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INLEIDING 

 

Tye van Pandemies kan maklik oorgaan tot `n tyd van paniek. Veral wanneer ons uit 

verskillende rigtings van die wêreld hoor hoe die “Covid-19” verprei, en dat dit so erg kan 

word, dat hospitale en klinieke nie almal wat siek word van die virus, sal kan behandel nie. 

Dat miljoene mense positief met die Corona virus getoets sal word, en ja, dat honderd-

duisende menses sal sterf aan Corona-verwante siektes. Die paniek kan selfs gepaardgaan 

met angs wanneer ons uit sekere Christelike oorde hoor mense praat in die rigting dat dit 

God se straf is en die eindtyd van die mensdom is. Die paniek en angs word verder vererger 

wanneer ons hoor dat die virus veral die kwesbares onder ons, ons bejaardes, hulle met 

respiratoriese- en kroniese siektes, vroue met babas en diegene met min tot geen bronne, 

die swaarste sal tref. 

 

In sulke tye het almal, ook ons wat glo in God, woorde van bemoediging nodig. Woorde wat 

ons herinner aan die versekering dat ons aan God behoort en dat ons deur die moeilike en 

uitdagende tyd van die pandemie sal kom. Woorde wat ons herinner aan wie ons is omdat 

ons aan God behoort: meer as oorwinnaars (Romeine 8), kleipotte wat maklik breek, met die 

skat van die evangelie van die heerlikheid van Christus binne ons (2 Korinthiërs 4) en mense 

met hoop (Romeine 8:24). En juis daarom kan ons verby dit kyk wat die menslike oog kan 

sien, en Hom sien wat belowe het dat Hy by ons sal wees tot die voleinding van die wêreld 

(Matteus 28: 20) en dat Hy by ons is om ons te versterk, te help en vas te hou (Jesaja 41: 

10). 

 

Dis dan ook in sulke tye dat ons deur die paniek, angs en onsekerheid veral moet bid dat die 

Here ons moet help om te sien, Hom te sien en beide ons oë op Hom gevestig hou (Hebreërs 

12). 

 

Met hierdie oordenkings wil ons dan ook juis dit doen. Ons wil mekaar bemoedig en uitnooi 

om saam te bid. Ons doen dit aan die hand van die “Revised Common Lectionary” (RCL) se 

lesings vir April. Die medewerkers het elkeen een van die skriflesings as teks gekies vir 

oordenking. Ons gee al die skriflesings vir elke dag en nooi u om deur die hele dag as gesin 

saam ook die ander skriflesings te lees en biddend daaroor na te dink. 

 

Dankie aan my kollegas wat saamgewerk het om hierdie oordenkings moontlik te maak. Ons 

deel nie net die Woord met u nie, maar ook ons harte. Mag dit vir u tot groot seën wees in 

die tyd van afsondering, sosiale afstand en bepeinsing. Onthou, ons is nooit alleen nie, en 

Hy wat altyd by ons is, is net ‘n gebed ver, want Sy oor is nie te doof om te hoor nie en Sy 

arm nie te kort om te help nie (Jesaja 49: 1). 

 

Namens die Taakspan: Gemeentegetuienis en Medewerkers 

Stephen Pedro (Ds) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAAGLIKSE LESINGS VIR APRIL 

Dag 1-3: Ds. Stephen Pedro 

Woensdag, 1 April 2020:  

Lesings vir die dag: Psalm 143; Jeremia 32:1-9, 36-41; Matteus 22:23-33 

Fokusteks: Jeremia 32: 1-9, 36-41 

 

Donderdag, 2 April 2020:  

Lesings vir die dag: Psalm 31:9-16; 1 Samuel 16:11-13; Filippense 1:1-11 

Fokusteks: Psalm 31: 9-16 

 

Vrydag, 3 April 2020:  

Lesings vir die dag: Psalm 31:9-16; Job 13:13-19; Philippians 1:21-30 

Fokusteks: Filippense 1: 21-30 

 

Dag 4-6: Prof. Reggie Nel 

Saterdag, 4 April 2020:  

Lesings vir die dag: Psalm 31:9-16; Klaagliedere 3:55-66; Markus 10:32-34 

Fokusteks: Psalm 31:9-16 

 

Sondag, 5 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 118: 1-2, 19-29; Mattheus 21: 1-11; Jesaja 50: 4-9a, Psalm 31: 

9-16; Filippense 2: 5-11; Matteus 27: 11-54. 

Fokusteks: Psalm 118: 1-2, 19-29 

 

Maandag, 6 April 2020: 

Lesings vir die dag: Jesaja 42: 1-9; Psalm 36: 5-11; Heb 9: 11-15; Johannes 12: 1-11. 

Fokusteks: Johannes 12: 1-11 

 

Dag 7&8: Ds. Donnie Koordom 

Dindag, 7 April 2020: 

Lesings vir die dag: Jesaja 49: 1-7; Psalm 71: 1-14; 1 Kor 1: 18-31; John 12: 20-36 

Fokusteks: 1 Kor 1: 18-31 

 

Woensdag, 8 April 2020: 

Lesings vir die dag: Jesaja 50: 4-9a; Psalm 70; Heb 12: 1-3; John 13: 21-32. 

Fokusteks: Heb 12: 1-3 

 

Dag 9: Ds. Farren Watt 

Donderdag, 9 April 2020: 

Lesings vir die dag: Exodus 12: 1-4 (5-10) 11-14; Psalm 116: 1-2, 12-19; 1 Kor 11: 23-26; 

Johannes 13: 1-17, 31b-35 

Fokusteks: Johannes 13: 1-17 

 

Dag 10-12: Dr. Marlene Mahokoto 

Vrydag, 10 April 2020: 

Lesings vir Goeie Vrydag: Jesaja 52: 13 – 53: 12; Psalm 22: 1-31; Hebreërs 10: 16-25; 

Johannes 18: 1- 19: 42. 

Fokusteks: Jesaja 52: 13 - 53 

 



Saterdag, 11 April 2020:  

Lesings vir Heilige Saterdag: Genesis 1: 1 – 2: 4a; Psalm 136: 1-9, 23-26; Matteus 28: 1-10 

Fokusteks: Psalm 136: 1-9 

 

Sondag, 12 April 2020: 

Lesings vir Paas Nagwaak: Hand 10: 34-43; Jer 31: 1-6; Ps 118: 1-2, 14-24; Luk 24: 13-49 

Fokusteks: Lukas 24: 13-49 

 

Dag 13-15: Ds. Xolani Mhobo 

Maandag, 13 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 118:1-2, 14-24; Exodus 14:10-31; 15:20-21; Kolossense 3: 5-11 

Fokusteks: Exodus 14:10-31 

 

Dindsag, 14 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 118:1-2, 14-24; Exodus 15:1-18; Kolossense 3:12-17 

Fokusteks: Kolossense 3:12-17 

 

Dag 15: Ds. Farren Watt 

Woensdag, 15 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 118:1-2, 14-24; Joshua 3:1-17; Matteus 28:1-10 

Fokusteks: Psalm 118:1-2 

  

Dag 16-18: Ds. Mariëte Frantz 

Donderdag, 16 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 16; Hooglied 2:8-15; Kolossense 4:2-5 

Fokusteks: Kolossense 4: 2-5 

 

Vrydag, 17 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 16; Hooglied 5:9-6:3; 1 Korinthiërs 15:1-11 

Fokusteks: Psalm 16 

 

Saterdag, 18 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 16; Hooglied 8:6-7; Johannes 20:11-20 

Fokusteks: Johannes 20: 11-20 

 

Dag 19-21: Ds. Moses Baartman 

Sondag, 19 April 2020: 

Lesings vir die dag: Handelinge 2: 14a, 22-32; Psalm 16: 1-11; 1 Petrus 1: 3-9; Johannes 

20: 19-31. 

Fokusteks: Psalm 16: 1-11 

 

Maandag, 20 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 114; Rigters 6:36-40; 1 Korinthiërs 15:12-20 

Fokusteks: Rigters 6: 36-40 

 

Dinsdag, 21 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 114; Jona 1:1-17; 1 Korinthiërs 15:19-28 

Fokusteks:  1 Korinthiërs 15: 19-28 

 



Dag 22-24: Ds. Danny Bock 

Woensdag, 22 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 114; Jona 2:1-10; Matteus 12:38-42 

Fokusteks: Jona 2:1-10 

 

Donderdag, 23 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 116:1-4, 12-19; Jesaja 25:1-5; 1 Petrus 1:8b-12 

Fokusteks:  Psalm 116:1-4 

 

Vrydag, 24 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 116:1-4, 12-19; Jesaja 26:1-4; 1 Petrus 1:13-16 

Fokusteks: Jesaja 26:1-4 

 

Dag 25-27: Ds. Angelique Ghall 

Saterdag, 25 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 116:1-4, 12-19; Jesaja 25:6-9; Lukas 14:12-14 

Fokusteks: Lukas 14: 12-14 

 

Sondag, 26 April 2020: 

Lesings vir die dag: Handelinge 2: 14a, 36-41; Psalm 116:1-4, 12-19; 1 Petrus 1: 17-23; 

Lukas 24: 13-35. 

