
 

 

1 April Lees – Prediker 1:1 
 

Dis alles sinloos, of is dit? 

“Alles kom tot niks” (2) 

Die Prediker is nie ‘n boek vir bangbroeke nie. Nee, dit daag ons uit 
om te dink, te worstel, nuut te glo, te soek, te klop, te peins, te 
wonder. Verseker is Prediker nie maklik nie. Ongetwyfeld is hierdie ‘n 
Bybelboek wat versigtig aangedurf moet word, maar hierdie is ‘n boek 
wat dikwels in die kerk afgewater is tot ‘n paar mooi spreuke soos: 
“Daar’s ‘n tyd vir alles”, of: “Werp jou brood op die water.” Maar die 
Predikerboek is veel meer.  
Prediker is geskryf onder die naam van die koning van Israel, Salomo. 
Anders as Spreuke wat positief is oor dinge soos rykdom, wysheid, 
kennis, ensovoorts, worstel die skrywer daarmee. Nee, wysheid is nie 
altyd goed nie. Soms bring dit pyn, soos wat ons in hoofstuk 2 hoor. 
En godsdiens is soms hoogs gevaarlik, want dit het te veel 
eenvoudige verklarings soos dat God die regverdiges seën en die 
onregverdiges straf. Wel, dis gewoon nie waar nie, bevind hy in 
hoofstuk 9. Soms gaan dit ewe goed of ewe sleg met beide die 
goddelose en die regverdige. Daar’s geen maklike oplossings nie, 
behalwe dat die lewe aan die harde kant is. Alles kom op die ou end 
tot niks, klink die refrein keer op keer deur die loop van die boek. Maar 
beteken dit ons moet op ‘n ashoop gaan sit en onsself bejammer? 
Nee, die Prediker vind vreugde in klein dingetjies – ‘n stukkie brood, ‘n 
bietjie wyn en die geselskap van vriende en familie. En natuurlik aan 
God se voete. Daar’s altyd hoop.    

 
 
GEBED:  Laat ons vandag ervaar dat alles nie tevergeefs is nie, 
Here 
 

Skriflesing vir vanaand   Pred 1:1-11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
   

2 April Lees – Prediker 1:18 
 

Geestelike wysheid... het jy dit? 

“Baie wysheid stel hoë eise” (18) 

Ware wysheid is om die Here te dien. So sê Spreuke. Die Prediker 
hou egter sy hart vas wanneer jy wysheid najaag bloot net om altyd 
een tree voor die res te wees. Dan gaan dit op die ou end eintlik net 
om jouself. Dan wen die Here se wysheid nie.  
Ware wysheid maak dat jou woorde met silwer omraam word. Dit 
maak dat jy weet hoe om in elke situasie op te tree. Egte wysheid 
maak dat jy respek kry vir ander mense, maak nie saak of hulle arm of 
ryk, wit of swart, mooi of lelik, jonk of oud is nie. Gaan vir hierdie soort 
wysheid, ‘n wysheid wat jou lewe daagliks verryk en verander. Nee, 
beoefen daardie wysheid wat die lewens van ander verryk en 
vernuwe. Moenie net gaan vir wysheid wat jou mooi dinge laat sê en 
afgerond laat oorkom nie. Dis aangeplak. Dit gaan jou vermoei en 
moeg maak om die heeltyd die regte voetjie voor te sit.  
Jy het die keuse of jy die lewe wil leef, en of jy gaan toelaat dat dit jou 
opleef. Gaan jou omgee en deernis en liefde ‘n impak op ander se 
lewens hê en jou voetspore op die pad na eensames en beseerdes se 
lewens toe strek, of nie?  
Jy het die keuse of jy ander gaan aanraak met liefde, en of jy hulle 
gaan bekrap met ydele woorde, holrug geryde taal en sinnelose 
praatjies. Maar onthou dan, soos wat die Prediker sê, dat selfs die 
regte soort wysheid uitputtend van aard is. Die lewe is nooit ‘n grap 
nie.  

 
 
GEBED:  Heer, laat my die regte beleggings maak in ander se 
lewe, asseblief 
 

Skriflesing vir vanaand   Pred 1:12-18    
  



 

 

 

3 April  Lees – Prediker 2:1-3 
 

Wonder jy, of weet jy? 
 
“Ek het gewonder wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee” (3) 
 
Alkohol is ‘n kwaai baas. Dit deel jou met niemand nie; nie met jou 
familie of vriende nie. Wanneer drank jou baas is, eis dit jou 
onverdeelde lojaliteit. Vra vir enige alkoholis, of hulle familie. Hulle sal 
weet dat hoe meer mense aan alkohol verslaaf raak, hoe meer a-
sosiaal raak hulle. En sommer baie skelmer ook. Alkoholiste maak die 
slimste planne om hulle probleme met drank weg te steek. Alkohol 
wat weggesteek word; vriende wat help jok,n en noem maar op - dit 
vorm deel van die selfverdediging van diegene wat in die kloue van 
alkohol staan.  
Alkoholiste doen altyd hul bes om ander te laat verstaan hulle het nie 
‘n drankprobleem nie. Hulle is net geleentheidsdrinkers wat nou en 
dan te veel drink. Die slegte nuus is dat hulle families hulle dikwels 
beskerm. Want dis glo ‘n skande dat pa of ma ‘n alkoholprobleem het. 
Daarom trek meeste vriende en gesinne ‘n sluier oor alkoholiste se 
drank-skandes. 
Dis ‘n skande dat drank so baie mense se baas is. Selfs die Prediker 
het op ‘n dag gewonder wat sou gebeur as hy hom oorgee aan drank 
en nog op soek bly na wysheid. Ek wonder hoekom? So ‘n wyse man 
soos hy het mos gesien wat gebeur met ander. Wel, jy hoef nie eers 
te gaan eksperimenteer voordat jy weet wat sal gebeur as jy jou aan 
drank oorgee nie. Bly weg daarvan. Dis die voorstoep van die dood. 
 

 
 
GEBED:  Here, hou my rein 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 2:1-11   
  
  



 

 

 

4 April   Lees Prediker 2:24-26 
 

Net God gee vreugde 

“Wie kan eet, wie kan geniet as Hy dit nie moontlik maak nie?” 
(25) 

Nadat die Prediker elke moontlike leefroete uitprobeer het, het hy tot 
die skokkende ontdekking gekom dat die lewe sinneloos is, ‘n dolle 
gejaag na wind. En kyk wat het hy nie alles probeer nie: Hy het eers 
by wysheid begin (1:18). Hierna het hy gekies vir plesier, tonne 
daarvan (2:1) Toe het hy op ‘n goeie dag ontdek dis alles sinneloos, ‘n 
leë gejaag na wind (2:2). Hierna het die Prediker gekies vir drank, 
soos wat ons gister gesien het (2:3). Toe hy tot sy skok agterkom dat 
sy probleme kan watertrap, het hy gekies vir geld, mag en beheer. Die 
resultaat: Kort voor lank was die Prediker die magtigste, rykste en 
mees invloedryke persoon in Jerusalem. Om sy “oorwinnings’ te vier, 
het hy talle mooi meisies gekry met wie hy die lewe kon geniet (2:4-9). 
Praat van ‘n flambojante lewe... totdat hy op ‘n dag hieroor gaan 
nadink het en besef het dis alles net een groot gejaag na wind. 
Tragies, maar waar. 
Die Prediker se moed was heeltemal in sy skoene nadat hy alle 
lewenspaaie bewandel het en geen geluk gevind het nie. Maar toe, uit 
die bloute, ontdek hy God se stil pad. Op ‘n goeie dag het hy ‘n 
stukkie geluk gevind aan God se voete. Nog meer, hy het besef dis ‘n 
stil pad, ‘n eenkant pad. Hierdie pad is net vir die genedabedelaars 
bedoel, vir mense wat na ware geluk smag. God self gee geluk aan 
diegene wat aan sy voete sit. Hy alleen deel hemelse troos uit. Kom 
haal jou porsie vandag nog.   

