie by die konings ongemerk verbygegaan het nie. Nebukadnesar het dit opgemerk en Daniël ŉ baie verantwoordelike werk gegee. Selfs koning Belsasar het dit in
sy dronkenskap opgemerk. En nou sien Darius dit ook raak. Daarom wou hy vir Daniël
tweede in rang maak in die koninkryk.
Natuurlik het hierdie plan van Darius om Daniël te bevorder die ander ministers en goewerneurs-generaal bitter jaloers gemaak. Hulle het so jaloers geword dat hulle hom gehaat
het. Hierdie haat het hulle gedryf om na enigiets te soek in Daniël se werk waarmee die
koning ontevrede sou wees en wat Daniël sou diskwalifiseer vir die bevordering. Maar
waar hulle ook al gesoek en gekrap het, kon hulle net mooi niks vind waaroor hulle hom
kon aankla nie. In al sy werk was hy getrou. Daar was niks wat hy in nalatigheid oorgeslaan het nie. Daar was nie eers ŉ sweempie van korrupsie in sy werk te bemerk nie.
Wat hierdie mense met Daniël gedoen het, gebeur vandag steeds met gelowiges in die
werkplek. Van nature wil mense nie sien dat iemand anders bo hulle verkies word nie.
As daar bevorderings op die horison is, is baie mense geneig om deur onderduimse en
agterbakse maniere die bevordering vir hulleself te verseker. En daardie man wat elke dag
getrou sy werk doen is soms die een op wie se kop getrap word om die bevordering in die
hande te kry.
Elke gelowige wat in sy daaglikse werk bewustelik sy werk doen asof hy dit vir die Here
doen en nie vir mense nie, moet maar weet dat die duiwel sy visier op hom ingestel sal hê.
Hy sal sy trawante – die kollegas wat nie die Here ken nie – gebruik om die werkplek vir
jou ŉ frustrasie te maak. Hy is daarop ingestel om die gelowige ontrou aan die Here te
maak in sy algemene daaglikse diens aan die Here.
Aangesien daar in Daniël se werk geen fout gevind kon word nie, het die kwaadwillige
mense onder die beheer van die duiwel hulle visier op Daniël se direkte diens aan die
Here gerig. Dit is net in sy godsdiens waar hulle iets sou kry om Daniël by die koning aan
te kla. Met ŉ fyn uitgewerkte plan is hulle na Darius toe. Hulle het geweet dat hulle voorstel
dat die koning vir dertig dae aanbid moet word byval by die koning sal vind. Die konings
van daardie tyd het hulleself as gode beskou.
Die ministers en goewerneurs-generaal span alles in om Daniël in die strik te vang. Hierdie
voorstel wat hulle aan die koning maak, moet nie maar net ŉ wens aan die koninkryk se
mense wees nie. Dit moet ŉ onverbreekbare wet wees. Die koning moet self so aan
hierdie wet gebind wees dat hy nie anders kan as om die voorgestelde straf op oortreding
te voltrek nie. Hierdie kwaadwillige mense wil vir Daniël geheel en al uit die weg ruim,
maar hulle doen dit so agterbaks dat daar nie bloed aan hulle hande kom nie.
Daniël was gehaat deur sy ongelowige tydgenote net om een rede – hy het by die waarheid gebly, hy het gedoen wat God wil hê hy moet doen en dit het dwarsdeur sy lewe
sigbaar geword vir almal. Wat met Daniël gebeur het, is maar een insident in ŉ reeks van
gebeure dwarsdeur die eeue waar die regverdige gehaat, veroordeel en in baie gevalle
uiteindelik doodgemaak is. Dit is die soort haat wat begin by Kain teen sy broer Abel, die
haat van Jakob se seuns teen hulle broer Josef, die haat van Saul teen Dawid, die haat
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van die volk teen die profete van die Here. Dit is die haat van die wêreld en die duiwel teen
God self. Dit is die haat wat dan ook uitgespoeg is teen Jesus toe Hy vals beskuldig is,
onregverdig veroordeel is en uiteindelik gevonnis is om aan die kruis te sterf as ŉ
vervloekte van God.
En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis
gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in die rigting van
Jerusalem, en hy het drie maal op ŉ dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het.
(Daniël 6:11 AFR53)
Daniël het nie nou eers so gereeld begin bid nie. Dit was lankal sy gewoonte om drie maal
op ŉ dag tot God te bid en lofprysinge voor God uit te spreek. En toe hierdie beproewing
toeslaan, was die gewoonte om daagliks te bid ŉ vaste patroon in Daniël se lewe. Oor jare
het Daniël homself gedissiplineer en in hierdie krisistyd was die momentum van sy gewoonte genoeg om getrou voort te gaan in sy diens aan die Here. Selfs al was daar in
