
Laaste Sondag van Koninkrykstyd  Christus die Koning Feesdiens  
22 November 2020 

1. Kyk hier na die boodskap 

https://youtu.be/E8W4JsCTiEg 

of lees dit hieronder 

2. Skriflesing: Psalm 100 

Dien die Here met blydskap 
1 'n Dankpsalm. 

Juig tot eer van die Here, almal op aarde! 
2 Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel! 
3 Erken dat die Here God is:  

Hy het ons gemaak en ons is Syne, ons is sy volk, sy eie kudde. 
4 Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, 

dank Hom, prys sy Naam, 5 want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen 

einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag. 

His Steadfast Love Endures Forever 
A Psalm for giving thanks. 

1 Make a joyful noise to the Lord, all the earth! 
2 Serve the Lord with gladness! Come into his presence with singing! 
3 Know that the Lord, he is God! 

It is he who made us, and we are his; 

we are his people, and the sheep of his pasture. 
4 Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise! 

Give thanks to him; bless his name! 
5 For the Lord is good; his steadfast love endures forever, 

and his faithfulness to all generations. 

 

3. Boodskap 

#Christus is die Koning Sondag en Leipzig se orrelis 

Vandag is die laaste Sondag voor Advent – en soos ek gesê het, staan dit bekend 

as  “Christus is die Koning Sondag”.  

 

In vergelyking met die res van die kerkjaar se spesiale dae, is dit ’n relatief nuwe 

dag wat eers in November 1925 ingestel is.  Maar in 1925 was dit ’n kragtige, 
simboliese handeling. 

Europa het in daardie tyd ’n onseker politiese toekoms in die gesig gestaar.  En 

daarom het die kerkleiers gesê ten spyte van al hierdie diktators en vals waardes 

wat die wêreld vir ons voorhou, was Christus steeds die Koning van die heelal.   

 

https://youtu.be/E8W4JsCTiEg


Christene het geweet waar hulle lojaliteit lê. Nie by diktators of 

magsmanipuleerders nie, maar by Christus.  Hy is die ware leier, ons ware 
Koning!  Alle aardse heersers se tyd sal verbygaan, maar Christus is daar vir 

altyd.  

 

Dit is nogal gepas dat ons dan vandag so ŉ wonderlike Psalm soos Psalm 100 as 

teks gebruik. Psalm 100 is ŉ dankpsalm vir die ware Koning!   

Soos die Psalm in Engels dit pragtig stel - “make a joyful noise unto the Lord”.  

 

Miskien as ons terugkyk op die deurmekaar jaar van 2020 - en ons kan dit regkry 

om met die lense van dankbaarheid daarna te kyk - kom daar ’n ander ritme en 
vreugde na ons toe en kan ons ook ’n joyful noise tot die Here maak.  

Dis Hy wat ons tot hier bewaar het en dis Hy wat vir ons ’n nuwe toekoms 

oopmaak! 

 

Maar – net soos vandag nog – het mense nog altyd hierdie Koningskap 

uitgedaag.  

 

In 1968, op ’n koue dag in Mei, het duisende mense bymekaar gekom op die 

Karl Marx Platz, in Leipzig, Oos Duitsland.  Hulle was daar bymekaar om ŉ wrede, 
koue spektakel te aanskou: 

Walter Ulbricht, die hoof van die Kommunistiese regime en die argitek van die 

Berlynse Muur, ’n oortuigde ateïs, het beveel dat die geliefde Universitatskirche 

– die ou studentekerk in Leipzig - met plofstof vernietig moes word.  

 

Ulbricht het hierdie Universitatskirche met ŉ passie gehaat omdat dit simbolies 

was van die burgerlike, akademiese en Christelike leefstyl wat hy in sy 
geboortedorp so verpes het.  

 

Maar die oorgrote inwoners van Leipzig het hierdie kerkgebou liefgehad omdat 

dit vir hulle die simbool was van die burgerlike, akademiese en Christelike 

leefstyl waarvoor hulle so lief was.  

Die oomblik toe die kerk opgeblaas is, was die geklank van gehuil net oordonder 
deur die klank van die dinamiet se ontploffing, wat die pragtige gebou uit sy 

fondamente gelig het.  

