
Kraggakamma, Sondag 08 Augustus 2010 
 

Tema:  Ons Moeder in die Hemel 
(ter ondersteuning van Nasionale Vrouedag) 

  
Voorafsang 
Afkondiginge  
Wydingslied  Sittende = 128: 1(Dames), 2(Mans) 
Votum : Jes. 66: 13: Die Here sê: “Soos ‘n moeder haar kind laat  
  veilig voel, so laat Ek julle veilg voel.” 

Ps. 27: 10: “Al sou my vader en my moeder my verlaat,  
die Here sal my onder Sy sorg neem.” 

Seëngroet : Dit is met Moederlike sorg dat die 3-enige Here 
  ons vanoggend en elke oggend groet met die seën 
  van genade, liefde, barmhartigheid en vrede.  Amen. 
Loflied  Staande = 200: 1, 3 
Gebed  
Doop: Formulier  

Doopbediening  
Antwoordlied  Staande = 292: 1 

 
Boodskap  (Skriflesings word op die skerm vertoon):- 
Die sorgsame God: 

Ps. 22: 10, 11:  U het my die eerste lewenslig laat sien,  
my veilig laat rus aan die bors van my moeder.  
Van my geboorte af is ek onder U sorg,  
van die begin van my lewe af is U my God. 

Job 10: 12: U het my die lewe gegee  
en my met liefde versorg,  
met sorg het U oor my gewaak. 

Ps 37: 5: Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom;  
 Hy sal sorg. 
Die Here in die hemel, wat sorg vir mense op die aarde. 

 In die Skrif leer ons hierdie sorgsame God ken 
 nie net as Vader nie, maar ook as Moeder. 
 Word wel deurgans na God as HY verwys, 
 maar daar is tog ook duidelike verwysings 
 na God se vroulike, moederlike kant: 
Die Goddelike Moeder : 

Jes. 66: 13: Die Here sê: “Soos ‘n moeder haar kind laat  
 veilig voel, so laat Ek julle veilg voel.” 
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Hos.11:3, 4: Die Here het gesê: “Ek self het Efraim leer loop,  
 Ek het hulle op my arms gedra.  

Ek het hulle met sorg en liefde gelei. 
Ek het na hulle toe afgebuk en gereeld kos gegee.” 

Eseg. 16: 8: “Ek het jou onder My sorg geneem  
en vir jou klere aangetrek.  
Ek het My met 'n eed aan jou verbind  
en met jou 'n verbond aangegaan”,  
sê die Here my God. “Jy het Myne geword.” 

Deut, 32: 10, 11: Die Here het Sy volk omhels,  
vertroetel en versorg soos die appel van Sy oog. 
Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, 
so het die Here, net Hy alleen, Sy volk gelei. 

Luk. 13: 34: Jesus wou dikwels  
die kinders van Jerusalem bymekaarmaak  
soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke. 

Ps. 131: 2, 3: Ek het rus en kalmte gevind.   
Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid 
gevind het, so het ek tevredenheid gevind.   
Wag op die Here, nou en vir altyd. 

 Belangrik is nie God se manlikheid/vroulikheid nie, 
 maar Sy verhouding met mense, Sy kinders 
 = totale versorging – soos ‘n Vader én soos ‘n Moeder. 
 Vanuit die patriargale, manlik-oorheerseende kultuur 
 van die Bybel, word altyd na God as “Hy” verwys 
 - “dit” sou tog nie van pas wees nie, 
    want God is nie “iets” nie, nie ‘n “ding” nie, 
    maar ‘n Persoon, ‘n verhoudingsoekende wese 
 - “Sy/Haar” sou vreemd klink, vir sommige selfs lasterlik 
 - “Hy/Hom” is vasgelê deur geskiedenis en tradisie. 
 Tog mag die manlike verwysing na God 
 nie Sy (Haar?!) Moederbeeld ontken nie. 
 Deur God, ons Vader in die hemel,  