 
 
GEBED:  In opregtheid dank ek U vir elke stukkie genadebrood 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 2:12-26   
  



 

 

 

5 April Lees – Prediker 3:11 
 

Ek kan God nie verklaar nie 

“Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie 
verklaar nie” (11) 

God is onverklaarbaar. So sê ons baie vinnig. En tog glo ons dit nie 
heeltemal nie, want om elke hoek en draai wil ons sy handewerke 
verklaar. Staan ons voor ‘n siekbed, dan sê ons al te maklik: 
“Toemaar, julle sal later verstaan hoekom dit gebeur het.” Of: “Die 
Here het dit veroorsaak om julle die volgende te leer...”  
Die Prediker het beter geweet as om God te verklaar. Hy het besef 
dat slim teologie, ingewikkelde kerklike leerstellings en menslike 
redenasies nie toereikend is om God se handelinge te verduidelik nie. 
Trouens, een van die dinge wat mense se vreugde steel, is juis hulle 
slimmighede oor God. Kerke stry onder mekaar en skeur oor klein 
onbenullighede. Sinodes en kerkrade debatteer ure aaneen oor 
nuttelose stellings. Elkeen probeer ‘n slimmer storie oor God opdis as 
die ander. Maar die feit is dat dit mense hard maak teenoor mekaar. 
Kort voor lank is almal aan die stry omdat elkeen meen hy of sy is reg. 
Wat is die oplossing? Net een ding: Moenie God probeer verklaar nie. 
Glo net in Hom. Moenie antwoorde probeer gee op elke raaisel in die 
lewe nie. Hou slegs vas aan God. Moenie langs elke sterfbed en krisis 
kits antwoorde uit die Bybel gereed hê nie. Hou net aan God vas soos 
‘n kind. Jy is nie geroep om ‘n verklaarder van sy planne te wees nie, 
maar om in Hom te glo. Doen net dit. En troos ander met hierdie goeie 
nuus.   

 
 
GEBED:  Jesus, dankie vir die wysheid wat ek vandag uit u 
Woord geleer het 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 3:1-11   
  
  



 

 

 

6 April Lees – Prediker 3:14-15 
 

God is konsekwent 

“Wat is, was reeds” (14) 

Verstommend hoe baie mense Prediker 3:13 aanhaal in een of ander 
nostalgiese vorm om te probeer bewys dat huidige tegnologie, 
stelsels, infrastrukture, uitvindings, en wat nog alles, blykbaar vroeër 
reeds bestaan het. Is dit wat die Prediker bedoel? Nee, natuurlik nie. 
Vir die Prediker gaan dit hier nie oor moderne uitvindsels wat vroeër 
ook reeds sou bestaan het nie, maar oor die vastigheid van God se 
planne, soos wat hy in vers 15 aandui.  
As die Prediker sê dit wat reeds was, is nou ook, dan sien hy iets van 
‘n reëlmaat in God se handelinge. Jy kan met ander woorde verwag 
dat God nie anders hier en nou gaan optree as wat vroeër die geval 
was nie. God is konsekwent; daarom is daar ook ‘n bepaalde reëlmaat 
in sy skepping te bespeur. Jy kan dit wat jy volgens die Prediker sien 
in terme van dieselfde gebeure wat keer op keer in die skepping 
afspeel, soos tye van huil, lag, afbreek, opbou (3:1-8). Netsoos wat 
daar ‘n standvastigheid in God is, sien ons ook ‘n herhaalbaarheid in 
die skepping.  
God se wêreld is aan die verander. Tog sal dieselfde tipe dinge altyd 
in die wêreld aanwesig wees, soos trane, vreugde, pyn, genesing, 
opwinding, vrees, blydskap. Hierdie tipe dinge herhaal. Maar God is 
dieselfde en sal Hy altyd in liefde reageer. Sonde sal altyd vir Hom ‘n 
probleem wees, maar die verlossing van sondaars ook. Gryp daarom 
aan sy genade vas en maak dit ‘n tyd van vreugde. 

 
 
GEBED: Here, laat ek vreugde beleef 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 3:12-22  
 
  



 

 

 

7 April  Lees – Prediker 4:17 
 

Wees versigtig! 

“Wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan” (17) 

God is heilig. Hy is die Heerser oor hemel en aarde. Ek, egter, is ‘n 
gewone mens. Voor God se aangesig is ek stof. Daarom dat die 
Prediker my waarsku om baie versigtig te wees met my woorde as ek 
na God se huis toe gaan. Hoekom? Omdat ek te gou te veel woorde 
kan gebruik en dinge sê wat ek nie bedoel nie. So iets kan God nie 
vat nie. Hy is nie soos een van ons nie. Hy hoor en onthou alles wat 
ek sê. Daarom dat God dit nie kan verduur dat ek ligsinnige dinge 
kwytraak, of vals taal praat nie. Dit strek God nie tot eer nie. Nog 
erger, dit bring sy heilige Naam in die gedrang.  
Wat moet my uitgangspunt wees as ek in God se teenwoordigheid 
verskyn? Wel, een van minder, maar meer....! Minder woorde, maar 
meer opreg. Minder taal, maar groter deursigtigheid aan my kant. 
Daarom dat ek liewers moet stil bly en my plek ken as om te veel te 
praat en my vingers te verbrand. Dis beter om soms niks te sê as ek 
in God se teenwoordigheid intree nie. Dis soms beter om net stil te 
wees, om doodstil te wees en te wag.  
Sukkel jy om te bid? Is dit nie dalk omdat jy te vinnig en te maklik wil 
bid nie? Leer weer om te luister. Wees stil in God se teenwoordigheid. 
Wag op Hom, al wag jy jou lewe lank. Dis in elk geval wat Hy van jou 
verwag in Psalm 130 en 131. Wees stil voor God. Raak rustig. Bid 
sonder om te veel te sê.  

 
 
GEBED:  Here, voor U is ek doodstil 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 4:1-17   
  
  



 

 

 

8 April Lees – Prediker 5:1 
 

Wees rustig 

“Moenie oorhaastig ‘n belofte aan God maak nie” (1) 

Wees versigtig met jou woorde as jy bid. Dit het ons gister reeds 
gesien toe ons na Prediker 4:17 gekyk het. Wel, Prediker 5 gaan voort 
met hierdie tema en waarsku ons veral teen oorhaastige beloftes aan 
die Here. Hoeveel kere maak mense nie vinnige beloftes aan God nie. 
“As U my deur my krisis help, sal ek U later dien.” “As u my bewaar, 
sal ek my lewe aan U wy.” Sulke vinnige beloftes uit ons mond kan 
ons bitter duur te staan kom. Ons kan dit dalk oorhaastig maak en dit 
later vergeet. So sê die Prediker. Daarom dat ons ons woorde moet 
tel en nie te haastig allerhande dinge aan God beloof nie. Dis in elk 
geval nie nodig nie. Ons het niks om aan God te gee wat Hy van ons 
kant af sou nodig hê nie. Ons kan geen ruiltransaksie met die 
Allerhoogste aangaan nie, want ons het niks om by Hom mee te 
onderhandel nie.  
Jy het nie nodig om vroom beloftes te maak aan die Here nie. Doen 
maar net wat die Here Jesus jou in die Bergrede geleer het. Laat jou 
ja, ja wees en jou nee, ‘n nee. Enigiets meer as dit is verkeerd. Sê ja 
en doen dit. Sê nee en doen dit. So eenvoudig soos dit is die Here se 
pad. Moenie jou hand oorspeel nie. Moenie verder gaan met jou taal 
as wat die Here van jou vra nie. Dan speel jy met vuur, met jou 
godsdienstigheid en al. Oppas vir vals vroomheid. Wees eg. Wees 
opreg. Dis meer as genoeg. 