Getuies vertel dat in ŉ asemrowende oomblik die kerkgebou in die lug gehang 

het voordat dit in ŉ rommelhoop verander het!  

 

Dit was verseker nie die joyful noise van Psalm 100:1 nie. 

 

 Stadsinwoners het openlik gehuil oor die tragedie omdat binne in die 

Universitatskirche ook die orrel was waarop die beroemde musiekdirekteur van 
weleer, Johann Sebastian Bach, elke Sondag gespeel het.  

 Bach het blykbaar gesê dat hierdie orrel van die Universitatskirche die enigste 

instrument was wat aan sy standaarde voldoen het.  



Op hierdie instrument het hy van die mooiste musiek wat die wêreld al ooit 

gehoor het, gekomponeer.  

Ulbricht het daardie instrument in ŉ oogwink vernietig!  

 Maar met die 250 jarige herdenking van Bach se dood in die jaar 2000 het 
die inwoners van Leipzig nie net die Universitatskirche herbou nie maar ook ŉ 

orrel wat Bach sou waardeer het, daar laat inbou.     

 

 Ek weet nie of die musiek van Bach vandag nog waardeer word soos dit moet 

nie - maar in Bach se tyd was sy musiek as revolusionêr beskou.  Ek weet dis 
moeilik vir die kinders om te verstaan – maar Bach was ’n popster in sy tyd.   

En Bach het oor en oor gesê dat sy hoofdoel was om deur sy musiek God te eer 

as die Koning en Skepper van die heelal. Baie mense beskou Bach se 

vreugdevolle musiek – sy joyful noise - as die vyfde evangelie wat mense 
daartoe begelei om God te eer.  

 

Aan die einde van die diens gaan ek ‘Amen’ sê en dan kan die wat wil maar 

uitbeweeg – maar ek het vir Rudi Greyling gevra om vir ons ’n kort 

orreluitvoering te gee van een van die grootse werke van JS Bach.   

En as jy jou oë toemaak en jou ore oop  – sal jy hoor hoe die musiek God se 
grootheid wil loof!  

 

 

#Begin en eindig by God! Psalm 100:1-3 

Psalm 100 is so ’n grootse werk - waar dank by die skrywer uitborrel soos dit uit 

Bach se musiek ook doen.  

 “Juig tot eer van die Here” is nie die beste vertaling van die oorspronklike 

Hebreeus nie - die Engelse vertaling se “make a joyful noise unto the Lord” is 
baie beter!  ’n Vreugdevolle geraas vir die Here... 

 

 Vers 3 sê: 
3 Erken dat die Here God is:  

Hy het ons gemaak en ons is Syne, ons is sy volk, sy eie kudde. 

Dit herinner ons dat ons identiteit begin en eindig by God! Hierdie verhouding 

moet elke aspek van ons lewe insluit!   

 

Ellen Charry, ŉ teoloog by Princeton Universiteit, vertel dat daar ’n tyd in haar 

en haar man se lewe was, dat hulle sulke hogere gedagtes oor God gehad het, 
God was so ŉ hoë teologiese konsep, dat hulle Hom nie in hulle gewone lewe 

kon intrek nie.  

 Maar alles het eendag verander toe hulle saam ’n fliek gekyk het waarin daar 
’n toneel was waar een van die karakters, ’n plaaswerker, 'n T-hemp gedra het, 

met die gesig – of dan ’n kunstenaarsvoorstelling van die gesig van Jesus 
daarop.   

Sy skryf dan so daaroor: “My husband said, 'That's really demeaning. Why would 

you put God on your T-shirt?'” 



Maar vir Ellen het daar skielik ŉ lig opgegaan en sy het vir haar man gesê: “No, 

you don’t understand. God is close to that man - He is a reality to him! That's 
why he has a picture of Jesus on him while he is working out in the field. Because 

he really believes God is nearby.”  

 

Ons behoort aan die Here en ons moet dit met dankbaarheid omarm. God is nie 

so hoog dat ons nie met Hom in verhouding kan tree nie, want Hy is die 
Almagtige teenwoordige God wat naby aan ons is. Ons is Sy mense op aarde... 

in Sy velde, in Sy kombuise, in Sy opvoedkundige inrigtings, in Sy geboue en in 
Sy families.  

