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SONDAG 27 JULIE 2014 
Raak stil voor God 

 
VOORSANG:  Gesang 212:1-3; 215:1, 4, 5; 209:1; 555:1-3 (Melodie van Psalm 100) 
 
TOETREDINGSLIED:  Gesang 499:1 en 3 
 
VOTUM:  Die Here sê: ‘Ek is jou God.  Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou 
vas, met my eie hand red Ek jou’ (Jes 41:10). 
 
SEËNGROET:  ‘Die genade sal by julle almal wees wat vir ons Here Jesus 
Christus met onverganklike liefde liefhet’ (Ef 6:24). 
 
LOFSANG:  Gesang 207:1(Almal); 2 (Dames – Vers / Almal die Refrein); 4 
(Mans – Vers / Almal die Refrein); 5 (Almal); 
 
OUDERLING: 
 
Wet: 
Geliefdes in die Here,  in Filippense 3 vers 12 tot 16 lees ons: 
 

“... Des te meer moet julle gehoorsaam wees ... Julle moet julle met 
eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is 
God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.  Doen alles 
sonder kla of teëpraat.  Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg 
bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte 
mense.  Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van 
die lewe uit te dra.” 

 
Skuldbelydenis: 
Geliefdes, wanneer ons vanoggend na ons eie lewe kyk, sal ons sien dat ons 
dikwels nie ligdraers in die wêreld  is nie, omdat ons nie optree soos wat God 
se Woord ons leer nie.  Kom ons bely dit voor God.  Ons sing Gesang 238 vers 
1 en 3 
 
Genadeverkondiging: 
Gemeente, die Here verseker ons daarvan dat ‘... elkeen wat deur God 
vrygespreek is omdat Hy glo sal lewe.”  Almal wat vrygespreek is, moet daarom 
opreg en met dankbaarheid hul geloof bely en hulle lewe opnuut aan die Here 
toewy.  Kom ons bely ons geloof soos volg: 
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Geloofsbelydenis: 
‘Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die 
aarde. 
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; 
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter 
helle neergedaal het; 
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die 
almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel, 
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het. 
Ek glo in die Heilige Gees. 
Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die 
heiliges; 
die vergewing van sondes; 
die opstanding van die vlees en ‘n ewige lewe.  Amen’ 
 
Ons het bely dat Jesus Christus ons Verlosser is.  Kom ons sing nou met 
vreugde van hierdie verlossing.  Ons sing Gesang 219 vers 1 en 2. 
 
SKRIFLESING:  Lukas 5:12-16 en 10:38-42 
 

“Maak my lewend in ooreenstemming met u troue liefde, sodat ek die 
bepalings uit u mond kan nakom.”  Psalm 119:88 

 
GEBED: 
 
SANG:  Gesang 439:1 en 2 
 
PREDIKING:  Teks vir prediking:  Lukas 5:16 
 
Geliefdes in die Here Jesus Christus, 
 
Die lewe het een groot gejaag geword. Ons jaag van A na B‚ en vul die 
verkeers-koffers met spoedboetes. Ons hardloop mekaar om in 
winkelkomplekse. En so in die gejaag kry ons darem so af en toe tyd om vir ’n 
“bekende” kop te knik of hoogstens so ’n vinnige rympie op te sê: “Goeie-môre-
hoe-gaan-dit? Goed-dankie-en-self? Goed-dankie!” Ons het dit tot ’n status-
simbool verhef om te sê: “Ek is baie besig.” En so word ons‚ die jaendes (of is 
dit die gejaagdes?)‚ nie net fisies moeg nie‚ maar ook emosioneel‚ intellektueel 
en geestelik moeg. Maar ons hou aan en raak gespanne‚ beleef depressie en 
stres. Maretha Maartens het dié situasie so mooi verwoord: 
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Die mens van ons eeu is ’n horlosie-en-sirenemens; ons is hardlopers‚ 
skarrelaars‚ haastig-afslukmense‚ maak-gou-mense‚ ons-is-laat-mense. 
Ons maak ons kinders so groot: “jy is laat vanoggend … trek nou gou-gou 
aan … kom‚ Pappa is haastig.” 

 
Ons is ook senuweewrakke‚ hartlyer-mense‚ gespanne mense; ons ly aan 
stres en kry voorskrifte vir slaappille en antidepressante. Ons kook van 
frustrasie‚ ontplof wanneer die druk(king) van binne te veel word‚ smag na 
die verlossing van vakansie‚ herken ons hartkloppings‚ weet van ons 
spastiese kolon‚ ons spysverteringsprobleme en ons migraine-aanvalle. 

 
Die moderne gemeenskap waarin ons leef dink egter dat om jou af te sonder 
snaaks is. Jy moet altyd lyk of jy iets doen‚ al is dit net dat jy ’n selfoon in die 
hand het. Dit is asof die gemeenskap verslaaf geraak het aan onophoudelike 
aktiwiteit‚ geselskap en musiek dat die aanblik van ’n mens wat afsondering en 
stilte opsoek‚ by hulle vrees wek. Dié voortdurende besig-wees help ons om die 
pyn in ons binneste te verdring. 
 