 
 
GEBED:  Here, laat my ja ja wees 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 5:1-6     
  



 

 

 

9 April Lees – Prediker 5:9 
 

Is geld alles? 

“Die mens vir wie geld alles is het nooit genoeg geld nie” (9) 

Hierdie teks maak my bang. Dit sê dat ek so maklik ‘n slaaf van geld 
kan word. Dis net een tree te veel, dan is geld mens se baas. Dan 
word it jou voltydse werkgewer wat al jou tyd en energie steel. Om nie 
eens te praat van jou vriende, familie en jou verhouding met die Here 
nie. Dan werk jy 24/7 vir geld. Nee, dan is dit nie meer ‘n middel wat 
God aan jou gegee het om brood op jou daaglikse tafel te voorsien 
nie. Dan is jy verslaaf aan alles wat jy met jou geld kan koop. Dan is 
een paar skoene, hemp, huis, vakansie, motor, oorsese vlug of nuwe 
speelding nie genoeg nie, ook nie twee, drie, vier, vyf... nie. Dan 
verweer die vreugde van iets nuut wat jy vandag ontvang het 
blitsvinnig sodat jy môre al weer iets anders moet hê. Dan kom jou 
rustelose hart nooit, maar nooit tot rus nie. Altyd is daar dan nog iets 
wat jy moet hê; nog iets wat jy in jou huis moet aanbring, of aan jou lyf 
moet hang. 
Het jy genoeg? Wel, ek weet nie van jou nie, maar ek dwing myself 
om deesdae te sê ek het genoeg. Want ek betrap te maklik dat ek iets 
kortkom. Dis ‘n fout. Wel, dis waar dat ek ook sekere lewensmiddele 
nodig het, maar dis iets anders as om dit kort te kom. As Christen kom 
ek regtig niks kort nie. Christus is my alles. Hy is my Lewe. Hy is my 
Hoop en my Hart. Hy is die Brood wat my honger versadig en die 
Water wat my dors les. Daarom dat ek altyd genoeg het, selfs as ek 
min of niks het nie.   

 
 
GEBED:  Maak my tevrede, Here, Jesus 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 5:7-19   
  
  



 

 

 

10 April Lees – Prediker 6:11 
 

Dis soms moeilik 

“Hoe meer woorde, hoe meer kom dit tot niks” (11) 

Die lewe is hard en moeilik. So vertel Prediker 6 ons. Die prediker kyk 
rondom hom en sien oral tekens van swaarkry. So sien hy 
byvoorbeeld hoe iemand baie geld bymekaar maak maar dit nie 
geniet nie. Dan is daar ook mense wat baie oud word (wat s ‘n groot 
seën in die Bybelse tyd gesien is), maar wat so arm doodgaan dat hy 
nie eens in ‘n graf begrawe word nie. Hoe tragies. Daarom dat ‘n 
doodgebore baba dit soms beter het as iemand wat tweeduisend jaar 
oud word en op die ou end in presies dieselfde plek opeindig as die 
doodgebore baba, naamlik in die doderyk.  
Die Prediker se moedeloosheid met die lewe laat hom ook op ‘n 
siniese manier na wysheid kyk, na dit wat die mense van sy dag so 
hoog aangeskryf het in Israel. Al wat wysheid tot gevolg het is dat die 
mens weet hoe hy hom moet gedra. Maar is al die inspanning om dit 
reg te kry die moeite werd? Op die ou end is die mens maar net ‘n 
mens, swak en broos, breekbaar en klein.  
As ek hier in Prediker 6 die harde kant van die lewe raakloop in die 
mond van ‘n Bybelskrywer, dan weet ek dat dit nie aldag ‘n maklike 
saak is om te glo nie. Geloof is nie ‘n versekeringspolis wat my 
vrywaar teen al die stampe en stote van die lewe nie. En tog is my 
God die God van genade. Nee, Hy skuld my niks. Maar, ja, Hy het my 
onvoorwaardelik lief en stort sy genade emmers vol oor my uit. 

 
 
GEBED:  Here, gee sin aan my lewe 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 6:1-12 
    
  



 

 

 

11 April  Lees – Prediker 7:9 
 

Moenie so gou op jou perdjie klim nie 

“Moenie gou kwaad word nie” (9) 

Die Prediker is iemand wat heeltyd tussen twee pole beweeg. Hy is 
iemand wat gedurig sê: “aan die een kant,” net om homself kort hierna 
te korrigeer met: “maar aan die ander kant...” Die Prediker is 
byvoorbeeld in hoofstuk 6 redelik negatief oor wysheid, maar hier in 
hoofstuk 7 besing hy weer die goeie kwaliteite van die wysheid. Geen 
wonder nie dat dit bitter moeilik is om hierdie boek in een maklike term 
vas te vat. Dis nie so maklik nie, aangesien ons hier van hoofstuk tot 
hoofstuk tussen ‘n tipiese “aan die een kant... maar aan die ander 
kant” beweeg. Hoekom? Wel, omdat die lewe nie altyd net swart of 
net wit is nie, maar soms grys ook.  
Te veel  van ons soek eenvoudige, reguit antwoorde. En dis reg ook. 
Die lewe is nie aldag so ingewikkeld soos wat mense dit probeer 
uitmaak nie. Maar aan die ander kant is dit ook nie aldag so maklik 
nie. En soms het ons net nie maklike antwoorde nie. Daarom dat 
dieselfde skrywer wat in hoofstuk 6 die wysheid onder skoot kry, nou 
kan sê dat ons tog ook die wysheid moet gebruik deur nie so gou 
kwaad te word nie. Dis net dwase wat elke keer hul speelgoed uit die 
wiegie gooi as hulle nie hul sin kry nie. Dis net onnadenkendes wat 
slagoffers word van hul eie woede uitbarstings. Moenie ‘n slagoffer 
van jou eie humeur word nie. Jy verloor elke keer as jy kwaad word, 
selfs al wen jy elke woordewisseling!  