 

Soos Martin Luther gesê: “God is nader aan my as my hemp.” 

 

#5 dankie-sê redes Psalm 100:4-5 

Hierdie Psalm was gesing sodat die gelowiges dankie kon sê vir al die goeie 

gawes wat hulle van God ontvang het.  Die Psalm vertel o.a vir ons dat ons 5 
redes het om vir God te loof en te dank: 

 

1. Omdat God ons gemaak het,  

2. omdat ons aan Hom behoort,  

3. omdat God goed is,  

4. omdat God ons liefhet, en  

5. omdat God vir ewig getrou is.”  

 

Terloops en toevallig dink ek dat dit presies die betekenis van die doop is.  Met 
die doop vier ons  

1. dat God ons gemaak het,  

2. dat ons aan Hom behoort,  

3. dat God goed is,  

4. dat  God ons liefhet, en  

5. dat God vir ewig getrou is.  

 

Hierdie soort danksê-lewe kan nie net beperk word tot ŉ Sondag by die kerk nie, 
maar raak elke dag van die week!  Dit moet ’n deel wees van ons asemhaling.   

 

Met elke asemteug wat ons inasem asem ons genade in! En met elke asemteug 

wat ons uitblaas moet daar nie net CO2 oor ons lippe gaan nie, maar ook lof en 

dank!  Elke asemteug!   

  

#Volg Bach se voorbeeld 

Terug by Johann Sebastian Bach.  Hy het Ps. 100 deel van sy daaglikse roetine 

gemaak.   Hoe weet ek dit?   

 Want hy het aan die bokant van elke manuskrip van elke werk wat hy 

gekomponeer het en neergepen het, boaan geskryf:  “JJ”.  JJ - ’n afkorting vir 
“Jesus Juva,” wat beteken “Jesus help my.”  



 En aan die einde van elke manuskrip het Bach geskryf “SDG”, wat gestaan 

het vir “Soli Deo gloria,” wat beteken “Aan God alleen die eer.”  

 

Mag jy dit skryf bo-aan elke bladsy van jou lewe - “JJ” en mag jy onder-aan elke 
bladsy van jou lewe getuig: “SDG”.  

Julle wat julle kinders vandag laat doop – leer hulle om dit elke dag te bid:  JJ 

en SDG.  “Jesus, help my deur hierdie dag!”  En:  “Aan God al die eer!”   

Sodat mense om ons sal sien en weet Jesus Christus is die Koning – Hy is ook 

ons Koning! 

Amen 

4. Doop 

Ek wil eers net die ouers na vore roep.   

 

Christo en Lezanne Bezuidenhout 

Michael en Ilze Lemin 

Koos en Anneri Loots 

 

1. Die betekenis van die doop 

’n Dokter het vir my gesê – net nadat ek die eerste keer ’n pa geword het – om 

’n ouer te wees is die naaste wat ek en jy daaraan kan kom om iets van God se 
genade te verstaan.   

Want jou kind doen eintlik alles verkeerd.  Hulle mors jou sosiale lewe op.  Hulle 
kry stink doeke.  Hulle hou jou wakker deur die nag.  Jy moet gereeld hulle 

gemors regmaak.  Hulle kan nog nie eens hulle arms uitsteek en sê: “Pappa ek 
is lief vir jou nie.”   

En tog... is daar niks wat hulle kan doen wat gaan maak dat jy nie meer lief is 
vir hulle nie – en jy sal jou lewe vir hulle gee in ’n oogwenk. 

 

Dis God se genade.  Wat Hy vir julle elkeen wil kom aanbied.  Hy wil ’n 
ooreenkoms met julle en julle kinders aangaan. 

 

God het in die Ou Testament al die ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons 

noem dit die verbond. Die verbond kan vergelyk word met ’n testament waarin 
God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat 
ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. 

 

Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken: 

 

 dat Hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg; 

 dat Jesus Christus ons Verlosser is; 

 dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. 

 

Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde – waarmee 

ons gebore word – veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf 



vir die sonde op Hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan 
God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied.  

Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. 

 

Die doop is nie net ’n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense 

onderhou nie. Dit is ook nie ’n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar 
en ongeluk beskerm word nie.  Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle 

name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat Hom met sy liefde aan mense 
verbind. 

 

Dis God wat vandag kom sê:  Ek het jou lief!  Wees asb. my kind! 

 
 

2. Verbintenis 

Ons het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom vra ons dat julle as 
ouers/voogde opreg die volgende vrae antwoord: 

 

 Bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en 
daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God 
behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word? 

 Aanvaar julle die Bybel as die Woord van God en aanvaar julle die leer van 

die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer 
van die verlossing? 

 Beloof julle om hierdie kind in dié leer na die beste van die julle vermoë te 
onderrig en ook te laat onderrig? 

 

Die doopouers antwoord hardop: Ja. 

 

Mike en Ilze, will you nurture this child in Christ’s holy church, that by your 

teaching and example he may be guided to accept God’s grace for himself, to 

profess his Faith openly, and to lead a Christian life?   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 100 is byna woordeliks saamgestel uit frases en formules wat in die ander 

Psalms funksioneer.  Die Psalm is beknop en treffend met verrassende wendings 
wat skielik die aandag vra vir ’n punt wat gemaak word.  

 

Dit is ’n oproep om die Here te aanbid, met die begronding (rede) daarvoor. Met 
die eerste oogopslag is die begronding in vers 5 baie duidelik: “… want Jahwe is 
goed ...” 

 

Met ’n tweede lees van die Psalm kom ’n mens agter hier is twee oproepe tot 

aanbidding, elk met sy eie begronding (vv 1-3 en vv 4-5). Die 
redegewende kî (want) in die eerste geval is egter weggesteek agter die 

bevel deû (weet, erken, bely) en word dus in die sinskonstruksie nie meer as 
sodanig gelees nie, maar as “dat”. Heel moontlik het dit egter steeds ’n 
redegewende funksie. 

 

Al sewe die oproepe tot aanbidding is in die manlike meervoudbevelsvorm. Die 

eerste vier funksioneer binne die eerste groot oproep en die volgende drie binne 
die tweede groot oproep. Die sewe bevele is konsentries gerangskik (1+7, 2+6, 
3+5, 4), met deû (weet, erken, bely) in die middelpunt.  

 

Dit sou beteken dat die psalm tog nie twee geïsoleerde oproepe is nie, maar ’n 

sewevoudige (simbolies volledige, allesinsluitende, universele) oproep tot 
aanbidding.  

 

Die sentrum waarom alles draai, is die oproep en terselfdertyd begronding in vers 
3a: ”Weet (erken/bely): Jahwe is God!” Hierdie uitdrukking het gefunksioneer 

binne ’n veelgodedom, om daarmee erkenning te gee dat van al die baie gode 
net Jahwe alleen God is. Sy Goddelikheid is nie betwyfel nie.  

 

Die Psalm bring op ’n treffende, literêre manier die Here se universele en unieke 
Goddelikheid byeen. Hy alleen is God en daarom word die hele aarde opgeroep 

Die Storie Agter Die Groot Storie  

 

 

22 November 2020 

Psalm 100 

 
 



 

(beveel!) om Hom te aanbid. Die hele aarde moet Hom aanbid, juis omdat Hy, 
en net Hy alleen, God is. 

 

Psalm 100 roep dus op om die wonderdade van die Here te onthou, te verwoord, 

te besing, te bely, te verkondig, dit teenwoordig te maak. Dit impliseer dat dié 

wat dit doen hulleself weer in verhouding tot die Here reoriënteer, Hom opnuut 
vertrou en alle selfbegronding laat vaar.   

Wanneer die Here gedank word, word die ander gode in dieselfde asem 

“afgedank” en enige legitimiteit ontsê. Wanneer Israel erken aan Wie hulle 
behoort, erken hulle ook aan wie hulle nié behoort nie.  



PRAKTIESE WYSHEID  

VIR KLEINGROEPE 
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22 November 2020 
 

 
Vers 2 suggereer dat “diens” tot blydskap lei. Hoe beleef julle 
dit? Noem voorbeelde.  
 