Fokusteks: Psalm 116: 1-4 

 

Maandag, 27 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 134; Genesis 18:1-14; 1 Petrus 1:23-25 

Fokusteks: Gen 18: 1-14 

 

Dag 28: Ds. Fred Booysen 

Dinsdag, 28 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 134; Spreuke 8:32-9:6; 1 Petrus 2:1-3 

Fokusteks:  Psalm 134 

 

Dag 29-30: Ds. Clive Jacobs 

Woensdag, 29 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 134; Exodus 24:1-11; Johannes 21:1-14 

Fokusteks: Exodus 24: 1-11 

 

Donderdag, 30 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 23; Exodus 2: 15b-25; 1 Petrus 2: 9-12 

Fokusteks: Psalm 23 

 

 

 
 

 

 

 

 



DAAGLIKSE OORDENKINGS EN GEBEDE 

 

Woensdag, 1 April 2020:  

Lesings vir die dag: Psalm 143; Jeremia 32:1-9, 36-41; Matteus 22:23-33 

Fokusteks:  Jeremia 32: 1-9, 36-41 

 

In “isolasie” maar nie verlam… 

Teen die tyd is, “Corona virus” of “COVID-19”, die woord wat die hele wêreld oor praat. Baie 

dele van die wêreld is in “lock-down” of isolasie. Hier in Suid-Afrika is ons amper `n week in 

die drie weke periode van “lock-down” soos aangekondig deur die Regering. Ons ervaar 

alreeds die impak van isolasie. Die hele land ervaar nou wat baie politieke en kerklike leiers 

soos Winnie Mandela en Beyers Naudè ervaar het: INPERKING EN ISOLASIE. Hulle isolasie, 

wat deel van hul gevangenisstraf was, omdat hulle die waarheid teenoor die owerheid van 

hul dag gepraat het, ons isolasie om ‘n katastrofiese ramp te voorkom.  

 

Die vraag nou is, wat maak ons met hierdie tyd van isolasie? Bly ons maar net in ons huise 

en hoop vir die beste? Of kan ons doen wat die profeet Jeremia gedoen het, toe hy deur 

koning Sedekia van Juda ingeperk en in isolasie (in die tronk) geplaas was (Jer 32: 1-3). Sy 

sonde: hy’t gedoen wat profete van sy tyd gedoen het, hy’t aan die koning gesê wat God van 

hom verwag en die gevolge as hy dit nie doen nie. Maar dan gebeur iets interessant, God 

gee aan Jeremia die instruksie om `n stuk grond van sy neef, Ganamel te koop. Jeremia het 

die instruksie van die Here uitgevoer en die stuk grond gekoop ten spyte van die feit dat 

God aan hom gesê het dat hy Juda en hul koning in die mag van die koning van Babel gaan 

oorgee (Jer. 32: 1-5). Jeremia neem God op sy Woord, kyk weg van sy situasie van isolasie 

en die die komende oorname van die stad. As die stad oorgeneem sou word, kon dit daartoe 

lei dat Jeremia sy eiendom kon verloor. Die profeet tree op in geloof, terwyl hy vertrou op 

God se hand van voorsiening en bevryding, Dit is geloof, vertroue en hoop in aksie!  

 

Gebed: 

Here God, in hierdie tyd van isolasie en inperking, bid ons vir ore om U stem midde van 

klomp ander stemme te hoor, oë om verby ons omstandighede te kyk en U trou te sien 

en harte wat sal bly glo en hoop dat u ons sal herstel en weer aan ons ons land en U 

vrede sal terug gee. 

Amen.  

 

Donderdag, 2 April 2020:  

Lesings vir die dag: Psalm 31:9-16; 1 Samuel 16:11-13; Filippense 1:1-11 

Fokusteks: Psalm 31: 9-16 

 

Ook in die tyd van Pandemie is ons tye in God se hand. 

Die psalmis verklaar dat sy tye in God se hande is. Dit is die woorde van ‘n man wat God ten 

volle vertro Fokusteks: u (vers 4). Dawid sê eintlik dat sy lewe in God se hande is – dit wil sê 

sy dag tot dag omstandighede en gebeure. Dit is slegs ‘n ander manier om te sê dat hy God 

met sy lewe vertrou. Hy maak die stelling in ‘n situsie waar hy deur sy vyande agtervolg word 

en hy by God pleit om hom te red met sy onfeilbare liefde. 

 

Ons is ook in ‘n situasie waar ons lewens bedreig word. Ons is bang, onseker en angstig, 

veral as ons elke dag hoor hoe die getalle styg van die mense wat positief getoets word vir 

die Korona-virus en sterftes aan COVID 19-verwante siektes styg.  



Dit kan maak dat ons selfs depressief kan word. Maar ons weet ook, die God in wie se hand 

ons tye vandag en môre is, is die God wat net die beste wil vir sy skepping en veral sy 

kinders. 

 

As ons saam met die psalmis van Psalm 31 bely, dat ons tye in God se hand is, dan erken 

en bely ons ook dat die tyd van pandemie, waarin ons nou is, ook in God se hand is. 

 

Ja ons is soms bang, onseker en angstig, maar ...  

 

Ons weet ook dat die God in wie se hand ons tye is, is die Redder (v16), wat teenwoordig is 

in ons lewe (v21). Hy luister as ons om hulp roep na Hom met ons smeekgebede (v23b). 

Daarom kan ons ook in hierdie tye van pandemie met vrymoedigheid en versekering na Hom 

in gebed gaan, want Hy sal ons nie in die steek laat nie. 

 

Gebed: 

Here ons God, ons is bekommerd, beangs en bedruk oor die onsekere tye waarin ons 

is. Dankie vir die troos om te mag weet dat ook hierdie tye van ons in U hand is. Dankie 

dat u ook in hierdie tye net goed aan u kinders wil doen. Verskyn tog tot ons redding, 

red ons deur u onfeilbare liefde. 

Amen.  

 

Vrydag, 3 April 2020:  

Lesings vir die dag: Psalm 31:9-16; Job 13:13-19; Philippians 1:21-30 

Fokusteks:  Filippense 1: 21-30 

 

Laat ons die lewe kies! 

In tye van pandemie, veral wanneer die sterftesyfer styg en mens hoor van mense wat 

positief met die virus getoets is en sterf en hulle bly naby ons, is dit natuurlik dat `n mens 

oor jou eie lewe en ja, die realiteit van die dood dink. Dit kan `n mens of depressief stem, 

maar jy het ‘n keuse: ons kan kies om op lewe te fokus of om op dood te fokus. 

 

Filippense 1: 21-30 vertel van Paulus, dienskneg van God, wat ook met die spanning van die 

lewe en dood geworstel het. Hier in die gevangenis met sy naam op die doodstraflys is, weet 

hy dis `n net `n kwessie van tyd voor hy sou sterf aan die hande van die Romeinse Keiser. 

Die apostel het ‘n stryd met die konflik in hom. Hy weet dat hy beter af sou wees as hy sterf, 

want dan sal hy by Christus wees en dit sê hy, is veel beter. Hy het nog baie het om te doen- 

om sy medegelowiges bemoedig, die evangelie van Christus se reddende genade en jong 

gelowiges te onderrig.  

 

Paulus kies lewe, ‘n lewe van vrugtevolle diens. 

 

Kom, laat ons ook in ons stryd met lewe en dood gedurende hierdie pandemie, kies vir ‘n 

lewe van vrugtevolle diens, Ja, dit is ‘n tyd van refleksie en rus. Dis ‘n tyd om te dink oor die 

kosbaarheid van die lewe. Laat ons die beste daarvan maak.  

Maar daar is steeds ook baie oproepe van bemoediging om te maak, baie ure van gebede, 

baie teksgedeeltes van die goeie nuus wat versprei moet word en baie tye om ‘n luisterende 

vriend te wees. Kies die lewe! 

 

Gebed: 



Ons Vader wat in die hemel is, dis verre weg die beste om by U te wees as ons moet 

sterwe in die tyd van pandemie. Maar soos Paulus, kies ons vandag die lewe, om 

voort te gaan met ons vrugbare arbeid. Dankie vir hierdie tyd van isolasie, refleksie, 

gebed, en vas en om tyd te spandeer met ons geliefdes. 

Amen.  

 

Saterdag, 4 April 2020:  

Lesings vir die dag: Psalm 31:9-16; Klaagliedere 3:55-66; Markus 10:32-34 

Fokusteks: Psalm 31: 9-16 

 

Here, in U hand, gee ons ons lewens oor … 

Die digter, soos ook die skrywer van Klaagliedere, worstel met aanvegting. Dit voel byna asof 

die leefruimte kleiner word – die suurstof word minder. Dis benoud. Selfs Jesus, die sg, 

Lydingskneg roep hierdie woorde van Ps 31: v6 uit aan die kruis. “In U hand, gee ek my 

gees oor.”  

 

Maar, hierdie woorde egter nie ‘n geroggel nie - nie die laaste asem nie. Hierdie woorde is 

eerder ‘n geloofsbelydenis. Die digter, soos ook in Klaagliedere, bely ons kan aan God 

oorgee, want “Ons tye is in God se hand”. Hy red, Hy laat sy aangesig skyn – Hy is die een 

wat verlos. Of Jesus in Markus 10: 32 e.v, op pad is na sy uitlewering en kruisdood, of dit vir 

nou 9 dae, of 21 dae in ons “lockdown” is, en ons voel benoud, in die aangesig van Covid-

19, Ons bely, Here, in U hand, gee ek my lewe oor - ons tye is in Sy hand!  