 
 
GEBED:  Here, help my om my humeur in toom te hou 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 7:1-9    
  



 

 

 

12 April Lees – Prediker 7:10 
 

Die ou dae was nie beter nie 

“Moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie” (10) 

Hoeveel van ons hunker nie terug na die goeie ou dae nie. Om een of 
ander rede is dit mos altyd strate beter as vandag met sy swaar, seer 
en pyn. Daardie sorgvrye kinderdae van my, of daardie tyd toe my 
oupa en ouma nog geleef het was egter ideaal. As ons maar net weer 
in daardie tyd kon leef.  
Nou ja, is daardie tye van gister en eergister wat ons so idealiseer 
regtig beter, soos wat ons graag wil glo? Wel, ek is seker as ons sou 
terugstap na daardie tye toe wat ons so idealiseer, dan sal ons daar 
ook maar weer ‘n klompie foute vind en van voor af begin verlang na 
ander beter dae in ‘n ander tyd. Dis seker hoekom Prediker 7:10 noem 
dat mens nie moet sê die ou dae was beter as nou nie, want dis nie uit 
wysheid dat jy sulke dinge kwytraak nie. Dit maak dat ons hierdie 
stukkie lewe wat ons vandag uit die Here se hand ontvang het nie 
voluit tot sy eer opleef nie.   
Ons het hier en nou net vandag se stukkie lewe tot ons beskikking om 
voluit vir die Here en vir ander mense te leef. Gister se water is klaar 
onder die brug deur en ons weet nie eens of ons môre s’n sal sien nie. 
Maar vandag is gelukkig darem nog binne ons bereik. Kom ons 
omskep dit tot ‘n feesdag vir die Here. Kom ons deel ook sommer ‘n 
paar bekers koue water aan ander uit sodat hulle ook die voordeel van 
ons seëninge kan ontvang. Kom ons wees baie goed vir mekaar. Kom 
ons maak ons Heer se hart bly.  

 
 
GEBED:  Here, dankie vir vandag 
 

Skriflesing vir vanaand: Prediker 7:11-29   
  



 

 

  

13 April Lees – Prediker 8:8 
 

Niemand spring vry nie 

“In oorlogstyd spring niemand vry nie” (8) 

Mense wat die kuns van bekommernis en negatiewe spreektaal 
bemeester het, is baie lief vir opmerkings soos: “Waar gaan alles 
heen?” Of een soos: “Oral is daar oorlog op hande, soos wat die 
Prediker self hier vir ons sê!” Of daardie baie populêre een: “Dis klaar 
met ons!” En geniet dit boonop om hierdie uitdrukkings vir almal 
rondom hulle aan te leer. Want die bekommerdes is gedurig op soek 
na nuwe “bekommernis-navolgers.” Hoe meer mense saam met hulle 
ook maagsere van bekommernis het, hoe meer rede het hulle om te 
bekommer!  
Die kerk is nie ‘n bekommernis-vrye plek nie. Baie kerkmense 
bekommer net so baie soos die ander mense daarbuite. Dit gebeur 
ten spyte van die feit dat Jesus gesê het dat sy volgelinge nie moet 
bekommer nie. Hoekom nie? Omdat ons ‘n God het wat vir ons sorg. 
Hy sorg vir alles wat ons nodig het. Daarom pla dit Hom as sy kinders 
bekommer oor alles. Bekommernis is ‘n mosie van wantroue in God 
se sorg. Wat is die oplossing vir bekommernis? Eenvoudig: hou op 
bekommer! Dit sê Jesus. Gee al jou bekommernis vir Hom. Sy 
skouers is sterk genoeg om jou probleme te dra, saam met die res 
van ons wêreld s’n! Ja, al is dit waar dat dinge soos oorlog en ander 
rampe waarvan die Prediker hier skryf, baie sleg is, beteken dit nie dat 
on s’n lisensie het om op ‘n hoop te gaan sit en onsself jammer kry 
nie. 
 
  

 
 
GEBED: Here, maak my ‘n dapper dissipel wat u vertrou vir 
alles in my lewe 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 8:1-17   
  



 

 

 

14 April  Lees – Prediker 9:1-2 
 

Geen vrywaring nie 

“Een en dieselfde lot tref almal, die regverdige en die 
goddelose” (2) 

Begin jy ook al wonder of geloof nie ‘n sprong die donker in is nie? 
Kan mens regtig die Bybel ernstig vat? Veral as jy hier in prediker 9 
lees dat daar geen tydelike byvoordele vir jou as gelowige is nie. 
Dieselfde lot tref die goddelose en die godvresende, skryf hy hier. 
Moenie dink God skuld jou seën as jy ‘n gelowige is in die vorm van 
dinge soos geld, gesondheid, voorspoed, ensovoorts, nie.  
Kom ons sê reguit vir mekaar: die Bybel sê dis nie maklik om te glo 
nie. Geloof kos moed! Paulus het op ‘n dag vir die Korintiërs skryf dat 
die geloof in die opstanding van Jesus vir baie ‘n struikelblok is. En 
tog is hierdie “dwaasheid” van die kruis die groot krag van God. Vir 
almal wat dit waag om Jesus se kruis ook op hulle skouers te tel, word 
dit egter die beste nuus, die enigste nuus, wat hoop bied in hierdie 
wêreld. 
Nooit maak die Woord asof dit maklik is om te glo nie. Dit vra baie. 
Maar dis oor en oor die moeite werd. Geloof maak jou oë oop vir die 
waarheid. Dit laat jou voor die leë graf staan. Dit laat jou die 
opgestane, lewende Here ontmoet langs die lewenspad. Geloof tel jou 
oor al die mensgemaakte struikelblokke van ongeloof en twyfel. Dit 
laat jou die onsienlike God se goedheid sien. Geloof open ‘n nuwe 
wêreld, God se wêreld, voor jou. Het jy die moed vir so ‘n ervaring? Is 
jy bereid om te glo, ten spyte van die min uiterlike voordele. 

 
 
GEBED:  Maak my dapper genoeg om enduit in U te glo, Heer 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 9:1-7    
  



 

 

 

15 April Lees – Prediker 9:8 
 

Maak vandag ‘n feesdag 

“Dra altyd wit klere” (8) 

‘n Ongelooflike Bybelteks wat my keer op keer aangryp, is Prediker 
9:8 wat sê dat ons altyd wit klere moet aantrek. Wit klere in die 
Bybelse tyd was feesklere. Die mense was in daardie tyd bitter arm. 
Meeste van hulle het net een stel werkklere en een stel feesklere 
besit. Wanneer jy dus jou wit klere aantrek, dan weet almal iets is aan 
die gebeur. Iewers is daar ‘n fees aan die kom. Die Prediker se raad is 
dat ons dit elke dag moet aantrek. Ons moet aard, inhoud en datum 
van die fees bepaal. Ons lewe moet dag na dag uitroep dat daar ‘n 
nuwe, 365 dae per jaar, fees aan die gebeur is. Elkeen wat binne 
trefafstand van ons af is, is sommer ook die genooides na hierdie 
spog geleentheid. Hulle moet kom deel in ons vreugde. 
Hoekom kan ons elke jaar 365 dae lank feesvier? Want ons glo mos 
in Christus. Ons behoort eksklusief aan Hom. En ons name staan 
opgeskryf in die Boek van die Lewe. Asof dit nie al oorgenoeg rede vir 
‘n groot daaglikse fees is nie, voorsien ons Hemelse Vader in al ons 
daaglikse behoeftes in oordaad. Hy beloof brood, maar inderwaarheid 
oorlaai Hy ons tafels elke dag met lekkernye. Ons bekers loop oor. 
Daarom is dit feestyd. Kondig dit sommer vandag al aan. Deel hierdie 
vreugde met jou kollegas, vriende en familie. Laat jou klere, jou gesig, 
ja, jou hele lewe wys dat dit feestyd is. Leef vreugdevol. Vier die 
stukkie lewe wat jy vandag het. O ja, nooi die Heer elke dag as 
Eregas na jou lewensfees toe.   