Ons vrees die dieptes van ons innerlike‚ en gebruik daarom die tempo van die 
moderne lewe as verdowingsmiddel daarteen. Die pyne wat uit jou binneste 
opkom en vra om verwerk te word‚ kan onder die oppervlak gehou word as jou 
gedagtes net besig genoeg bly. Daarom vrees baie mense stilte. 
 
Ons onrustige aktiwiteit veroorsaak nie alleen dat ons ons innerlike pyn verdring 
nie‚ maar ook die omgekeerde: ons pyn maak ons aktiwiteit nog onrustiger‚ 
want dit laat ons weghardloop vir onsself. 
 
As ons in druk verkeer haastig op pad is‚ hou ons stil as die lig rooi is – ons ken 
immers die gevare, daarom stop ons en wag vir groen. Wanneer ons ’n 
belangrike afspraak het‚ dan storm ons nie die kantoor binne en praat so met 
die hand op die handvatsel en stel ons saak of vra ons vraag nie. Nee‚ ons wag 
in die ontvangslokaal op ons beurt‚ ons wag om ingenooi te word; ons groet‚ 
ons praat oor en luister na algemene sake en wag op die regte sein of teken of 
oomblik om ons sê te sê. 
 
Ons kom nie op ’n warm dag by die huis en spring uit die motor met werksklere 
en al direk in die swembad nie. Nee‚ ons doen dit anders. Nou sou jy kon vra: 
Wat het dit alles met gebed te doen? Alles. Ons gejaagde lewe beïnvloed ons 
gebedslewe direk en ingrypend. En helaas‚ ons “normale” optrede by die 
swembad of die belangrike kantoor word hier vergeet. 
 
Is ons dan verbaas oor die baie gebeds-ongelukke? Kom tot bedaring. Vind 
eers rustigheid en kalmte. Lees ons dan nie dat die Here nie in die aardbewing 
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en stormwind gekom het nie‚ maar in die sagte suising van die aandwindjie? 
(vgl. 1 Kon. 19:11-13). Met die een oog op die horlosie‚ terwyl ons nog uitwerk 
hoeveel tyd ons het‚ bid ons gou-gou. Nog voor ons behoorlik afgeskakel het na 
’n veeleisende dag‚ bid ons. En dan kla ons oor vervlakking en gebede wat net 
tot by die plafon kom? 
 
Blaai ons deur die Bybel‚ dan hoor ons van so baie wat eers lank stil moes 
word. Moses moet eers veertig dae op die berg wees voor God met hom 
gepraat het (Eks. 32:1). Elia moet ook eers veertig dae in die eensaamheid van 
die woestyn verkeer voor God met hom gepraat het (1 Kon. 19). Johannes die 
Doper moes eers in die woestyn van stilte stil word voor hy kon optree.  En 
Paulus‚ so haastig op pad‚ moes na sy ontmoeting met Jesus op die Damaskus 
pad‚ eers tot ’n blinde stilstand kom. En ons? Wie is ons nou om nie eers te 
moet stil word nie. 
 
Sielkundiges beweer dat daar drie dimensies van menslike ervaring is: 
prestasie‚ ekstase en enstase.  Enstase is inkering; om stil te word in jouself. 
Die moderne Westerse mens lê groot klem op die eerste twee‚ maar 
verwaarloos die laaste. En dit lei tot so baie probleme en selfs siektetoestande. 
Wie erns wil maak met sy gebedslewe‚ sal besluit om tyd in te ruim om stil te 
word. 
 
Stiltetyd was tog by ons mense iets baie belangriks‚ en vandag hoor jy omtrent 
nie meer hiervan nie. Dit was nog altyd so dat ’n mens jou daagliks in jou 
binnekamer moet afsonder vir Bybelstudie en gebed. Die kern hiervan strook 
met dit wat ons uit Lukas 5:16 geleer het. Ons het gesien dat Lukas Jesus aan 
ons voorhou as die Een wat vir ons die weg wys ten opsigte van gebed. Lukas 
wys dat afsondering vir gebed een van die vorms is wat die intimiteit van die 
verhouding tussen Jesus en die Vader aanneem. Deur sy afsondering bewaar 
Jesus ook sy individualiteit teenoor die druk van die mense wat Hom na hulle 
smaak wil manipuleer. 
 