 

Gebed: 

Here, soos ons die dae aftel, en opkyk na die paasgebeure, bely ons vanoggend, ons 

gee onself oor aan U: Ons tye, is in U hande. 

Amen 

 

Sondag, 5 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 118: 1-2, 19-29; Mattheus 21: 1-11; Jesaja 50: 4-9a, Psalm 31: 

9-16; Filippense 2: 5-11; Matteus 27: 11-54. 

Fokusteks: Psalm 118: 1-2, 19-29 

 

God se troue liefde 

Jesus loop (ry) sy teregstelling tegemoet. Palmtakke word gewaai – die owerhede fluister 

slu agter die hand. Hy kyk hierdie harde werklikhede in die oog. Dis soos die digter van Ps 

118, wat ten aansien van die “nood” (v5), die nasies wat “afstorm” (v10), die vyande wat 

“ondergang bewerk” (v13), nog steeds saam met die verbondsvolk sing, “Aan Sy liefde is 

daar geen einde nie.” 

 

Dit laat my sommer dink die ou bekende lied, “Sing as die sonskyn lag, sing deur die donker 

nag … laat ons sing, sing, sing …”  Daar was ook gesange toe Jesus sy lot in Jerusalem 

begroet. 

 

Vandag kan ons ook, ten aanvang van die sogenaamde Groot Lydensweek, met ons oog 

gerig op God se troue liefde, sing, dit is die dag wat die Here gemaak het; Laat ons daaroor 

juig en bly wees! (Ps118 v24) 

 

Gebed:  



Here, ten aansien van nood en die Groot Lydensweek, sing ons - dit is U dag, die dag 

wat U gegee het. Ons sal daaroor juig en bly wees. 

Amen.  

 

Maandag, 6 April 2020: 

Lesings vir die dag: Jesaja 42: 1-9; Psalm 36: 5-11; Heb 9: 11-15; Johannes 12: 1-11. 

Fokusteks: Johannes 12: 1-11 

 

Ons God in tye van broosheid 

‘n Mens wonder soms, het Maria geweet wat sou kom – die uitlewering en uiteindelik 

kruisiging van Jesus? Uiteraard is die skrywer alreeds bewus van wat sou gebeur het en kan 

hy dus kantaantekeninge maak oor Judas se vraag (v4-5), of selfs Jesus se antwoord (v7). 

Hy skryf die evangelie baie jare daarna.  

 

‘n Mens sou eerder kon sien dat brose mense, soos Maria, deur Sy lewe en optrede alreeds 

Jesus leer ken het as die Een wat mense na Hom trek – mense wat soms swaar trek, soms 

geknak was. Hy was beleef as die Een wat nie ‘n geknakte en ‘n dowwe lamppit uitdoof nie, 

maar juis as die brose bestemming van hul soektog. Ingrid Jonker beskryf hierdie soeke as 

‘n wind wat ‘n “nag van distels” en ‘n ‘dood sonder duisterheid” dra in haar gedig, “Die lied 

van die gebreekte riete” (1959). Hy dra self hierdie weerloosheid.  

 

Gebed:  

Here, ons is ook geknakte, gebreekte riete wat na U soek. Ons kom sit by u, met ons 

trane en broosheid en ontdek, u dra dit vir ons.  

Amen.  

 

Dindag, 7 April 2020: 

Lesings vir die dag: Jesaja 49: 1-7; Psalm 71: 1-14; 1 Kor 1: 18-31; John 12: 20-36 

Fokusteks: 1 Kor 1: 18-31 

 

Die kruis van Christus ons baken van hoop! 

Vandag is dit byna 2 weke sedert Suid-Afrika in inperking leef. Dit is byna onvermydelik dat 

mense as gevolg van die situasie rondom die COVID-19 virus begin hopeloos voel.  

 

Die digter van Psalm 71 voel ook hopeloos, soveel so dat hy by die Here skuil. Hy bely in 

vers 5 dat die Here sy hoop is op wie hy van kleins af vertrou. 

 

Op hierdie Dinsdag van Heilige Week kan dit vir Christene ‘n tyd wees waarin onsself 

hopeloos voorkom. Tye van menslike hopeloosheid is ‘n geleentheid waarin ons weer kan 

sien dat die Here ons Hoop is. Dalk is dit die perfekte tyd om te besef dat die kruis van 

Christus vir ons ‘n baken van hoop is. Ons is gewoond daaraan dat ons in hierdie tyd sou 

opbou na die viering van die Paasfees met die kruis as teken van die lyding van Christus 

waardeur ons verlossing kon kry.  

 

Ons huidige konteks maak dit vir ons onmoontlik om dit sigbaar te vier in die 

teenwoordigheid van ons geloofsgemeenskap. Tog glo ons en kan ons in hierdie moeilike 

en uitdagende omstandighede hoop in die woorde van Paulus vind in 1 Korintiërs 1:18 dat 

die boodskap van die kruis wel onsin is vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat glo en 

gered word is dit die krag van God. 



 

Gebed: 

Here ons God. Ons situasie maak dat ons wil hoop verloor. Ons leer egter in U Woord 

dat U ons hoop is en dat ons hoop geanker is daarin dat Christus se kruisiging vir ons 

die krag van redding is. Help ons om daaraan vas te hou, maar ook om te leef sodat 

ander vanuit die hoop wat ons in U vind, self hoop in die onseker tyd mag vind. 

Amen!  

 

Woensdag, 8 April 2020: 

Lesings vir die dag: Jesaja 50: 4-9a; Psalm 70; Heb 12: 1-3; John 13: 21-32. 

Fokusteks: Heb 12: 1-3 

 

Die onbekende reis, `n geleentheid om die oog op Christus te vestig. 

Tydens Paasfees fokus ons op en herdenk ons die kruisiging van Christus. In Hebreërs 12:1-

3 roep die skrywer die gelowiges op om die wedloop van die lewe te hardloop met die oog 

gevestig op Jesus, wat met Sy lewe die duurste prys aan die kruis betaal het. 

 

Ons hardloop op die oomblik ‘n lewensreis wat op ‘n onbekende terrein plaasvind. ‘n Reis 

waarvoor ons nie geoefen het nie en dus nie op voorbereid was nie. Deel van daardie 

onbekende reis is dat ons dit op die oomblik as ‘n enorme verlies beskou dat ons nie volgens 

ons tradisie die Paasfees kan vier nie. Dit is vir ons onaangenaam dat dit die geval is. 

Die goeie nuus is dat die onbekende reis nie die boodskap van die kruis ongedaan maak 

nie. Inteendeel, niks kan nie. Die onbekende reis is juis, te midde van al die hartseer en 

onsekerheid, ‘n geleentheid om die oog op Christus te vestig.  

Dit is die ideale tyd om ons perspektief oor die lewe en ons geloof weer in visier te kry en 

seker te maak ons fokus op die Christus wat gekruisig is en Wie se dood en opstanding vir 

ons hoop en verlossing bring. 

 

Gebed: 

Here, help ons om in hierdie uiters moeilike tyd op U te fokus. Help ons om die simbool 

van die kruis te sien as ‘n teken van die verlossing en hoop en genesing wat U 

bewerkstellig het.  

Amen! 

 

Donderdag, 9 April 2020: 

Lesings vir die dag: Exodus 12: 1-4 (5-10) 11-14; Psalm 116: 1-2, 12-19; 1 Kor 11: 23-26; 

Johannes 13: 1-17, 31b-35 

Fokusteks: Johannes 13: 1-17 

 

Kom ons demonsteer Jesus se liefde deur ons hande te was! 

Vandag is dit Wit Donderdag, drie dae voor Paasfees. Vandag word ons daaraan herinner 

om mekaar lief te hê, soos Jesus ons liefgehad het.  

 

Deur die eeue heen het die kerk die voetewas gekoppel aan Jesus se opdrag om mekaar 

lief te hê. Ons sukkel om mekaar lief te hê, soos Jesus ons liefgehad het en steeds lief het. 

Voete-was-liefde, liefde wat nederig is en sekuriteit bied. Liefde wat sê, ek’s hier om jou te 

dien en nie om gedien te wil word nie.  

 



Ons word ook in hierdie tyd van die Corona pandemie opgeroep om mekaar lief te hê soos 

Jesus. Diens aan mekaar in hierdie periode van isolasie kan insluit dat ons tuis bly en kontak 

moet beperk en vermy om te keer dat die virus versprei. Nog belangrike aksies van diens is 

om ons hande gereeld vir ten minste 20 sekondes met seep te was, mekaar te bemoedig 

met ‘n oproep of whatsapp-boodskap en ja, om vir mekaar bid. 

 

Geliefdes, kom ons maak dit ons plig, want ons is lief vir mekaar en gee om die een vir die 

ander, om inhuisig te bly, soos versoek en vind kreatiewe maniere om soos Jesus te dien. 