 
 
GEBED:  Here, laat my lewe vandag ‘n fees wees 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 9:9-18   
  
  



 

 

 

16 April Lees – Prediker 10:4 
 

Bly kalm 

“Kalmte voorkom groot foute” (4) 

 “Alice in Wonderland” is een van my gunsteling verhale. In ‘n 
bepaalde toneeltjie daag Alice op by die “Mad Hatter” se teepartytjie. 
Daar sing hulle vir mekaar: “A very merry un-birthday to you and to 
me!” As Alice vir hulle vra watter tipe partytjie dit is, dan sê hulle dat 
dit een is wat hulle 364 dae per jaar kan vier. Vir ‘n volle 364 dae van 
die jaar is dit hulle “merry un-birthday.” Hierdie eenvoudige verhaaltjie 
het my nogal aan die dink gesit. Hoekom wag ons altyd totdat daar 
een of ander amptelike feesdag is voordat ons feesvier? Hoekom is 
ons afhanklik van die owerhede of die amptelike kerklike kalenders vir 
ons vrolikheid? Wat van ‘n uitbundige teeparty omdat ons nie verjaar 
nie, of so iets?  
Ons praat gewoonlik van Kersfees as ‘n feestyd. Wanneer Pinkster of 
Paasfees op ons kerklike kalender verskyn, dan verwys ons hierna as 
die kerklike feesseisoen. Op ons almanakke is daar natuurlik ook 
allerhande nie-kerklike vakansiedae deur die loop van die jaar. Vir die 
res verloop die dae maar dood normaal. Dis ‘n groot fout! Ons moet 
365 feesdae per jaar hê, soos wat ons gister reeds gesien het. 
Ons het nodig om met wysheid te leef, soos wat die Prediker ons hier 
aanmoedig. Dit beteken om elke dag ‘n feesdag te maak. En ‘n tipiese 
feesdag in ‘n gelowige se lewe sluit ook kalmte van gees en ‘n stil 
gees in. Ons moet die nodige wysheid hê om die lewe tot eer van die 
Here te leef op grondvlak. 

 
 
GEBED:  Here Jesus, ek vier vandag fees in stilte 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 10:1-10   
  
  



 

 

 

17 April Lees – Prediker 10:20 
 

Versigtig met jou woorde! 

“Moenie die ryke verwens nie... die voëtjies kan oorvertel” (20) 

Taal is ‘n wonderlike ding. Daarmee kommunikeer ons oor ons 
diepste gevoelens; daarin praat, dink en droom ons. Taal is ons 
belangrikste brug na die wêreld toe. Maar taal kan ons soms ‘n bietjie 
kul. Liewers: ons kan vasgevang raak agter die tralies van ons eie 
woorde! Laat ek verduidelik: ons taalgebruik is dikwels baie 
stereotiep. Ons gebruik dieselfde woorde en frases oor en oor, want 
ons het by daardie mense naby aan ons geleer om sekere 
betekenisse aan ons woorde te heg. En om negatiewe taal-speletjies 
te speel, soos om te skinder of te vloek of negatief te kommunikeer. 
Dag na dag gebruik ons dan hierdie tipe taal in die kerk, by die werk, 
tussen vriende.  

Hoekom behoort ons moeite te doen om ons taal te verander? Wel, 
studies binne verskillende menswetenskappe het aangetoon dat daar 
‘n verband tussen die aanleer van nuwe taal en die regte gedrag is. 
Dus: om ons stereotipe taal te verander, kan ons gedrag ook 
verander. Wel, dit kan ten minste ons wêreld se gesigseinders 
verbreed; dit kan nuwe moontlikhede voor ons oë oopmaak.  

Die Prediker waarsku ons teen die destruktiewe gebruik van skinder. 
Dis gevaarlik omdat skinder gewoonlik by daardie mense uitkom oor 
wie ons agter hulle rug praat. Dan is dit baie sleg. Dan is die skade 
oneindig groot. Kies daarom om konstruktiewe. Opbouende taal te 
gebruik. 

    

 
 
GEBED:  Here, laat my woorde nuut wees 
 

Skriflesing vir vanaand: Pred 10:11-20   
  
  



 

 

 

18 April Lees – Psalm 1 
 

Dit gaan goed 

“Here, U is my lewe” (5) 

Van vandag af sluit ons vir ‘n wyle by die Psalms aan in ons groot reis 
deur God se Woord. Die Psalmbundel bestaan uit 150 psalms wat oor 
baie eeue heen geskryf is. Daar is baie verskillende Psalms, vanaf 
klaagpsalms, waar die skrywers hul lot voor God bekla, tot lofpsalms, 
waar God se grootheid vrolik besing word. Verskillende Psalms is as 
liedere geskryf wat oorspronklik in die tempel besing is, terwyl ander 
in die vorm van gedigte geskryf is. 
Psalm 1 begin met die wonderlike woorde: “Dit gaan goed met die 
mens...” Wat ‘n goeie getuigskrif! Wie is hierdie gelukkige mens? Wel, 
dis iemand wat nie heeltyd rondsit in die geselskap van sondaars en 
hulle sondige dinge agterna sê en doen nie. Maar dis ook iemand wat 
in die Here se Woord groot vreugde vind en dit dag en nag oordink. 
Die resultaat? Hierdie gelukkige persoon is soos ‘n groen boom wat 
reg langs ‘n waterstroom staan en op die regte tyd goeie vrugte dra. 
Met ander woorde, hierdie persoon wat enduit op God se pad stap, is 
stabiel, sterk en standvastig. Dis iemand wie se krag gedurig vanuit 
God se Woord kom en wat daarin vreugde vind.  
Almal wat die sonde systap en God se Woord van harte liefhet, het ‘n 
wonderlike toekoms. Immers, God lei sulke mense gedurig op die 
regte pad. Goddeloses het nie hierdie spesiale hulp nie. Daarom 
verdwaal hulle keer op keer in die sonde. Keer dat dit met jou gebeur. 
Sorg dat jy vandag ook ‘n goeie getuigskrif by God kry. 

 
 
GEBED:  Here, sorg dat dit vandag ook met my goedgaan 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 2-5     
  



 

 

 

19 April Lees – Psalm 8 
 

Skaars minder as die engele 

“wat is die mens dan dat U aan hom dink?” (5) 

Verstommend dat dit soms die heel kleinstes is wat God se grootheid 
die beste raaksien. Luister maar na kindertjies se gebede, dan hoor jy 
hoe hulle in kinderlike eenvoud en geloof nuwe dinge oor God 
verstaan waarvan ons as grootmense g’n idee meer het nie (vers 3). 
Maar dis nie net klein kindertjies nie, nee, ook die skepping verkondig 
ook oral God se grootheid en heerlikheid (vers 4). Die magtige planete 
en sterre daarbo in die hemel getuig van die almag en grootheid van 
ons groot God.  
By die heel kleinste kindertjies en by die reuse sterre in die hemel 
hoor ons die mooiste lofliedere oor God, dis nou te sê, as ons tyd 
maak om te luister. Want as ons die moeite doen om rondom ons te 
luister, dan sal ons besef dat God ‘n ongelooflike eer aan ons almal 
bewys deur ons met groot eer te beklee (vers 5-10). So belangrik is 
ons as mense dat God ons aangestel het as bestuurders van al sy 
aardse handewerke. Ja, ons is net ‘n klein stukkie minder belangrik as 
al die engele rondom God se troon. Praat van spesiaal, dan is dit ons 
as mense! Nee, ons is nie tweedeklas skepsels nie. Ons is die kroon, 
die heel elangrikste in die ganse skepping. Daarom moet ons eintlik 
klein en nederig voor God buig. Hy wat so groot en heilig is, beskou 
ons as so belangrik dat Hy ons met hande vol eer en heerlikheid 
beklee. Kom ons besing dan sy lof met al ons woorde en dade. Kom 
ons prys sy groot naam elke dag.  