In Martha (Lukas 10:38-42) sien ons die beeld van die besige mens wat net 
nooit stil word nie. Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Die 
Griekse woord vir “bedrywig” beteken letterlik om van die een kant na die ander 
kant getrek te word. Eintlik wil Lukas vir ons sê: dit het maar ’n bietjie dol 
gegaan met Martha. Martha jaag van die stoof na die tafel en van die tafel na 
die koskas. Gedurig is die gedagte by haar: gaan die kos genoeg wees? Gaan 
dit betyds klaar wees? Ag‚ eintlik hoef ek nie Martha se doen en late vir jou te 
beskryf nie. Elke huisvrou wat gaste ontvang‚ weet watter geskarrel dit in die 
kombuis afgee. Daar is mense wat Martha verwyt dat sy te veel vir Jesus wou 
doen. Haar sonde lê daarin (so beweer hulle) dat sy te veel diens wou betoon 
en dat sy te veel besorg was om alles reg te kry. Maar ek dink nie so nie. As jy 
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vandag die berig sou kry dat die Here Jesus môre by jou sou kom eet! Jy sou 
nie rus voordat jy die allerbeste vir die Here voorberei het nie. Nee‚ die mense 
is verkeerd. Marta se sonde lê nie daarin dat sy te veel vir Jesus wou doen nie. 
’n Mens kan nooit te veel vir die Here doen nie! Inteendeel. Nee‚ as ons Martha 
se sonde wil verstaan‚ moet ons luister na Jesus se vermaning: “Martha‚ 
Martha‚ jy is besorg en bekommerd oor baie dinge‚ maar net een ding is nodig” 
… En wat is hierdie een ding wat nodig is‚ en wat ons nie op dié oomblik by 
Martha vind nie? Die antwoord is: om na die woord van die Here Jesus te 
luister. Dat Martha Jesus wou dien – daarmee is hoegenaamd niks verkeerds 
nie. Jesus het die diepste waardering daarvoor. Maar as jy Jesus wil dien‚ 
terwyl Hy op daardie oomblik in jou huis gekom het om jóú te dien met die 
woorde van die ewige lewe – dan is dit sonde! Omdat sy so innerlik besorg en 
so uiterlik onrustig was‚ het Martha skaars een enkele woord gehoor wat Jesus 
gesê het. En as die Here nou aanstons weggaan – wat het Martha van die Here 
Jesus anders oor as net … kos en vuil skottels en seer voete! 
 
Martha was so besig om vir die Here te werk dat sy skaars na die Here kon 
luister. Sy was so besig om rondom die Here te leef‚ dat sy nie met Hom en in 
Hom kon leef nie. Dit was Martha se sonde. 
 
Ons moet onthou‚ dat as ons werklik Christene is‚ dan woon die Here deur sy 
Heilige Gees in jou hart. En Hy wil nie net gedien word nie – Hy wil jou ook dien 
deur sy Woord! Hy wil jou nie net Sondae dien as jy kerk toe kom nie. O nee‚ 
Hy wil jou ook dien in jou gereelde huisgodsdiens‚ in jou persoonlike 
Bybelstudie en deur na jou gebede te luister. Die vraag is nou: laat jy jou deur 
die Here dien deur rustig na Hom te luister‚ of is jy so onrustig besig om te werk‚ 
dat jy nie tyd het om na die Here te luister nie? 
Daar is soveel dinge waaraan ons aandag moet gee, dat ons onsself dikwels 
gedaan hardloop in ’n poging om by alles uit te kom. Ons moet egter, soos 
Jesus, tyd máák om alleen en op ’n stil plek te bid. Ons kry ons krag van God af 
en ons kan dit slegs van Hom af kry as ons tyd by Hom deurbring.  Dit kan ook 
maklik gebeur dat godsdiens blote werk word waarin daar nie meer liefde vir en 
toewyding aan God is nie.  Liefde en toewyding wat ons op ons knieë dwing. 
 
Ferdinand Deist het dit so treffend-skokkend gestel: “ons is so onrusbarend 
seker oor God – so asof ons Hom uitgedink het.” Ons dink ons weet vooraf wat 
Sy reaksie gaan wees. Soos Job se vriende so seker was dat hulle God se 
handelinge met Job presies kon verklaar. Toe moes hulle hoor dat God sê: 
“Julle het nie reg gepraat nie.” Ons moet ook geestelik tot stilstand en stilte 
kom. Anders word ons gebed maar al te dikwels so rekenaaragtig; as jy weet 
watter opdragte om te gee‚ verwag jy sekere reaksies en weet jy wat die 
blikbrein behoort te doen. Gebed is hoegenaamd nie rekenaarprogrammering 
nie. God is nie ’n rekenaar nie. 
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Hy is die lewende God. Ons bid tot Hom deur die Opgestane, Verheerlikte 
Christus. Wees stil voor Hom. Om stil te word‚ is wesens noodsaaklik vir ons 
gebedslewe. Dit vra tyd‚ plek‚ oefening en ja‚ harde werk. Maar daarsonder 
vervlak die lewe dramaties. Lewenskwaliteit bestaan nie uit die materiële 
besittings van ’n persoon en die weelde en gerief wat dit te weeg mag bring nie. 
Die kwaliteit van die lewe kom uit verhoudings na vore. 
 
En die basis verhouding is die verhouding met God. Is dit dan nie net logies dat 
dié basis verhouding die hoogste prioriteit moet verkry nie? Wees stil voor Hom. 
Dit is die beginpunt: om myself af te sonder en om myself leeg te maak en 
daardeur myself oop te stel vir God.  Amen. 
 
OOMBLIK VAN STILTE:  Speel Gesang 266 
 
GEBED: 
 
SLOTSANG:  Gesang 451:1, 2 en 3 
 
SEËNBEDE:  “Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God 
en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.”  2 Korintiërs 
13:13 
 
AMEN:  Gesang 314 