Kom ons wees ekstra versigtig, veral ons wat bejaardes en siekes het wat daagliks versorg 

moet word. Kom ons probeer om besoeke te verminder en liewer deur oproepe en self deur 

gebed in kontak te bly, selfs meer as in die verlede. 

 

Gebed: 

Hemelse Vader, dankie dat U ons leer om lief te hê. In hierdie tyd van minimale kontak 

en isolasie. Help ons om kreatiewe wyses te vind om soos U lief te hê deur ons hande 

gereeld te was.  Help ons om te verstaan dat ons liefde en respek vir mekaar in die tyd 

van die pandemie nie is nie om mekaar te besoek, of kontak te hê nie, maar om tuis te 

bly, hoewel dit vir ons onnatuurlik is.  

Amen! 

 

Vrydag, 10 April 2020: 

Lesings vir Goeie Vrydag: Jes 52: 13 – 53: 12; Psalm 22: 1-31; Heb 10: 16-25; Johannes 

18: 1- 19: 42. 

Fokusteks: Jesaja 52: 13-53 

 

Onthou wie jy is! 

Dis Goeie Vrydag.  Vandag word ons herinner aan die offer wat Jesus Christus vir ons 

gemaak het.  Ons was egter in hierdie Lydenstyd ook gevra om onsself opnuut te wy aan 

Jesus Christus.  Dit was ‘n tyd van onttrekking – om na te dink oor God se oordeel oor ons 

sonde, maar ook om weereens verwonderd te staan dat Jesus vir ons sondes aan die kruis 

gesterf het.   

 

Hierdie jaar word ons egter ook in isolasie gedwing as gevolg van die koronavirus.  Ons is 

gevra om hierdie opoffering te maak sodat ons kan oorleef. 

 

Die profeet Jesaja herinner ons aan Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het.  Hy herinner 

ons ook dat deur Jesus se wonde daar vir ons genesing gekom het.  Hierdie dienaar wat 

lyding geken het, wil ons op ‘n spesiale manier troos wanneer ons in isolasie verkeer.  Ons 

kan verseker weet dat God se liefde vir ons nooit sal eindig nie. God sal ons altyd beskerm.  

Geloof sy die Here! 

 

Gebed: 

Dankie Here vir die opoffering wat U vir ons gemaak het.  U het al ons sondes op U 

geneem. 

Dankie dat U ons nog steeds kan gesond maak.  Here, wyl ons gebuk gaan onder die 

verspreiding van die koronavirus, wil u gee dat ons u liefde en genesende hand op ‘n 

spesiale wyse sal ervaar.  In die Naam van Jesus bid ons dit. 

Amen! 

 



Saterdag, 11 April 2020:  

Lesings vir Heilige Saterdag: Genesis 1: 1 – 2: 4a; Psalm 136: 1-9, 23-26; Matteus 28: 1-10 

Fokusteks: Psalm 136: 1-9, 23-26 

 

Die Here is goed! 

Loof die Here, want hy is goed.  Aan sy liefde is daar geen einde nie. 

Here ons is vasgevang in die COVID-19 pandemie.  Onthou u nog ons? 

Here die weerloses in ons samelewing sukkel om te oorleef! Ken U nog hulle name? 

 

Wanneer ‘n mens hierdie lofgesang van die Psalmdigter lees, dan wil jy jou hand opsteek 

om te vra vir ‘n spreekbeurt.  Die refrein “Aan sy liefde is daar geen einde nie” wil jou laat 

vra – “Here, maar nou wat dan van ons?  Wat dan van my wat so sukkel in my 

omstandighede?” 

 

Ons is kinders van hoop.  Ongeag ons omstandighede hou ons vas aan die beloftes van die 

Here.  Vele kere het ons ervaar dat die Here goed is, dat daar aan sy liefde geen einde is 

nie. En daarom kan ons saam met die Psalmdigter sing – Loof die Here, want hy is goed.  

Aan sy liefde is daar geen einde nie!  

 

Gebed: 

Dankie Here dat ons saam met die Psalmdigter vandag U goedheid kan besing.  Ons 

loof U, want U is goed.  En wanneer ons omstandighede ons laat twyfel in U, vergewe 

ons Here.  Laat ons nooit vergeet dat U lewe kan blaas in enige situasie, al lyk dit hoe 

dood.  Dankie Here dat ons weet U wil vir ons lewe in oorvloed bewerkstellig.  

Amen! 

 

Sondag, 12 April 2020: 

Lesings vir Paas Nagwaak: Hand 10: 34-43; Jer 31: 1-6; Ps 118: 1-2, 14-24; Luk 24: 13-49 

Fokusteks: Lukas 24: 13-49 

 

In ons strategiese afsondering reis God saam met ons! 

Soms moet ons strategiese afsondering bewerkstellig in sommige situasies.  Hierdie 

afsondering is nie omdat ons swak is nie, maar omdat ons die groter prentjie van ons situasie 

verstaan. Hierdie jaar het die koronavirus ons gedwing om in strategiese afsondering te 

gaan, ter wille van die behoud van ons lewe. 

 

In ons gelese gedeelte sien ons twee manne wat ook ‘n terugtog aanpak na die dorp 

genaamd Emmaus. Hulle was diep bekommerd oor die dinge wat die afgelope paar dae in 

Jerusalem gebeur het. En hulle deel hierdie bekommernis met Jesus. Hulle was egter 

verhoed om vir Jesus te erken op hierdie reis. Eers later, toe Jesus die brood breek en dank, 

was hulle oë geopen en het hulle hom herken. 

Vraag: Hoe benader ons hierdie strategiese afsondering wat ons tans in Suid Afrika ervaar?  

Gaan ons aan met ons lewe soos gewoonlik?  Of laat ons toe dat die Here brood breek saam 

met ons?  

 

Gebed: 

Liewe Heer, ons vra dat u op reis sal gaan met ons wanneer ons strategiese 

afsondering beoefen in hierdie moeilike tyd in ons land.  Maak ons oë oop sodat ons U 

teenwoordigheid kan aanskou; sodat ons nie blind sal wees vir die behoeftes van die 



weerloses in ons samelewing nie.  Raak ons harte aan sodat ons ook saam met hulle 

brood sal breek in hierdie tyd.  Gee dat ons ‘n seën sal wees vir ons families.  Leer ons, 

deur U Gees, hoe om brood te breek met ons families. In die Naam van Jesus bid ons 

dit. 

Amen! 

 

Maandag, 13 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 118:1-2, 14-24; Exodus 14:10-31; 15:20-21; Kolossense 3: 5-11 

Fokusteks: Exodus 14:10-31 

 

God manifesteer homself as die Redder  

In die perikoop word ons daaraan herinner dat ons geen aandeel in ons redding het nie. God 

is die Een wat red! Al wat God van ons verwag, is om nie bang te wees nie, vas te staan en 

kalm te bly. 

 

Die Israeliete bevind hulle in ̀ n hulpelose en uitdagende situasie (v10). Hier in die onbekende 

woestyn, met al sy gevare, word hulle bewus dat die Farao en sy strydwaens hulle ingehaal 

het. Hulle is letterlik vasgevang tussen die berge en die see. So erg was hul benoude situasie 

dat hulle gedink het dis klaar met hulle. En soos wat mense in benoude situasies doen, het 

hulle begin vingerwys en foutvind. Soveel so dat hulle vir Moses gesê het dat hy hulle in 

slawerny moes los, want daar het hulle ten minste `n plek gehad om begrawe te word. 

 

Ons situasie met die pandemie in Suid-Afrika, soos met baie ander lande regoor die wêreld, 

is soortgelyk aan die situasie van die Israeliete. Hulle bevind hulle tussen die Farao en die 

Rooisee. Soos die dreigende Egiptiese strydwaens, staar die COVID-19 virus ons ook in die 

gesig te midde van die ander uitdagings van armoede, oorbevolking, tekort aan behoorlike 

en toeganklike gesondheidsorg, ens. Ons kan die fout maak om in hierdie tyd van die 

pandemie, soos die Israeliete, te kla, vinger te wys, en te blameer of ons kan die raad van 

Moses, die dienskneg van die Here volg: kalm bly, vas staan en God vertrou vir uitkoms.  

Sodat ook ons, soos Miriam, die suster van Aäron en al die Israelitiese vroue, `n loflied tot 

eer van God aan die anderkant van die pandemie sal sing, ‘n loflied tot God vir sy reddende 

aksie, Sy oorwinning oor Korona. (Eks 15: 20-21) 

 

Gebed: 

Liewe Here, ons stel ons vertroue in U in hierdie moeilike en uitdagende tyd. Soos u 

die Israeliete in die woestyn en uit Rooisee gered het, bid ons dat U ons ook van hierdie 

pandemie sal red. Ons weet dat U kan en dat U sal triomfeer. Help ons om kalm te bly 

en vas te staan, wakend en wagtend op U triomfantelike oorwinning. 

Amen. 

 

Dindsag, 14 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 118:1-2, 14-24; Exodus 15:1-18; Kolossense 3:12-17 

Fokusteks:  Kolossense 3:12-17 

 

Sê en doen alles in die Naam van die Here Jesus… 

In hierdie tyd van die pandemie, waar die Corona virus huise binnegedring het en ons in 

insolasie in ons huise ingeperk is, word verhoudinge en naasbestaan vir 21 dae 24/7 getoets. 