hierdie oomblik geen menslike rede om voort te gaan nie. Omdat dit sy gewoonte was om
die Here so openlik te aanbid, sou hy homself sowel as vir God verloën het indien hy nie
ook nou by die oop venster gekniel en gebid het nie.
Dit het dikwels met Daniël gebeur dat hy dadelik verkwik was in sy tye van gebed. Die
oomblik wat hy voor God kniel en bid het hy die antwoord van die Here op sy gebed gekry.
Hy het helderheid en wysheid gehad oor sake wat hom gekwel het. In Daniël 9 lees ons
van so ŉ verkwikking in sy tyd van gebed. Maar dit het ook dikwels gebeur dat hy getrou
was in sy gereelde gebed tot God en nie onmiddellik die verkwikking ontvang het nie. Dit
het selfs gebeur dat hy dag na dag van sy knieë af opgestaan het na sy gebed en nie
geseënd gevoel het na die gebed nie. Het hy in daardie tye dan gedink dat God nie sy
gebed gehoor het nie? Het dit gemaak dat hy opgehou het met sy gewoonte om elke dag
drie maal tot God te bid? Ons weet nie wat hy gedink het nie, maar ons kan verseker weet
dat hy nie opgegee het met sy gewoonte omdat hy nie soos op ander tye nie dadelik
verkwik was nie. Ons lees van so ŉ episode in Daniël se gebedslewe in Daniël 10.
Hierdie getroue volharding in gebed en diens aan die Here moet nie aan Daniël se eie
prestasie toegeskryf word nie. Heel aan die begin van hierdie hoofstuk het die Here dit
duidelik gestel dat sy Gees heerskappy voer in Daniël se lewe. Dit is immers ook die getuienis wat ons vanuit die Woord van die Here self hoor aangaande Daniël.
Vandag poog mense om met tye die eredienste nuwe lewe te gee deur allerhande dinge
wat ingevoer word, want vir hulle het die gewone eredienste vaal en oninteressant geword. Dinge moet nie in vaste patrone gebeur nie. Daar moet ruimte wees vir spontaneïteit
wees, sê hulle. Maar op die lang duur het sulke spontane en kreatiewe maniere van aanbidding net waarde wanneer dit ŉ plek in getroue en gereelde diens aan die Here gekry
het, want dan kan dit behoue bly.
Daar is geen twyfel dat God die gelowiges met spontane dinge wat los van ŉ vaste roetine
is in hulle geloof kan verkwik nie. God word immers nie ingeperk nie. Hy is soewerein en
kan werk soos wat Hy verkies. Maar selfs ŉ herlewing in ŉ mens se verhouding met die
Here sal net waardevol wees as dit bewaar word in ŉ persoonlike, volgehoue gewoonte
om die Here te dien. Baie lidmate het in die ongesonde gewoonte verval om nagmaaleredienste getrou by te woon. Daar is selfs lidmate wat sê dat hulle so en so nie ken nie,
want hy is net met nagmaal teenwoordig. Nagmaal is inderdaad ŉ tyd in ŉ mens se persoonlike verhouding met die Here om ernstig na te dink oor die werk van die Here en die
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genade van Christus. Gelowiges wat die nagmaal met die nodige ontsag vir die Here vier
beleef ook verkwikking in hulle geloof. Maar die Here wil nie dat sy kinders net op sulke
sporadiese momente moet staatmaak om in hulle verhouding met Hom te groei nie. Hy
begeer ŉ volhardende verhouding tussen sy kind en Homself. Hy wil hê dat sy kind Hom
gereeld in gebed sal soek, gereeld na Hom luister in sy Woord, want dit is net met so
ŉ vaste patroon wat daar volgehoue groei in die geloof kan kom. Dit is immers in hierdie vaste patroon waar die gelowige seker kan wees dat hy die Here sal kan hoor en dat
die Here hom sal hoor.
Wanneer ons dan na die tafel van die Here kom, is dit die Here se bedoeling om sy
kinders in hulle geloof te versterk – om hulle nogeens die versekering te gee dat Christus
die prys vir hulle lewens volledig betaal het. En in antwoord op hierdie genade waarvan die
Here sy kinders verseker, onderneem hulle om met hulle hele lewe dank aan God te
bewys. Dit wil sê, wat vanoggend aan die tafel gebeur wil die Heilige Gees gebruik om die
vaste gewoonte te vestig dat God se kinders elke dag sy aangesig sal soek. Dit gaan tyd
en energie van ons vra. Daarom moet ons die Heilige Gees smeek om wysheid sodat daar
ŉ goeie en gesonde gewoonte gevestig word waarin jy verseker is dat die Here jou sal
verkwik. Dan sal daardie moeilike krisistye in ŉ mens se lewe ook in die geloof aangepak
kan word.
Amen!
Gebed
Psalm 34:7, 8 (p. 168)
7

