Sing vooraf staande: Psalm 65:2, 3 (p. 314)
2

Dis waar, ’n donker skuldverlede / leef in ons heugenis;
maar al ons ongeregtighede / word deur U uitgewis.
Welsalig wie in skuld verlore, / versoeningswoord hoor ruis;
vir wie U uitkies, lank tevore, / ’n woonplek in u huis.

3

Ons al ons in u huis versadig / met hoogste gunsbewys:
met heil’ge goed wat U milddadig / laat stroom uit u paleis.
U antwoord ons in reddingsdade: / gedug is U in mag
Ons prys die blyk van u genade; / die vyand toon ontsag.

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 118:12, 14 (p. 579)
12

Dit is die dag deur God verkore, / die feesdag aan Hom toegewy.
Laat ons, met psalms uit vreug gebore, / ons in die God van heil verbly.
Ag, HEER, gee nou u seëninge; / gee voorspoed, HEER, op hierdie dag –
dit is die dag van grote dinge, / die glorieteken van u mag.

14

U is my God, ál my verlange; / U prys ek om u majesteit.
My God, U loof my lofgesange / van nou af tot in ewigheid.
Loof almal saam met jubelsange! / Gods goedheid ken geen grens of tyd;
geen hede, toekoms of vergange, / sy goedheid duur in ewigheid!

Geloofsbelydenis: Apostolicum
Wet
Psalm 130:1, 2 (p. 635)
1
2

Uit dieptes, gans verlore, / van redding ver vandaan,
waar hoop se laaste spore / in wanhoop my vergaan;
uit diep van donker nagte / roep ek, o HERE, hoor, / en laat my jammerklagte / tog opklim in u oor!
As U, o HEER, die sonde / na reg wou gadeslaan, /
wie sou een enk’le stonde / voor U, o HEER, bestaan?
Maar nee, daar is vergewing / altyd by U gewees; / daarom word U met bewing / reg kinderlik gevrees.

Gebed
Psalm 32:2, 3 (p. 151)
2

Toe ek voor U al worst’lende verstom het, / geen boetgebed my uit die hart gekom het,
het my gebeent’, verskrik deur my geklag, / verswak en uitgeteer die ganse dag.
U hand het swaar gedruk op al my lede: / bedags geen rus, en snags geen stem van vrede;
my krag het weggedroog van uur tot uur / soos velde deur die somersonnevuur.

3

Ek het bely, o HEER – in sielerou nie / my hart gegrendel of my mond weerhou nie.
Ek het bely wat my van U vervreem, / U het my skuld genadig weggeneem.
Dus kom Gods volk, dus kom al sy bemindes / om Hom te soek terwyl sy guns te vind is;
die lewensee mag met sy golwe slaan, / dit deer hul nie, dit raak hul selfs nie aan.

Skriflesing: Psalm 32:1-11
Kernverse: Psalm 32:6-7
Daarom sal elke vrome U aanbid in ŉ tyd as U te vinde is; ja, by ŉ oorstroming
van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie.
U is ŉ skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike
gesange van bevryding. (Psalm 32:6-7 AFR53)
1