 
 
GEBED:  Here dankie dat U ons elkeen spesiaal gemaak het 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 13-15    
  
  



 

 

 

20 April Lees – Psalm 16 
 

Wanneer God jou hele lewe word... 

“Here, U is my lewe. U sorg vir My” (5) 

Fokus op God! Laat sy grootheid jou gedagtes van hoek tot kant 
volmaak. Leer by Dawid in Psalm 16 hoe om dit te doen. Verklaar 
God tot die enigste Here van jou lewe én jou gedagtes (vers 2). Die 
eerste stap tot ‘n nuwe gedagtewêreld wat jou bevry van geestelike 
middelmatigheid, is om God elke dag as die Here van jou lewe te 
sien. Buig elke oggend voor Hom. Sê uit jou hart uit agter Dawid aan: 
“U alleen is my Heer.” Net dit! Doen dit elke dag van vandag af. 

Fokus ook op God se seëninge in jou lewe (vers 5-6). Begin om jou 
seëninge te tel, een vir een. Hou gedurig boek van klein stukkies 
hemelse genade: die vrolike gelag van jou kinders; ‘n koppie 
stomende koffie saam met ‘n goeie vriend; ‘n heerlike nagrus; ‘n hart 
vol vrede - tel al hierdie dinge elke aand in jou aandgebed op en laat 
jou beker van blydskap dan in lofprysing oorloop voor God. Prys Hom 
in ‘n dankgebed. Sê oor en oor vir Hom dankie vir al sy seëninge. Leef 
daagliks in die ritme van lof en dank. Hou op om heeltyd saam met die 
klakouse te mymer oor al die lewensstorms wat rondom jou breek. 
Daardie spul trek jou net af in ‘n put van negatiwisme en donkerte. 
Breek weg hieruit. Laai voortdurend hemelse lof op jou lippe en laat 
dit oorspoel na jou doen en late toe. Juig en wees bly. Vier fees, want 
jy is die Here se spesiale eiendom. Jy is te kosbaar om in donkerte 
vasgevang te word. 
 
  

 
 
GEBED:  Here, vul my lewe elke dag met u grootheid 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 18     
   
  



 

 

 

21 April Lees – Psalm 19 
 

Doen net die regte dinge 

“Die gebod van die Here is helder: dit gee insig” (9) 

Die Psalms roep ons op om ons blik gedurig te verskuif na God toe. 
Prakties beteken dit ons moet ons gesigpunt na sy Woord toe skuif as 
ons enigste gids op die pad van die lewe. Die Bybel is die enigste 
betroubare kompas in ons lewe. Vul jou hart en jou lewe met lewende 
woorde uit die Skrif. Wanneer jou gedagtes heeltyd met negatiewe 
dinge volgeprop is, dan sien jy net al jou mislukkings raak. Dan sien jy 
gedurig ‘n spul foute en geen oorwinnings nie. Dis ‘n fout, want God is 
vandag volspoed besig met jou. Jy is op die regte Pad as jy jou lewe 
aan sy sorg toevertrou. Hy is besig om jou dag na dag al hoe meer te 
verander na die beeld van sy Seun. Sien ‘n slag raak wat God in jou 
doen en gee aan Hom die eer hiervoor. Loof Hom dat jou voete nie 
oor elke klip in die pad struikel nie en dat jy nie op elke afdraaipad 
beland nie. Vind ook vreugde in ander mense rondom jou wat ook op 
die Here se pad stap. Omring jouself elke dag met uitnemende 
mense; mense wie se woorde en dade God grootmaak. As jy van 
vroeg tot laat net tussen daardie klomp hooploses en goddeloses 
uithang, praat en dink jy kort voor lank netsoos hulle. Maak ‘n besliste 
keuse om meer by ander Christene uit te kom en om minder in 
negatiewe mense se geselskap rond te beweeg. Maak vriende met 
die Here se kinders. Leer by hulle en leef saam met hulle op die Here 
se pad.  

 

 
 
 
GEBED:  Vader in die hemel, maak u Woord ons enigste lig 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 22    
  



 

 

 

22 April Lees – Psalm 23 
 

Die Here is my herder; of is Hy? 

“Die Here is my herder, ek kom niks kort nie (1) 

Die Here is my Herder – so sê Psalm 23. Klassiek. Tydloos. 
Wêreldwyd bekend. Kindertjies ken dit van kleins af. Grootmense haal 
dit graag aan… soos daardie toneelspeler wat dikwels sy vertonings 
met ‘n gedramatiseerde weergawe van Psalm 23 afgesluit het. Totdat 
‘n omie een aand nader gestap het en gevra het of hy ook Psalm 23 
kan opsê vir die gehoor. Toe hy klaar gepraat het, was almal doodstil. 
“Wat is jou geheim?” wou die toneelspeler dadelik weet. “Meneer, jy 
ken die psalm, maar ek ken die psalm én die Herder,” het die omie 
stilweg geantwoord. Nou ja, ken jy Psalm 23 se Herder regtig? Dink 
mooi voordat jy antwoord, want as jy ja sê, dan moet jy ook vers 1 se 
tweede gedeelte agterna kan sê sonder om te jok. Onthou jy wat dit 
sê? Ja: “Die Here is my herder… ek kom niks kort nie.” Is dit ook jou 
getuienis? Het jy meer as genoeg?  
‘n Herder se werk in die Bybelse tyd was om skape op te pas. Soms 
moes hulle groot afstande trek met hulle skape. Dit word bereken dat 
‘n herder op ‘n lang reis deur Palestina soms tot soveel as 40% van sy 
skape verloor het. Wanneer die Here egter hier in 2006 jou herder is, 
dan is Hy nie met enige verliese in sy kudde tevrede nie. Nee, al sy 
skape is ewe kosbaar vir Hom. Daarom sal nie een enkele een ooit 
deur sy vingers glip nie. Ook nie jy nie. God wil ten alle tye ‘n 100% 
suksesrekord met sy aardse kudde handhaaf. Vra Hom dus vandag 
opnuut om jou heder te wees. 

 
 
GEBED:  Gees van God, dankie dat U my beseël het 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 24-25   
  
  



 

 

 

23 April Lees – Psalm 23 
 

So maak die Herder met my 

“Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam” (3) 

Ons kan nie anders as om nog ‘n slag by Psalm 23 stil te staan nie. 
Ons moet nog ‘n paar dinge oor die Here se herderswerk leer. Wel, 
enige herder se belangrikste taak is om net die beste weiding vir sy 
skape te vind. Die Here doen dit ook. Let wel, dis sy taak om te besluit 
waar die groenste weivelde in jou lewe is, nie joune nie. Jyself kan in 
elk geval nie die verskil tussen groen gras en bruin gras uitken, al lê jy 
ook tot by jou nek daarin nie. Hou dus op om self te besluit wat die 
beste is vir jouself. Jy het ‘n Herder wat veel beter weet as jy. Hy is op 
hierdie einste oomblik op pad na groen weivelde toe met jou - as jy 
nie lankal reeds daar is nie!  
Die goeie Herder weet waar rustige waters is. Hy sal jou keer op keer 
om gevaarlike stroomversnellings heen lei na stil water toe. Sy enigste 
begeerte is dat jy die beste lewende water sal kry, water wat jou dors 
vir altyd les. Daarom lei Hy jou elke dag na Jesus toe, want Hy is 
Lewende Water. Hy stil jou dors elke keer, vir altyd (Joh 6). 
Die Here sorg ook dat jy die beste moontlike rus kry na elke dag se 
moeisame reis op soek na goeie weiding. Hy ken gelukkig geen 
afdwaalpaaie of verdwaal-paaie nie. Nee, by Hom is daar net regte 
paaie. Jou taak is nie om self die pad te probeer vind nie, maar om jou 
Herder elke keer reguit soontoe te volg. Jy moet maar net jou klein 
voetspore in Syne sit wat reg voor jou lê. Dis al. 