God wend sy aangesig / teen hul wat sy bevel weerstaan,
Hy laat hul naam met hul vergaan / deur hoogste strafgerig;
maar Hy sien gunstig neer / op die regverdige geslag;
Hy neig sy ore tot hul klag / en red hul altyd weer.
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Die HEER’s die hart naby / wat gans verbrokeis en verskeur.
Die gees wat diep verslae treur, / verlos, bemoedig Hy.
Hoe kom hul altyd weer, / die teëspoede van wie hier
regverdig leef; maar Gods bestier / red hulle keer op keer.

Formulier vir die viering van die heilige nagmaal
Psalm 23:1, 3 (p. 107)
1

Net soos ŉ herder uittrek met sy skape / en hul laat neerlê in die veld van milde groen,
met sagte hand hul lei langs stille waters – / so is die HEER, so het Hy ook aan my gedoen:
Hy laaf my siel en lei my swakke skrede / in vaste spoor van sy geregtighede.

3

U bring vir my die tafel in gereedheid, / my hoof druip olie en my beker vloei van wyn,
ŉ bron van goedheid stroom vir my gedurig; / dit is my gees ŉ vreug, my vyande ŉ pyn;
dit kroon my lewe met u welbehae; / en in u huis, daar bly ek al my dae.

Aan tafel: Psalm 91 (p. 460)
Met die terugbeweeg: Psalm 107 (p. 533)
Psalm 107:18, 20 (p. 537)
18

Daar styg – dank sy die Gewer – / die seënmaat ten top;
gesaaideen wynstok lewer / hul vrug oorvloedig op.
Hul kroos vermeerder Hy, / hul vee ’t Hy nie verminder;
as God die seen wil sprei, / wie kan dit Hom verhinder?

5

20

Maar God sal die veragte, / verarmde trou bewaak,
vermeerder sy geslagte / wat Hy soos kuddes maak.
Gods volk is bly daarom: / hul sien wat Hy gewerk het;
maar boosaards staan verstom, / daar hul Gods mag bemerk het.

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
Ds Coen Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
27 November 2016
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