Tema: Christus Jesus is ons skuilplek
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, met die eerste vyf verse van ons psalm het die
Heilige Gees by ŉ vorige geleentheid vir ons die pad gewys wat gaan tot by daardie punt waar ons
hemelse Vader vir jou en my sê: Jou sondes is vergewe. Die Here het ons met sy seën uitgestuur en
belowe om naby ons te bly sodat ons op hierdie pad kan volhard en ons sondes voor Hom kan bely.
Vir niemand van ons was dit ŉ maklike pad nie, want ons moes elke ding wat ons verkeerd gedoen
het vir die Here vertel. En dit het ons skaam gemaak omdat ons vir ons hemelse Vader moes sê
waarom ons sy liefde vir ons so kon wegstamp. Maar wat ŉ bevryding het ek en jy nie beleef nie! Toe
ons ons sondes openlik en opreg voor die Here bely het, het Hy dit dadelik vergewe. En nou is dit vir
altyd vergete; die Here sal nooit weer daaraan dink nie.
Natuurlik kon die Here ons oortredinge en opstandige lewe op ŉ ander manier gestuit het. Hy kon
ons veroordeel het. Dit is mos wat ons verdien het. Maar ter wille van sy geliefde Seun Jesus
Christus het Hy ons verhouding met Hom vernuwe langs die weg van bely, berou en bekeer. Omdat
Hy vir jou en my oneindig liefhet, het Hy sy vinger ferm teen ons bors aangedruk en vir ons gewys
waar ons teen Hom oortree het. Hiervoor kan ons die Here net bly dank, want Hy bewys soveel
geduld en liefde aan ons omdat Hy so baie besorg is oor ons saligheid.
Nou, broer, suster en kind, word ek en jy en Dawid vromes genoem omdat ons voorwerpe van God
se genade en barmhartigheid is. Met die krag van die Heilige Gees het ons opgehou om self ons
sondes te probeer bedek met ŉ klomp bedrog en ons het na Christus gevlug sodat Hy ons sondes
kan bedek. En die gevolg? Ons is vergewe en kwytgeskeld van die sonde. Nou is ons verhouding
met die Here herstel. Daarom word ons regverdiges of vromes genoem.
Ons is dankbaar vir die tyd waarin die Here Hom nog deur ons laat vind. Ons is dankbaar vir die
genadetyd wat ons gekry het en ons wil God altyd – ons lewe lank – aanbid.
Maar nou kom daar by ons ook nog ŉ huiwering. Ons onthou so maklik wat ons in die verlede
verkeerd gedoen het, alhoewel die Heilige Gees ons verseker dat ons sondes vergewe is. Ons
mense kry mos nie maklik daardie skaam gevoel oor ons oortreding van ons afgeskud nie. Paulus
het ook met die herinneringe aan sy sondige verlede geworstel. By verskeie geleenthede het hy nog
onthou watter gruwelike ding hy gedoen het om die kerk van die Here Jesus te vervolg. En hy het
skaam gekry dat die Here ook aan hom genade bewys het. Hierdie skaamte en herinnering aan ons
sondige verlede maak dat ons vra: Hoe kan ek nou weer voor die Here verskyn? Vanoggend vra ons
onsself af: Hoe kan ons wat soveel skande en skade oor die Here se Naam gebring het aan sy tafel
gaan sit en nagmaal vier?
Geliefdes, dit is op hierdie punt wat die Heilige Gees ons lei om saam met Dawid ons belydenis uit te
roep: Here, U is ŉ skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid (Psalm 32:7 AFR53). Maar wat
laat die Heilige Gees ons hier sê? Die Heilige Gees lei ons om te begryp hoe ek en jy met so ŉ
skandelike verlede tog voor die Here kan verskyn.
Die gelowige wat diep onder die indruk gekom het van sy sonde en oortreding teenoor die Here,
besef hoe onwaardig hy is. Hy sê maklik: Ek is nie werd om in die teenwoordigheid van die Here te
kom nie. Wie is ek tog om na die tafel van die Here te gaan. Kyk net hoe lyk my verlede!
Die Heilige Gees maak egter ons oë oop om raak te sien: Ons kom nie alleen na die Here se tafel
nie. Ons kom nie eers in gebed alleen in die teenwoordigheid van die Here die almagtige God nie.
Ons kan slegs voor die alsiende oë van God verskyn wanneer ons bedek is met Jesus Christus.
Daarom, wanneer ek en jy ons gebed afsluit met die woorde: in die Naam van Christus smeek ons
dit by U, o God, dan bedek die Heilige Gees ons met die volmaakte en heilige gehoorsaamheid van
Jesus Christus. As ons so bedek met Christus voor die aangesig van God kom, sien Hy nooit weer
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ons skandelike verlede raak nie. Nee, Hy sien die bloed van sy enigste Seun raak wat ons
skandelike verlede van ons afgewas het sodat ons witter as sneeu kan wees – waardig en
aanneemlik vir die Here ons heilige God.
Ja, ek en jy weet dat ons eintlik die oordeel van die Here vir ons oortreding verdien het, en daarom is
ons nie eers werd om kinders van God genoem te word nie, wat nog daarvan om met die Here in
gebed te praat! Maar Christus maak ons, wat maar nietige sondaars is, waardig om met die almagtig
God en Vader te praat in gebed. Ons hoef nie meer benoud te wees oor God se oordeel en toorn oor
ons sonde nie. Christus bewaar vir my en vir jou van die benoudheid. Met die geloof wat die Heilige
Gees in jou en in my werk kan ons hierdie genade van Jesus Christus aanneem en deur die Heilige
Gees ons eie maak, en ons kan met vrymoedigheid tot God nader in gebed. Daarom kan ek en jy,
vromes, regverdiges, die Here ons hele lewe lank aanbid.
En nou, geliefde gemeente, gaan die Heilige Gees nog een tree verder met ons vanoggend. Hy laat
ons nie maar net hoor dat ons met Christus bedek voor God kan verskyn nie. Hy laat ons dit ook
vanoggend sien. Wanneer die Here ons na sy tafel roep, hoef ons nie meer in skaamte agter te bly
oor die sonde wat God reeds vergewe het nie. Die Heilige Gees vat jou en my aan die hand, want
hier aan die tafel wil Hy ons wys wat Hy regtig met ons doen.
Net so seker as wat ons die tekens van brood en wyn as ontwyfelbare en heilige tekens en seëls van
Christus se liggaam en bloed met ŉ gelowige hart uit die hand van die bedienaar ontvang en met die
mond geniet, net so seker voed en verkwik Christus jou en my siel met sy gekruisigde liggaam en
gestorte bloed vir die ewige lewe. Wanneer ons Christus en sy volmaakte werk so deur die geloof vir
onsself toe-eien, bind die Heilige Gees ons nog vaster in Christus in. Ons kry by hierdie nagmaal
nogeens die versekering dat ons in Christus, ons skuilplek, veilig is. En niks en niemand sal ons uit
Hom uit kan losruk nie.
Geliefdes, kom ons gaan na die tafel van die Here. Dan sal ons sien en nog beter begryp hoekom
ons voor die almagtige God kan verskyn.
Amen!
Psalm 32:4 (p. 152)
4