Dit is in ‘n tyd soos hierdie dat ons so maklik ons oë van die vyand, die koronavirus, met sy 



vernietigende effek, kan afhaal en mekaar begin aanval. Dit kan maak dat ons geïriteerd 

word, fout vind en oor-krities word. Ons kan selfs dinge doen en woorde uiter wat seermaak. 

 

In ons gelese gedeelte, Kolossense 3:12-17, gee die apostel Paulus raad en leiding aan die 

jong gemeenskap van gelowiges in Kolosse. Hulle is ‘n nuwe gemeenskap met ‘n nuwe 

identiteit en word geroep om op so ‘n wyse te lewe wat van die nuwe lewe in Christus getuig. 

Hulle nuwe lewensstyl moet in ooreenstemming wees met die Een wat hulle geskep het en 

hulle bymekaargebring het. Soos hulle Skepper moet hulle geduldig wees met mekaar, 

ruimte maak vir mekaar se foute en mekaar vergewe (v13).  

 

Hulle moet altyd dankbaar wees (v15) en mekaar met wysheid van God leer en onderrig. Die 

apostel vermaan hulle dat alles wat hulle sê of doen, moet hulle doen as ‘n verteenwoordiger 

van die Here Jesus. (v16). Alles wat hulle sê en doen, moet hulle in die naam van die Here 

Jesus Christus doen, bedoelende dat dit tekenend van Christus Jesus moet wees as ‘n offer 

van dankbaarheid aan God. 

 

Mag ons ook in hierdie moeilike en spanningsvolle tye die raad van die apostel volg. Laat 

ons onthou dat ons, as kinders van God, Christus verteenwoordig in alles wat ons sê en 

doen. Laat ons veral dink voor ons praat met ons geliefdes met wie ons vir 21 dae saam in 

isolasie in een huis is. Laat ons Christus verteenwoordig in en deur ons verhoudinge en laat 

ons versigtig wees wat en hoe ons met ons geliefdes in ons huise praat. En laat ons, nie die 

virus nie, maar die geur van Christus versprei vanaf ons huis na ander huise en mense. 

 

Gebed:   

Vader God, ons dank U vir u goedheid en liefde. In hierdie neerdrukkende en stresvolle 

tye van die pandemie, dank ons U vir U leiding deur die Woord. Bekragtig ons met die 

Heilige Gees sodat ons vandag die leiding vanuit U Skriflesings sal volg en Jesus ons 

Heer sal verteenwoordig, beginnende tuis by ons geliefdes. Help ons dat ons met 

liefde, geduld, vergewensgesindheid en dankbaarheid sal praat en optree.  

Amen 

 

Woensdag, 15 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 118:1-2, 14-24; Joshua 3:1-17; Matteus 28:1-10 

Fokusteks: Psalm 118:1-2 

 

Die liefde van die Here duur tot in ewigheid! 

Ons as Suid-Afrikaners staar 'n tyd in die gesig waar ons daaraan herinner moet word dat 

die liefde van die Here tot in ewigheid bly. Met hierdie pandemie waarmee ons te kampe het 

in COVID-19, wonder ons of God ons wel liefhet. Ons begin dus bevraagteken waarom 

hierdie dinge met ons gebeur en wat daaragter skuil. Die waarheid is dat ons dikwels nie 

weet waarom en nooit sal weet nie, maar wat ons kan weet, is dat hierdie dinge oor ons 

gekom het om ons te help om in ewigheid by God te leef. 

 

Die goeie nuus is dat die liefde van die Here tot in ewigheid bly. Dit maak nie saak hoe donker 

dinge lyk nie, Hy is ons lig in die storm.  

Dit maak nie saak hoe eensaam ons voel nie, Hy is ons konstante vriend, wat ons nooit sal 

verlaat of wil verlaat nie. As ons vrag te swaar is om te dra, sal Hy dit saam met ons dra, Hy 

sal dit selfs vir ons kan dra. Hy waak altyd om toe te sien dat ons nie bo ons kragte versoek 



word nie, maar dit is met inagneming dat ons gebruik maak van sy krag en toelaat dat sy 

Gees ons bemagtig. 

 

Ons kan dus tot die Here roep in volle sekerheid dat Hy ons sal hoor en dat Sy liefde vir ewig 

sal duur. Daar is niks wat enige iemand aan ons kan doen wat ongemerk by God verbygaan 

nie. Dit is in Jesus Christus dat ons meer as oorwinnaars is en die uiteindelike oorwinning 

sal behaal. 

 

Gebed: 

O God en hemelse Vader, ek dank U vir u blywende liefde. Ek weet dat ek op soveel 

maniere nie daarin slaag om tot U eer te leef nie, maar ek streef daarna om dit elke dag 

te doen. Ek vra vir U volgehoue krag en wysheid om te beoefen wat ek weet reg is en 

om dit wat ek weet nie reg is nie, te laat vaar. Help my om elke geleentheid te benut 

om U woord te deel, om op te tree vir U waarheid en om U liefde aan diegene rondom 

my te betoon. Vul my met U Gees, sodat ek U vreugde, U vrede en U tevredenheid aan 

ander kan toon. Ek bid dit  in die naam van Jesus. 

Amen.  

 

Donderdag, 16 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 16; Hooglied 2:8-15; Kolossense 4:2-5 

Fokusteks: Kolossense 4: 2-5 

  

Volhard in gebed 

Apostel Paulus het die krag van gebed baie goed verstaan. Gebed was ‘n onlosmaaklike 

deel van sy lewe en sy bediening. Daarom het hy Christene aangemoedig om te bid. In 

Kolossense 4: 2 skryf hy: “Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging”. Die woord 

“volhard” kan ook vertaal word met ‘aanhou’ of om ‘toegewyd’ te bly. Om te volhard beteken 

om nie moed op te gee nie, om nie mismoedig te word nie ten spyte van ons vrese en 

onsekerhede.  

 

Vandag, meer as ooit moet ons vasklou aan hierdie insiggewende woorde van Paulus. Die 

pandemie bring mee soveel vrese en angstighede oor ons lewens en toekoms. In die tyd 

van krisis en afsondering moet ons volhard in gebed. En wanneer ons bid, sal ons die 

teenwoordigheid van God in ons lewens ervaar. Dit is in hierdie tyd dat ons God weer opnuut 

herontdek en ervaar hoe ons vrese en angs verdwyn wanneer ons besef Hy is in beheer! 

 

Gebed: 

Vader, u genade en liefde is groot. Ten spyte van ons vrese en onsekerhede, wend ons 

onself tot u Heer met dankbare harte. Here, ons bid vir Goddelike wysheid wat ons sal 

lei deur die pandemie. Ons bid ook vir genesing vir diegene wat positief getoets is vir 

die Corona virus. Help ons om te volhard in gebed te midde van die krisis. Amen. 

 

 

Vrydag, 17 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 16; Hooglied 5:9-6:3; 1 Korinthiërs 15:1-11 

Fokusteks: Psalm 16 



 

God is ons toevlug 

In ons teksgedeelte vind ons dat die Psalmdigter sy toevlug gevind het in God, die Almagtige. 

Om jou toevlug tot God te neem, beteken ook om God met jou hele hart te vertrou. Wanneer 

Dawid hierdie gebed bid, is dit met die absolute sekerheid dat sy God vir Hom ‘n toevlug, ‘n 

veilige hawe is. Hy sal hom ten alle tye van sy vyande beskerm. En ten spyte van sy moeilike 

omstandighede het hy steeds sekerheid gehad dat sy God hom sal beskerm. Daarom sê hy 

in vers 8: “Die Here is altyd by my. Ja, Hy is aan my regterhand; daarom sal ek nie struikel 

nie”.   

 

Op dieselfde manier moedig die teks ons aan om ons toevlug tot God te neem. In ons eie 

krag sal ons nie in staat wees om die krisis te oorwin nie, maar in God se krag is ons tot alles 

in staat.  Mag ons, gedurende die pandemie, ons beskerming in God vind. 

 

Gebed: 

Here, aan U alleen kom toe al die lof, eer en aanbidding. Ons plaas ons vertroue in U 

om ons te versorg en te beskerm. Ons bid dat U ons leiers insig sal gee om ons deur 

die pandemie te lei. Ons bid ook Here dat u in die behoeftes sal voorsien van die wat 

tekort het, die armes, boemelaars en die uitgeworpenes van ons gemeenskappe.  

Amen. 

 

Saterdag, 18 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 16; Hooglied 8:6-7; Johannes 20:11-20 

Fokusteks: Johannes 20: 11-20 

 

Jesus ons Vertrooster. 

Die pandemie het baie families vandag angsbevange, dalk bedroef en in rou gedompel. 

 

Dit bring na vore die beeld van Maria wat bedroef, verward en in hopeloosheid voor Jesus 

se graf staan. Haar geliefde Rabboni is dood en sy liggaam is weg. Maar skielik in die stilte 

van die oggend hoor sy ‘n vertroostende stem met haar praat. Deur die sagte woorde van 

Jesus word Maria onmiddellik vertroos, haar hoop en geloof word herstel. 