 
 
GEBED: Liewe Heer, wees vandag die enigste Herder in my 
lewe 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 26  
  



 

 

 

24 April Lees – Psalm 27  
 

Sien die Lig 

“Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? (1) 

Party mense is so negatief hulle soek sommer dadelik na ‘n doodskis 
as hulle blomme sien. Ander weer is so swartgallig dat hulle elke slag 
by die doodsberigte begin lees as hulle ‘n koerant optel. En dan is 
daar die alewige bekommernis-brigade; hulle eet, leef, slaap, praat en 
droom net bekommernis. Hulle bekommer hulle morsdood oor alles – 
oor hulle familie, hulle werk, die land se ekonomie, sport, die 
toekoms... Sodra jy iets positief in hulle teenwoordigheid sê, sal hulle 
jou dadelik met die jongste galbitter, pikswart nuus reghelp. “Ja, maar 
het jy gehoor hoe sleg dit nou eintlik gaan....” Gelukkig is die Here se 
mense nie deel van die bekommernis-brigade nie. Bekommernis pas 
mos nie by ons nie. Hoekom nie? Wel, omdat die Here sê Hy is ons 
enigste lig en redder- dis hoekom! Hy hou niks daarvan as ons van 
vroeg tot laat bekommer nie. Dis ‘n mosie van wantroue in Hom. Dit 
trek ‘n lewensgrootte streep deur sy versorging. 

Jy het een van twee keuses – of jy vat God ernstig op as Hy sê dat Hy 
vir jou sal sorg, of jy probeer vir jouself sorg. Die Here waarborg Hy 
sal vir ons sorg as ons Hom vertrou. Hy wat gister en eergister vir ons 
daar was, sal môre en oormôre ook op sy pos wees – met genoeg kos 
en klere en elke dag se geestelike brood! Hy is ons vesting in goeie 
dae en in donker tye. Nooit, maar nooit, is ons alleen nie. Die Here se 
lig skyn elke dag in ons lewe, selfs al sien ons dit nie aldag raak nie. 

 

 
 
GEBED:  Dankie dat U die enigste lig is; daar is geen ander nie 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 28 
  



 

 

 

25 April Lees – Psalm 29 
 

Prys die Here 

“Prys die Here om die eer van sy Naam” (2) 

Wonderlik dat al hoe meer kerke deesdae groot moeite doen om die 
Here te loof en te aanbid in hul eredienste. Dis reg en gepas, want die 
grootste taak én vreugde van elke mens is om God te loof en sy 
Naam groot te maak. Dis die heel belangrikste ding wat jy en ek ooit 
hier op aarde kan doen. 
Psalm 29 se eerste vers roep al die hemelinge op om die eerste note 
te begin sing in ‘n loflied tot eer van God. Die rede: Hy is groot en 
magtig. Dan moet die res van die skepping dadelik hierby inval. Almal 
moet klein wees voor die heilige God (vers 2). Kyk dan net hoe groot 
is God. Sy stem laat die aarde dreun (vers 3). Wanneer Hy praat, is 
almal bewus dat hulle in die teenwoordigheid van die Koning van 
hemel en aarde is. Sy stem kan die magtige sederbome van die 
Libanon in ‘n ommesientjie laat omval en reuse weerligstrale in die 
lugruim laat weerklink (vers 4-7). Ja, selfs groot woestyne sidder en 
wildsbokke slaan op die vlug as God praat (vers 8-9). 
Stem jy saam met almal in die Here se paleis saam wat uitroep: “Hoe 
geweldig!” as hulle die Almagtige se stem hoor? Roep jy dit ook 
agterna wanneer jy nederig buig en in eerbied neerval voor die heilige 
God wat heers oor hemel en aarde? Of is jy te gewoond aan die Here, 
so gewoond dat jy nie eens meer sy stem mooi hoor nie? Wel, word 
weer aangegryp deur die hemelse skares en die skepping se 
eerbiedige lof aan God. 

 
 
GEBED:  Laat ek vandag u stem hoor en neerbuig 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 30     
  



 

 

 

26 April Lees – Psalm 31:1-14 
 

Kruip weg op die regte Plek 

“By U, Here, skuil ek” (1) 

“My vrou is ‘n engel,” sê iemand. “Jy’s gelukkig,’ mymer die ander ou, 
“myne leef nog!” Eina! Wel, die goeie nuus is dat jy soms gelowiges 
raakloop wat jou laat voel asof jy regtig in die teenwoordigheid van ‘n 
engel is. Hulle lewens straal mos daardie ietsie ekstra uit wat jy in jou 
eie lewe misloop, ‘n spesiale weerkaatsing van God se groot krag. 
Wel, dis nie ‘n verrassing dat mense wat naby aan God leef groot 
vrede beleef nie. Nog meer, hulle is deurentyd ook ‘n groot seën vir 
ander rondom hulle.  
Wat is mense se geheim wat daardie ietsie ekstra in hul geestelike 
lewe vertoon? Wel, Psalm 31 sê dis hulle wat by die Here skuil. 
Gelowiges wat heeltyd binne God se wil leef en by Hom skuil, het die 
wete dat God hulle omring en hulle seën. Wel, wanneer jy doen wat 
God vra, dan is jy inderwaarheid klaar ‘n geseënde. Dan is jy in die 
sentrum van sy wil. Dan is jy op die Plek waar God jou kan aanraak 
met sy liefde en sy goedheid. Dan kan Hy jou gebruik as ‘n lig vir die 
wêreld rondom jou. Dan trap jy regtig nie langer ‘n paar nuttelose 
sandspore nie, maar rots-spore. Dan maak jou woorde en dade ‘n 
blywende impak op ander mense se lewens. Dan is jy ook besig om 
die regte erfporsie aan almal rondom jou na te laat, naamlik ‘n pad 
met ‘n eindbestemming waarop jou eie voetspore in rots afgedruk is!  
Dit alles net omdat jy kies om elke dag by God weg te kruip. 