Gesels oor hierdie aanhaling van Henri Nouwen: “Joy does 
not simply happen to us. We have to choose it every day.”  
 
Dink aan die Psalm as ‘n geloofsbelydenis. Watter effek het 
die Psalm dan in die deurmekaar tye waarin ons leef?  
 
Maak ‘n lys van alles waarvoor jy dankbaar is en deel dit met 
die groep.  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
   
 

As julle groep na die erediens bymekaarkom waarin die teks hanteer is: 
As daar tyd is,  
kan elkeen dit daarna  
weer op sy/haar eie tyd lees. 
  

 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.  Of enige vrae 
wat jy nou het.  
 
In die Psalm is daar 5 redes om God te dank. Identifiseer dit en 
gesels oor hoe julle dit elke dag beleef.  
 
Die Psalm is ‘n lof- en danklied. Wat maak dit soms moeilik om lof 
en dankliedere te sing?  
 

Lees Efesiërs 1: 15-23 as ‘n gebed.  
 

Dink na oor die prentjie wat Paulus hier van Jesus skilder. Wie is Jesus vir jou?   

Hoe ons nuut dink, doen en leef in die wêreld rondom ons.  

Verder en Voor: 
 
Die Psalm begin met ‘n opdrag wat gerig is aan “almal op die aarde.” 
Op watter maniere kan jy bydrae om meer dankbaarheid en vreugde 
in die wêreld te bring? 

Beantwoord een van die vrae oor jou week: Hoeveel uit 10 sal jy jou week gee en 
hoekom? Waarvoor is jy dankbaar en wat was vir jou moeilik? Waar het jy God aan die 

werk gesien?   
 

22 November is Christus die Koning Sondag. Te midde van alles wat in 2020 gebeur 
het, hoe kon julle sien dat Christus steeds die Koning is? 

 

Psalm 100             
 

Is daar enige iets waarvoor die groep vir jou kan bid? Dit sal goed wees as 
julle ’n gebedsjoernaal kan begin waarin julle gebedsversoeke kan 
neerskryf. 
 
Deel enige gebedsverhoring of Godservarings  
sedert julle mekaar laas gesien het. Hoe en waar  
het jy die afgelope week vir God beleef?   
 

Dank God daarvoor. 

 

Noem enige iets uit die prediking wat jou geraak het of wat jy nie 
verstaan nie.  

 
Wat dink julle was die hoofgedagte?  Kan julle dit in een sin 
opsom?  
 



ons nuwe storie                           
     ons storie 

   

FAMILIE TUISBLAD 
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Rituele en gewoontes 

   

 

   
  

     

   

  

Psalm 100 

22 November 2020 

Watter song/ liedjie is jou gunsteling? 
Hoekom? 

Musiek speel ’n groot rol in ons lewens. 
OOK in aanbidding, ons speel graag 
instrumente en sing liedere wanneer ons 
God aanbid. 

Is daar ’n lied wat julle in julle kerk sing - 
waarvan jy baie hou?

Waaroor is jy hierdie week bly? 

Waarvoor sou jy vir God wou dankie sê? 

Om aan God te behoort is ’n groot voorreg. 

Wat dink jy beteken dit om aan God te 
behoort? 

Hoe laat dit jou voel om te weet jy behoort 
aan God?

Om te jubel beteken mens sing en speel 
instrumente of dans. 

Jubel die week oor God se grootheid en dit wat 
Hy vir julle gedoen het. 

Speel instrumente, sing of speel vir mekaar 
julle gunsteling lied /songs.

Hierdie Psalm het ’n geskiedenis. Dit is al van 
die vroegste tye af ’n lied wat gesing is by 
plekke van aanbidding, net voor of tydens 
byeenkomste van gelowiges. 

Dit psalm is ook deur gelowiges van 
verskillende lande en tale gesing, gelees en 
oordink. 

Die magic lê egter nie in die psalm nie, maar 
in die persoon oor wie die psalm praat en dit 
wat Hy gedoen het in mense se lewens. 

Aanbidding is wanneer ons reageer op wie 
God is en wat Hy gedoen het in ons lewens.



   

   
 

     