 

Jesus het opgestaan, Hy het die graf oorwin en daarom is hy die hoeksteen van ons geloof. 

Sonder sy opstanding het ons nie hoop nie. Daarom, vandag ten spyte van ons vrese en 

angs, ten spyte van hartseer en droefheid, erken en bevestig ons hierdie fondasie van ons 

geloof. Hy is die opgestane Heer, ons Vertrooster. Hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. 

Shalom. Sy vrede is met ons.  

 

 

Gebed: 

God, ons Vertrooster en Vriend, U het die graf oorwin sodat ons die ewige lewe kan 

beërwe. Mag U liefde en beskerming ons altyd omring. Amen.  



 

Sondag, 19 April 2020: 

Lesings vir die dag: Handelinge 2: 14a, 22-32; Psalm 16: 1-11; 1 Petrus 1: 3-9; Johannes 20: 

19-31. 

Fokusteks: Psalm 16: 1-11 

 

Sekerheid in ‘n tyd van onsekerheid 

Daar is nie sekerheid wat Dawid daartoe aangespoor het om na God uit te roep om hom te 

bewaar nie (vers1): maar die fokus op die graf (vers 9-11) is dalk ‘n aanduiding dat hy ‘n 

noue ontkoming met die dood gehad het, deur siekte of dood. Die psalmdigter, Dawid, begin 

met ‘n gebedsversoek dat hy altyd in die skuilplek van God se teenwoordigheid mag wees, 

want in God alleen vind hy sy vreugde.  

 

Sekerheid begin wanneer ons daarvoor vra en dit in God soek (vers 1). Dawid fokus op drie 

dinge wat daarvan getuig dat iemand sekerheid het of veilig voel: 

 

1) sy vreugde is in die Here: In vers 2 sê hy dat hy alle goeie dinge van die Here kry. In    

God het hy alles wat hy nodig het.  

 

2) hy het vreugde in die Here se mense en sy koninkryk: die heiliges, met ander woorde, 

hulle wat die Here vir Homself eenkant gesit het, is sy blydskap. 

  

3) hy het vreugde in die waarheid van die Here: Dawid weier om enige van die afgode, 

wat ander najaag, te aanbid. Hy het vreugde in die Here se onderrig en in die lig van God se 

instruksie maak hy die Here sy konstante doel in die lewe.  

 

Dawid se ervaring is ook ons ervaring, want ons kan ook getuig van die seën wat ons geniet 

het en steeds geniet deur die guns uit God se hand. Saam met Dawid kan ook ons ook 

uitroep tot God om Hom te vra om ons veilig te bewaar. Ons kan ook die stille vertroue hê 

wat die onsekerheid verdryf.  

 

Gebed: 

Here, ons bid: Beskerm my, o Heer, want ek kom skuil by U. U is my Here, alle goeie 

dinge kry ek van U. Ek sal nie wankel nie. In hierdie tyd van onsekerheid is U my 

sekerheid. Amen! 

 

Maandag, 20 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 114; Rigters 6:36-40; 1 Korinthiërs 15:12-20 

Fokusteks: Rigters 6: 36-40 

 

Geroep deur God in ‘n tyd van krisis 

Die skrywer van Rigters (hoofstuk 6) skryf oor ‘n tyd toe Israel gely het onder die Midianiete. 

Hulle het weggekruip in die berge in grotte en forte. Hulle landerye en gewasse en lewende 

hawe is deur Midian en Amalek vernietig en hulle is gelos met niks om van te leef en hulle 

het tot God om hulp geroep. 

God het besluit om vir Gideon te roep om Israel uit die hande van die Midianiete te red en 

het ‘n engel na hom toe gestuur. Die engel het vir Gideon gesê: “God is met jou, dapper 

vegter!” Gideon het gereageer met die vraag: “As die Here met ons is, waarom gebeur al 

hierdie dinge met ons?” Hierdie vraag het baie van ons al op bepaalde tye in ons lewens 



gevra en dit is die vraag wat baie in hierdie krisistyd weer vra. Die Alomteenwoordige God 

het Gideon se vraag geïgnoreer en hom liewer beveel om te gaan en Sy mense te gaan red. 

As Gideon vra hoe en waarmee moet hy Israel red, dan herbvestig die Alomteenwoordige, 

Almagtige Een aan hom dat Hy met hom sal wees en omdat Hy met hom sal wees, sal hy 

suksesvol wees om Sy mense te bevry.   

 

Hierdie is ‘n tyd waar leierskap nodig is – in ons huise, in die kerk, in gemeenskappe, in lande 

en die wêreld. As ons, soos Gideon, dink dat ons te swak is, dat ons nie in staat is om die 

uitdaging aan te pak nie, reageer God ook weer vandag: “Ek is met jou, met almal van julle 

in hierdie krisis! Ek is julle waarborg!”   

 

Gebed: 

Liewe Here, die krisis op hande vra vir leierskap in ons huise, in die kerk, in 

gemeenskappe, Suid Afrika en die wêreld om leiding te gee gedurende die pandemie. 

Ons dank u vir die gerusstelende versekering van U teenwoordigheid waar ons ons 

ook al mag bevind. Ons roep na U om ons van hierdie pandemie te red.   

Amen 

 

Dinsdag, 21 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 114; Jona 1:1-17; 1 Korinthiërs 15:19-28 

Fokusteks: 1 Korinthiërs 15: 19-28 

 

Ons is mense van die Opstanding! 

Gedurende die afgelope maande het letterlik duisende mense as gevolg van die korona 

virus gesterf en ons kan nie anders as om die angel van die dood in ons sterflike liggame 

te voel nie. John Donne het jare gelede geskryf: … “elke mens se dood maak my minder 

en daarom as die klok vir iemand lui, lui dit ook vir my (vry vertaal)”. Elke keer as iemand 

ter ruste gelê word, word ons aan ons eie dood herinner. Dit kan ‘n mens soms depressief 

maak.  

 

So, hoe reageer ons op hierdie realiteit? Dit help as ons onsself herinner aan wat ons glo 

oor lewe en dood en vashou aan ons geloof. Ons moet na die dood kyk deur die lens van 

Paasfees. Op Goeie Vrydag het hulle Jesus doodgemaak, maar toe Sondag aanbreek, het 

God Jesus uit die dood opgewek. 

 

Dood het aanvanklik deur ‘n man gekom en die opstanding uit die dood het deur ‘n man 

gekom. Elkeen sterf in en deur Adam; elkeen wat in Christus is, kom tot lewe in Christus. 

Christus se opstanding is die eerste vrug van hulle wat ontslaap het. Hy is opgewek uit die 

dode en is die eerste in ‘n lang lys van hulle wat uiteindelik die begraafplase sal verlaat 

wanneer Christus weer kom.  

 

Dit is ons hoop, juis in hierdie moeilike tye! 

 

 

 

Gebed: 

Hemelse Vader, ons rou oor die dood van so baie wat ontslaap het. Ons bid vir hulle 

families en vriende en vra dat U hulle sal vertroos deur die Heilige Gees, dat U al hul 

trane sal afdroog en die wonde sal genees. Lei ons deur u Gees om na mekaar om te 



sien en mekaar te beskerm as ons dit bid in die Naam van Jesus, die Opgestane 

Christus. Amen. 

 

Woensdag, 22 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 114; Jona 2:1-10; Matteus 12:38-42 

Fokusteks: Jona 2:1-10 

 

Laat ons na God draai wat ons kan red! 

As volgelinge van Christus, as ‘n geloofsgemeenskap van God, vind ons onsself vasgevang 

in isolasie, “lockdown” en afsondering. Die woorde op almal se lippe op sosiale media, in 

nuusverslaggewing en in koerante is die woorde Korona virus of COVID-19. 

 

Ons staar ‘n wêreldwye krisis in die gesig en ons word bedreig deur ‘n virus, so erg dat dit 

die potensiaal het om stede en lande geheel uit te wis.  ‘n Virus wat lyk asof dit onkeerbaar 

is, ‘n virus wat ons op ‘n geestelike “roller coaster” neem, wat lei tot tot gevoelens van 

onsekerheid, twyfel, wanhoop en selfs ‘n staat van hulpeloosheid. 

 

Jona, vind homself ook vasgevang, geïsoleerd en in ”lockdown” in die maag van ‘n vis. Jona 

het geweet dat dit as gevolg van sy eie toedoen was dat hy homself binne-in die vis bevind 

het; hy weet dat dit sy ongehoorsaamheid was wat tot sy ellende gelei het. 

 

Maar selfs in sy ellende, te midde van gevoelens van skuld en angstigheid leer Jona ons iets. 

In sy angstigheid, in sy onsekerheid roep hy na die enigste persoon wat hom kan red, hy 

wend hom na God – dieselfde God van wie hy af weggehardloop het. In vers 7 bid Jona: 

“Toe ek alle hoop verloor het, het ek weer aan die Here gedink. In u heilige tempel het U my 

gebed verhoor.” 

 

Toe Jona bid, bid hy tot Iemand wat hy intiem ken, Iemand wat elke dag van sy lewe saam 

met hom op reis was. Selfs in die maag van die vis, was God steeds genadig om Jona te 

seën met deernis, beskerming en sorg.  