 
 
GEBED:  Christus my Heer, ek kruip by U weg 
 

Skriflesing vir vanaand:Psalm 31:15-25   
  
  



 

 

  

27 April Lees – Psalm 32:1 
 

Alles is afgeskryf 

“Dit gaan goed met die mens ...wie se sondes vergewe word” (1 
) 

Kyk, as daar een ding is wat God haat, dan is dit sonde. Hy kan dit nie 
vat nie. Tog is die enigste Plek op aarde waarheen jy jou oortredings 
kan neem as jy ernstig is om daarvan ontslae te raak, na God se troon 
toe. Hoekom? Wel, omdat net Hy die regte medisyne het wat sonde 
uit die pad kan kry. Hoe werk hierdie medisyne? Eenvoudig: erken net 
dat jy  droog gemaak het. Kom na God toe met ‘n diep besef van die 
gemors waarin jou lewe is, en met die wete dat jy niks daaraan kan 
doen om dit self beter te maak nie. Moenie eens by Hom probeer 
verskoning maak vir jou droogmaakspul nie. Onthou, jy staan in die 
teenwoordigheid van die Koning van die heelal wat alles van jou af 
weet. Hy ken jou deur en deur. Hou dus nou dadelik op om die rol van 
“slagoffer” te speel. Aanvaar volle verantwoordelikheid vir elke 
afdraaipad in jou lewe. Erken ruiterlik: “Ek is die een wat gesondig het 
– net ekke!” Kom staan dan bakhand voor die lewende God met al jou 
sondes.  Bedel genade met ‘n stukkende hart. Moenie speletjies speel 
nie. Pleit opreg om vergifnis in Jesus se naam. Dan vergewe Hy! Elke 
keer.  
Mense wat opreg voor God staan met stukkende harte stap as heel 
mense daar weg. Nooit laat God iemand tevergeefs om genade pleit 
nie, nooit nie! Jy kan dus ook vandag deel van daardie gelukkige 
groepie mense wees waarvan Psalm 32 praat wie se sondes vergewe 
word! 

 
 
GEBED:  Here, vergeef my tog om Jesus ontwil 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 32    
  



 

 

 

28 April Lees – Psalm 33 
 

Sing, maar doen dit reg! 

“Jubel in die Here, regverdiges” (1) 

In die kerk sing ons baie lofliedere en toewydingsliedere, ook tydens 
Bybelstudies en selgroep-byeenkomste. Sondag na Sondag verklaar 
ons ons hartlike liefde vir die Here en ons gehoorsaamheid aan Hom, 
maar is dit nie dalk net lippediens nie? Raak ons sang nie maar net ‘n 
lekker godsdienstige gebeurtenis, of dalk ‘n dooie affêre nie? Dan is 
dit tyd om op te hou met sing totdat ons weer weet hoekom ons sing! 
Sang is nie in die eerste plek daar vir ons om te geniet nie, maar tot 
eer van God. Ons liedere moet Hom eer en grootmaak soos wat 
Psalm 33 sê. Met groot dankbaarheid in ons harte moet ons 
geestelike liedere in God se teenwoordigheid sing. Geestelike liedere 
is deel van ons aanbidding en toewyding; dit weerspieël ons 
dankbaarheid en berou, ons lof en ons gehoorsaamheid aan die 
lewende God. In ons sang bid ons. Of ons sing vir God, of ons moet 
glad nie sing nie!  
Leer van nou af om mooi te kyk na die woorde van elke lied wat jy 
sing. Dink voordat jy sing. Moenie oorhaastig dinge sing wat jy nie 
bedoel nie. Sing liewers minder, maar meer opreg, as meer, maar 
minder opreg. Leer om jubelend voor God te staan as jy sing. Laat jou 
stem en musiekinstrumente sy Naam groot maak en baie eer aan 
Hom bring. Sing oor sy almag en heiligheid; jubel oor sy beskerming 
en versorging; wees bly oor sy goedheid en liefde.  

 
 
GEBED: Ontvang al my lof, asseblief Here! 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 34:1-11    
  



 

 

 

29 April Lees – Psalm 34:12-23 
 

God sorg, so eenvoudig soos dit 

“Die Here sorg vir die regverdiges” (16) 

Nou die dag sê iemand vir my dat ons toekoms maar donker lyk. Toe 
vra ek vir hom: “Van watter toekoms praat jy?” “Bedoel jy die toekoms 
oor ‘n week van nou af? Of die toekoms oor ‘n jaar, of dalk die een 
tien jaar van nou af? Want ons beleef mos nou daardie einste 
toekoms waaroor ons onsself tien jaar gelede of wat so morsdood 
bekommer het!” Tog maak ons almal dit op een of ander manier! Ons 
leef immers dan hier en nou in laasjaar en laasweek se toekoms! 
Verstommend! Nee, dis eintlik genade! Dis uitsluitlik net aan God te 
danke! Hy is getrou! Hy het toe gesorg, soos wat Hy hier in psalm 34 
beloof. Hy sê mos Hy sal vir almal sorg wat aan Hom getrou bly! 

Kan ek jou gou-gou so ‘n paar treë in die verlede agteruit vat: Onthou 
jy hoe jy ‘n paar jaar gelede oor jou eie toekoms bekommer het? Wel, 
nou is dit hier op jou voorstoep. Sê my, is jy vandag dalk sonder kos? 
Nie? Is daar vanaand genoeg warm komberse vir jou bed? Ja! Gaan 
jy genoeg geld en lewensmiddele vir die volgende maand of twee hê? 
Definitief! Sal jy dit maak die volgende rukkie met dit wat jy nou op jou 
naam het? Natuurlik! Nou sê my, vir wat bekommer jy jouself so 
morsdodo terwyl jou hemelse Vader sê Hy sal vir jou sorg? Dis mos ‘n 
mosie van wantroue in Hom! Hy beloof Hy gee vir jou om en Hy luister 
na elke hulpgeroep van jou kant af. Hy sal jou uit elke ramp red wat 
oor jou lewenspad kom (vers 20). Maak hierdie beloftes jou eie. 

 
 
GEBED:  Goeie Vader, aan U die lof dat u so goed vir u 
skepping sorg 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 35     
  



 

 

 

30 April Lees – Psalm 36:1 
 

Veilig op onveilige terrein 

“In die hart van die goddelose het die opstand van God die 
laaste woord” (1) 

In die Psalms lees jy hier en daar ‘n klomp harde uitsprake, soos dat 
daar gebid word dat al die Here se vyande swaar gestraf moet word, 
en dat al die vyande van die psalmskrywers ook behoorlik teruggekry 
word. Nou ja, vandag bid ons nie meer eintlik sulke dinge vir ons 
vyande nie, want Jesus het met sy koms ‘n einde gebring aan al die 
harde woorde teen ons almal wat nie met ons oor die weg kom nie. 
Nou is die dae van ‘n oog vir ‘n oog en tand vir ‘n tand vir altyd verby. 
Ons moet egter onthou dat die Psalms geskryf is voordat hierdie nuwe 
openbarings van God in Christus plaasgevind het. 
Psalm 36 vertel dat goddeloses in opstand teen God leef. Hulle het 
g’n respek of vrees vir God nie. Hulle dink om elke hoek en draai net 
nog nuwe kwaad uit. Die enigste oplossing is om hulle geselskap te 
vermy. Nee, nog beter, skuil by die Here. Hy is die groot Beskermer 
van almal wat aan sy hand vashou. Hy is die bron van lewe vir elkeen 
wat in Hom glo.  
Kom ons bid saam met die psalmskrywer dat God ons elkeen wat aan 
Hom vashou nie deur sy vingers sal laat val nie (vers 11). Kom ons 
bid ook dat Hy sal keer dat ons nooit in die hande van bose mense 
beland nie (vers 12). Dan is daar lig en hoop in ons lewe, selfs te 
midde van al die goddeloosheid en misdaad rondom ons. Dan is ons 
veilig, al bevind ons onsself in die mees onveilige plekke op aarde. 

 
 
GEBED:  Hou my uit die hande vn boosdoeners uit, o God 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 36     
 
 
 
 