nie ook te herken en te erken as ons Moeder nie, 
verskraal die wese en die openbaring van God 
en doen afbreuk aan God se grootheid en goedheid. 
God se omvattende sorg van Sy kinders 
is té groot om net in een metafoor te verwoord 
- Hy is Vader en Moeder, ook Vriend en Broer, 
  Koning en Heerser, Skepper en Onderhouer, 
  + nog vele ander beskrywings. 
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Dit herinner ons alles aan God se meer-waarde 
- dat Sy waarde meer is as wat ons kan beskryf. 
Dit help ons egter tog om vir God beter te verstaan, 
om met ons menslike beelde vir God te beskryf, 
‘n beeld te probeer vorm van wie en hoe Hy is. 
Ja, dat Hy selfs Sy is! 
- wat my die eerste lewenslig laat sien,  
  wat van my geboorte af vir my sorg (Ps. 22: 10, 11) 
- wat my lewe gegee het en my met liefde versorg (Job 10: 12) 
- wat my leer loop, my dra, met sorg en liefde lei,  
   na my toe afbuk en vir my kos gee (Hos. 11: 3, 4), 
   vir my klere aantrek (Eseg. 16: 8), 
   my omhels, vertroetel en versorg (Deut. 32: 10) 
- dis mos dinge wat ‘n Ma vir haar kind doen! 
Baie direk beskryf die Ou Testament vir God as Moeder 
in Jes. 66: 13: Die Here sê: “Soos ‘n moeder haar kind laat  
 veilig voel, so laat Ek jou veilig voel.” 
En in die Nuwe Testament (Luk. 13: 34) lees ons  

dat die Here Jesus “die kinders wou bymekaarmaak  
soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke”. 

God se voortgaande geskiedenis met die mens 
is nie net “history” nie – dis ook “her story”! 
Sien God, leer die Here ken, ook as Moeder 
- ervaar sagtheid, teerheid, sorg, vasdruk, troos, sekuriteit 
Ps. 131: 2, 3: Ek het rus en kalmte gevind.   

Soos ‘n kindjie wat by sy moeder tevredenheid 
gevind het, so het ek tevredenheid gevind.   
Wag op die Here, nou en vir altyd. 

Wag op die Here, en wag by die Here, wees by God 
- ervaar tevredenheid, t.m.v. en t.s.v onvrede 
- voel veilig, soos ‘n moeder haar kind laat veilg voel 
- raak bewus van rus en kalmte, voel vertroetel en versorg 
- beleef God wat jou soos ‘n Moeder vasdruk, 
  met warmhartigheid en barmhartigheid. 
Mag dit so wees dat ons ons Vader in die hemel 
al meer sal leer ken en liefhê en vertrou 
- ook as ons Moeder in die hemel. 

 Dit is immers hoe God openbaar is, bekend gestel word 
 in die geskrewe en die vleesgeworde Woord. 
Gebed 
Offergawes 
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Tema vir die erediens = Ons Moeder in die hemel 
 - met die fokus op God se liefdevolle, moederlike sorg. 
 Van die hemelse Moeder,  

nou die fokus verskuif na die aardse vrouens. 
Weerhou my daarvan om dit in my eie woorde te doen 

(ek kan inderdaad poëties raak oor vrouens, 
    maar dis net vir my eie vrou dat ek gedigte skryf!) 

Dus: oor Ons vrouens op die aarde ,  
nie my eie woorde nie, maar God se Woord 
- d.m.v teksverwysings uit Spreuke: 
= Spr. 12: 4; 18: 22; 19: 14; 31: 10 - 12, 15, 25 - 28, 30 - 31. 
'n Knap vrou gee haar man hoë aansien. 
Wie 'n vrou kry, vind geluk 
en geniet die goedheid van die Here.  
'n Verstandige vrou is 'n geskenk van die Here. 
'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene.  
Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk.  
Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie,  
haar hele lewe lank.  
Sy staan op as dit nog nag is  
en maak kos vir haar huisgesin;  
Sy pak haar werk aan met krag,  
haar hande staan vir niks verkeerd nie.  
Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid;  
sy ken geen kommer oor die toekoms nie.  
As sy praat, is dit met wysheid;  
as sy leiding gee, is dit met liefde.  
Sy hou goeie toesig oor haar huishouding; lui is sy nie. 
Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar:  
Uiterlike skoonheid hou nie,'n mooi voorkoms is nie alles nie;  
as sy die Here dien, dán verdien 'n vrou om geprys te word.  
Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. 

Slotlied  Staande = 304: 2 (Dames), 3 (Mans) 
Seën: God, ons moederlike Vader in die hemel, 
 seën ons met liefdevolle versorging; 
 Jesus Christus, ons Here en Broer, 
 seën ons met genadige krag; 
 en die Heilige Gees wat in ons is, 
 seën ons met inspirerende en motiverende teenwoordigheid 
 - vir nou en vir altyd. 
Musikale AMEN. 