 

Geliefdes, kom ons volg Jona se voorbeeld in die tyd van onsekerheid en angstigheid, ‘n tyd 

waarin ons deur ‘n lewensgevaarlike virus bedreig word. Laat ons terugkeer na die Een wat 

verandering kan bring, die Een wat in staat is om ons te verlos uit ons situasie van isolasie, 

afsondering en “lockdown”, die Een wat ons almal intiem ken as ons Beskermer, Versorger 

en Verlosser. 

 

Gebed: 

Here, ons weet nie of dit ons doen en late is wat tot die Korona-virus gelei het nie. Wat 

ons wel weet, liewe Here, is dat ons vasgevang, geïsoleerd en afgesonderd voel en 

vandag kom ons na U toe, ons enigste hoop. Ons bid dat U ons sal seën met u genadige, 

liefdevolle teeenwoordigheid en dat u ons families, ons land en die wêreld sal genees. 

Ons is bedelaars in U teenwoordigheid, o Heer, en ons bid dat U ons sonde en ons 

oortredinge sal vergewe en lei ons terug na U toe, ons Here en Redder. 

Amen 

Donderdag, 23 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 116:1-4, 12-19; Jesaja 25:1-5; 1 Petrus 1:8b-12 

Fokusteks: Psalm 116:1-4 

 



Roep na God wat luister… 

Toe ons vanoggend wakker geskrik het, is die Korona-virus steeds ‘n bedreiging vir ons 

families, ons dorp en ons wêreld. Die Korona-virus woed steeds soos ‘n hewige storm, 

dreigend om ons van die aarde weg te vee en ons te stroop van ons hoop en blydskap. 

Hierdie storm wat woed, hierdie Korona-virus, kan selfs lei tot gevoelens van moedeloosheid, 

wat veroorsaak dat ons slegs fokus op die nou en dit wat ons tans ervaar. 

 

Maar Psalm 116:4 herinner ons vanoggend dat ons as die familie van gelowiges vorentoe 

kan kyk na ‘n dag van verlossing, ‘n dag waarop God ons sal bevry van moedeloosheid,  

soos dit beskryf word in vers 3 as ‘n tyd “toe bande van die dood my omring en angs van 

die doderyk my oorval het; Vrees en verdriet het my oorweldig”. 

 

Geliefdes, ons mag nooit gedefinieer word deur ons vrees vir die onbekende nie, maar ons 

moet gedefinieer word deur ons bekende God, wat ons intiem ken as die Een wat die 

verandering teweeg kan bring.  

 

Ps 116 roep ons op om te fokus op God, wat na ons gebed luister en wat in staat is om ons 

te verlos van ons huidige situasie. Roep sy Naam, in die midde van jou situasie en Hy sal 

sekerlik na ons smekinge luister. Roep na Hom ons Skepper, die Onderhouer en Voorsiener 

en Hy sal vir seker na ons luister. 

 

Gebed: 

Liewe God en Hemelse Vader, ons kyk vorentoe na die verlossing wat U sal bring. Ons 

is so gefokus op die dinge wat om ons gebeur, dat ons van U af weg kyk, o God. U ken 

ons elkeen intiem en U weet van ons stryd en uitdagings. Sal u asseblief ingryp en ons 

bevry van die Korona-virus. Ons wag, liewe Heer, op U magtige en tydige verlossing. 

Amen. 

 

Vrydag, 24 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 116:1-4, 12-19; Jesaja 26:1-4; 1 Petrus 1:13-16 

Fokusteks: Jesaja 26:1-4 

 

Stel jou vertroue in die Rots van die Eeue. 

Vir ‘n baie lang tyd het die wêreld, die geloofsgemeenskap ingesluit, gekies om hulle 

vertroue, hulle hoop te plaas op die mens. In sommige gevalle kon hierdie vertroue 

geregverdig word, want baie dinge is deur die mens vermag, soos om ‘n mens op die maan 

te plaas en vliegtuie te bou wat teen honderde kilometers per uur en duisende kilometers 

bo seevlak kan vlieg. 

 

Maar met hierdie nuutste uitdaging van die Korona-virus het ons waardevolle lesse geleer 

soos dat die mens se kennis en vermoë om oplossings te vind, ook soms baie beperk kan 

wees. Dit forseer ons om te gaan soek vir antwoorde en oplossings wyer as ons menslike 

bestaan. 

 

Jesaja 26:4 nooi ons uit om ons vertroue in die Rots van die Eeue te plaas, Hy wat ons 

vertroue verdien.  Geliefdes, ons Rots is onbeweeglik, onveranderlik en is ‘n stewige 

fondament. Hy bly dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy het ons so liefgehad 

dat Hy sy lewe vir ons gegee het as versoening vir ons sonde.  



Ons geloof in God, ons Rots, sal ons lei na hemelse vrede, ‘n vrede wat ons onvermoë om 

hierdie uitdaging aan te pak, wegneem. Ons sal vrede vind in die wete dat God by ons staan 

in onseker tye, selfs as ons die dood in die gesig staar. Vertrou onvoorwaardelik op God, 

nou en vir altyd. 

  

Gebed: 

God, ons bely vanoggend dat U die Rots van die Eeue is, onveranderlik, 

onbeweegbaar, `n soliede fondament. Ons bely dat U sekerheid bring in onseker tye. 

Ons bely en erken dat ons blind geraak het in die aangesig van baie prestasies van die 

mensdom – vergewe ons asseblief. Help ons om na U toe te kom, ons soliede Rots, op 

wie ons ten volle kan vertrou en op wie ons ons geloof met vertroue kan bou. Seën ons 

families, ons land en die wêreld met U Alomteenwoordigheid. 

Amen  

 

Saterdag, 25 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 116:1-4, 12-19; Jesaja 25:6-9; Lukas 14:12-14 

Fokusteks: Lukas 14: 12-14 

 

Van praat na praktyk 

Ons is almal gelyk… dit is seker ‘n konsep wat meer oor gepraat word as wat dit in die 

praktyk beoefen word. Ons weet dat ons almal dieselfde moet behandel, maar doen ons 

regtig dit? 

Dit is hartseer, maar tog die realiteit dat ons lewe in ‘n samelewing waar mense geklas word 

deur ras, kultuur en/of jou posisie in die gemeenskap. 

Ons het so gewoond geraak daaraan dat party van ons dit nie eers meer kan of wil raak sien 

nie. 

 

Die paar verse van Lukas 14:12-14 roep ons as gelowiges op om ons oë te begin oop maak 

en om hierdie konsep te beoefen. 

Dit is juis in ‘n tyd soos hierdie waar ons mense moet nooi om aan tafel te kom sit. Mense 

soos die armes, kreupeles, verlamdes en blindes. Ons moet ‘n spasie skep waar ons om ‘n 

ronde tafel kan sit waar daar geen kante of spesiale sitplekke is nie omdat in die oë van God 

is ons almal gelyk. 

 

Gebed: 

Here Jesus, vergewe ons dat ons nie altyd ons mede broers en susters dieselfde 

behandel nie. Vergewe ons dat ons hierdie ongeregtigheid net aanvaar. Tog wil ons 

dankie sê dat ons gelyk in u oë is. Dankie dat u ons nie klas nie, maar dat u ons almal 

lief het. Help ons om meer soos u te wees. 

Amen. 

 

Sondag, 26 April 2020: 

Lesings vir die dag: Handelinge 2: 14a, 36-41; Psalm 116:1-4, 12-19; 1 Petrus 1: 17-23; Lukas 

24: 13-35. 

Fokusteks: Psalm 116: 1-4 

Asseblief en dankie 

As kinders was ons die volgende twee woorde geleer: asseblief en dankie. Ons gebruik 

hierdie woorde so baie dat ons soms vergeet hoeveel waarde hierdie twee woorde het. 

 



Die Psalmdigter demonstreer dit in Ps 116. In die begin van die hoostuk vra hy om hulp vir 

God. Hy verduidelik nie waarvoor hy die hulp nodig het nie en tog kom ons agter dat hy 

dringend God se hulp nodig het. Aan die einde van die hoofstuk dank hy God vir wat God 

vir hom gedoen het omdat ons nie net elke keer kan vra en nie tyd maak om dankie te sê 

nie.  

Die Psalmdigter leer ons dat om dankbaar te wees is meer as net om dankie te sê, maar dat 

ons dit deur ons dade moet bewys. 

Ons mag maar vir God vir baie dinge vra (asseblief) maar ons moet nooit vergeet om dankie 

te sê en dit deur ons dade te bewys nie. 

Waarvoor wil jy vir God dankie sê vandag? 

 

Gebed: 

Hemelse Vader, ek is so gou om vir u vir dinge te vra, maar tog so stadig om vir u 

dankie te sê en my dankbaarheid te betoon. Vandag wil ek tyd maak om vir u dankie te 

sê vir alles wat u in my en my familie se lewens kom doen het. Dankie dat u my sondes 

vergewe. Dankie dat u my lief het. Dankie Jesus. 

Amen. 

 

Maandag, 27 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 134; Genesis 18:1-14; 1 Petrus 1:23-25 

Fokusteks: Gen 18: 1-14 

 

Alles is moontlik 

Die eerste paar verse van Hoostuk 18 leer of herinner ons om meer gasvry te wees teenoor 

mense wat ons ken of nie ken nie. Dit word van ons verwag om bedagsaam teenoor die 

ander te wees. Tog verander hierdie storie wanneer Sara verskyn. 