U is dit, HEER, wat tot my hulp gereed is, / ’n skut en skerm in alle angs en leed is,
in nood my red, met jubels my omring, / en in my gees weer vreugde laat ontspring.
Maar nee, o God, u goedheid reik nog verder! / U sê: Ek wil jou oppas soos ’n herder,
en wil jou voet op veil’ge pad laat gaan, / waarop my oog jou altyd gadeslaan.

Formulier vir die viering van die heilige nagmaal
Psalm 42:3, 5 (p. 214)
3

O my siel, waarom onrustig? / En wat buig jy jou in my?
Waarom in Gods lof onlustig / as die vyand jou bestry?
Menigmaal het Hy jou druk / laat verwissel in geluk.
Hoop op God, in Hom weer rustig! / In sy lof sal ’k my verlustig.

3

5

Maar die HEER sal in my lewe / weer oordag sy guns gebied.
Ook deur donker nag omgewe, / sing ek nog my pelgrimslied.
Ja, ek lofsing in die nag, / want ek bly die HEER verwag;
my gebed sal opwaarts strewe / na die bronwel van my lewe.

Aan tafel: Psalm 145 (p. 696)
Met die terugbeweeg: Psalm 146 (p. 700)
Slotgebed
Psalm 63:3, 4 (p. 308)
3

Ek wil U prys my lewe lank, / my hande ophef en U dank.
Want, soos met vettigheid, sal weer / my siel versadig word, o HEER!
My mond sal jubelend U noem, / my lippe hoog u weldaad roem
wanneer die aarde∩in nag versink – / dan sal ek peinsend aan U dink.

4

U was, o God, ’n hulp vir my. / U het u vleuels uitgesprei
om met beskerming my te dek / en jubels in my hart te wek.
O God, só met my lot begaan, / hoe kleef my siel U agteraan!
Vertrouensvol op U geleun, / voel ’k hoe u hand my ondersteun.

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.
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