 

Sara kom op ‘n gesprek af wat profeteer dat binne ‘n jaar sal sy en Abraham ‘n kind het. 

Haar reaksie om te lag was natuurlik omdat sy nou al baie oud is. Sy was seker by die punt 

waar sy vrede gemaak het met die feit dat sy nooit kinders van haar eie sal hê nie.  

Dit is dan nou hier waar die storie verander. 

Ons word geleer in hierdie gedeelte dat wat vir die mens onmoontlik is, is by God moontlik. 

Tog moet ons ook onthou dat God gaan nie deur kom op ons tyd of in die manier hoe ons 

wil hê nie. God bepaal die wanneer, die hoe en die waar. Al wat ons moet doen, is onthou 

dat by God is alles moontlik. 

 

Gebed: 

Here, vergewe my dat ek nie altyd geduldig is nie. Vergewe my dat ek in u plan vir my 

lewe getwyfel het. Liewe Jesus, daar is soveel dinge in hierdie lewe wat ek nie altyd 

verstaan nie, maar ek vertou op u want alles is moontlik by u.  Amen. 

 

Dinsdag, 28 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 134; Spreuke 8:32-9:6; 1 Petrus 2:1-3 

Fokusteks: Psalm 134 

 

Ons word geseën, nie vervloek nie, sodat ons andere tot `n seën kan wees! 

Die eerste 21 dae se grendeltyd (Lock Down) is amptelik verby. Onsekerheid duur egter 

voort. Gister se Vryheidsdagvieringe is verby. ‘n Blydskapsfees te midde van onsekerheid? 

 



Psalm 134 speel af teen die agtergrond van vermoedelik die Loofhuttefees waartydens die 

hoofklem dankbaar geval het op die bevryding uit Egipte en die woestynreis.  

Aan die einde van fees moet die tempelgangers huis toe gaan.   Waarmee stap hulle vanaf 

die tempel af weg, die toekoms in, nadat hulle sulke aangename en geesvervulde oomblikke 

beleef het saam met familie, vriende en ander geloofsgenote? Wat kan hulle met hulle saam 

neem huis toe? Net ‘n seëngroet.  

Net dit? Hoor ek dalk mense vra: Is dit nou genoeg? Is daar nie iets meer tasbaars waaraan 

hulle kan vashou nie? 

 

Wat is die inhoud van die pelgrimslied? Aan die begin (verse 1-2) is daar aanmoediging 

vanaf die tempelgangers, gerig aan die priesters wat diens doen in die tempel. Hulle word 

gevra om voort te gaan met hulle werk, voorbidding en lofsange. DIT waartoe hulle geroep 

is en waartoe hulle hulself verbind het. “Sit dit voort priesters”, vra die volk. 

Verkondigers van die Woord, elke gelowige, die volk verwag dit van ons. Nee, die Here wat 

ons geroep het, verwag van ons om voort te gaan te midde van ons onseker omstandighede. 

 

Die priesters antwoord dan gesagsvol hierdie versoek, met ‘n seëngroet vir die onseker tye 

wat voorlê.  As waarborg vir hierdie seënwens word die volk daaraan herinner dat Hy in Sion 

woon en dat Hy die Skeppergod is. Die seën wat die priesters oor die vertrekkende volk 

uitspreek, vra dat God by sy volk sal neerkniel, dat Hy na hulle toe sal neerdaal, dat hy na 

hulle sal afkom en met hulle in ‘n verhouding sal bly. Sodat, as iets sou skeef loop Hy self 

vanuit daardie verhouding oor hulle sal waak. 

 

Hoekom? Want Hy is JAHWE die EK-IS-WAT-EK-IS. Daarom word ons veral in hierdie tyd 

geroep om AANHOUDEND te seën sodat andere geseën kan word, want God het ons 

geseën. Eugene H Peterson verwoord dit treffend: “God comes alongside us when we go 

through hard times, and before you know it, He brings us alongside someone else who is 

going through hard times so that we can be there for that person just as God was there for 

us.” 

 

Gebed: 

“Mag dan nou die genade van die Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die 

gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees in hierdie moeilike tye. 

Amen. 

 

 

Woensdag, 29 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 134; Exodus 24:1-11; Johannes 21:1-14 

Fokusteks: Exodus 24: 1-11 

 

Hy is ons God; ons behoort aan Hom 

Bybels gesproke, verwys die woord verbond in die Ou Testament na die ooreenkoms tussen 

God en die Israeliete, waarin God belowe dat Hy sy volk sal beskerm as hulle sy Wet 

onderhou en getrou aan Hom sal wees. Hier in Eksodus 24:1-11 neem Moses die boek van 

die Verbond en lees dit vir die Israeliete. Met die aanhoor van die werklike terme van 

ooreenkoms wat God gestel het, het die volk ingestem dat hulle dit sal gehoorsaam. Moses 

het toe die helfte van die bloed van die offerdiere geneem en dit met bloed besprinkel en 

gesê: “Dit is die bloed van die verbond wat die Here op grond van al hierdie gebooie met 

julle gesluit het.” (v8) 



 

Die vergadering by die berg Sinai bevestig die verbond tussen God en sy kinders. Daar het 

die Here sy wil aan hulle geopenbaar – Hy openbaar homself aan hulle as die Een wat hulle 

liefhet en beskerm.  

 

Ons is ook verbondsmense deur ons doop en deur die bloed van Jesus. Die apostel Petrus 

begin sy eerste brief met die volgende woorde: “Petrus, ‘n apostel van Jesus Christus, aan 

die uitverkorenes van God, … Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle 

uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te 

word met die bloed van Jesus Christus. (1Petrus 1:1-2 1983 vertaling) 

 

In hierdie onseker tye moet ons onsself herinner aan ons doop en dat ons deel is van die 

uitverkorenes wat God deur die Gees afgesonder het, om aan Hom gehoorsaam te wees en 

besprinkel te word met die bloed van Christus. Ons moet herbevestig dat ons 

verbondskinders is.  Ons moet ons geloof in God herbevestig en ons moet leef in 

gehoorsaamheid aan Hom, met die wete dat Hy ons nooit alleen sal laat nie.  As antwoord 

op ons gehoorsaamheid aan Hom, sal ons ook na mekaar omsien en niks doen wat ons 

medemens se lewe in gevaar stel nie.   

 

Mag ons, as sy kinders wat aan mekaar verbind is deur die bloed van Jesus, die 

teenwoordigheid van die Drie-Enige God ervaar tydens hierdie pandemie. 

  

Gebed:   

Here ons God, te midde van uiters moeilike omstandighede, wil ons rondom U heilige 

troon vergader – en net weer bewus word van U verbondsbeloftes.  U is ons God – en 

ons is U volk – ons behoort aan U en U behoort aan ons – en ons behoort aan mekaar.   

Amen 

 

 

Donderdag, 30 April 2020: 

Lesings vir die dag: Psalm 23; Exodus 2: 15b-25; 1 Petrus 2: 9-12 

Fokusteks: Psalm 23 

 

Ons grootste Troos 

Die psalmis gebruik die metafoor van die herder om God se sorg en beskerming vir hom te 

beskryf. Soos ‘n herder sy skape versorg en beskerm, so sorg die Here ook vir die psalmis 

en ook vir ons. Die skape is die objek van die Herder se beskermende sorg. Hy beskerm 

hulle teen gevaar, selfs as hulle hulle in diep donkerte bevind. So sorg die Here en beskerm 

die Here ook vir die psalmis en ook vir ons as ons ons figuurlik gesproke in diep donkerte 

bevind.  

 

Psalm 23 – dit is die lied van Dawid waarmee ons opgegroei het – die behoud van elke kind 

van God – die vertroostende gebed in tye van nood en ellende – die anker van geloof in tye 

van onsekerheid en vrees. En wanneer ons dit hoor, dan verhef die beloftes uit hierdie 

herderslied ons bo ons moeilike omstandighede.   

Dis asof die weivelde nog groener is, asof die waters dieper vrede bring – asof die krag wat 

tot ons beskikking kom, ons besiel om die gans onmoontlike aan te pak. 

 



Vanaf die uitbreek van hierdie vernietegende pandemie, staar ons hierdie vreesaanjaende 

siekte in die gesig – maar deurentyd word ons van God se ontfermende teenwoordigheid 

herinner. Ons weet net: “Selfs in donker dieptes sal ek nie bang wees nie, want U is daar – 

U was nog altyd daar – U sal nog altyd daar wees.” So bid Dawid – en so moet ons, kan ons 

ook bid. 

 

En ja, in die aangesig van hierdie geweldige vyand, kan ons aansit by sy fees. Te midde van 

ellende en pyn en hartseer weet ons dat ons sy beskerming, sy gasvryheid, sy goedheid. 

sy guns kan geniet.  Nie net vir nou nie, maar vir altyd.  

 

Gebed:   

Dankie, Hemelse Vader – dat U ons grootste troos is. Dankie dat ons in ons diepste 

nood alleen op U kan vertrou. Ons eer U vir hierdie genade. 

AMEN. 


