
BEWE VAN BLYDSKAP 
Jesaja 60: 1 – 5a 

 
Kraggakamma, Sondag-oggend 17 Januarie 2010 
 
Voorafsang  
Afkondiginge  
Votum : 
Leser 1 = Joh. 1: 1 – 3  
 In die begin was die Woord daar,  
            en die Woord was by God, en die Woord was self God. 

Hy was reeds in die begin by God. 
Alles het deur Hom tot stand gekom:  
ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, 
het sonder Hom tot stand gekom nie. 

Leser 2 = Jes. 60: 1 
 Vir jou het die lig gekom, 

die magtige teenwoordigheid van die Here 
het vir jou lig gebring. 

Leser 1 = Joh. 1: 4 – 5 
 In Hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. 

Die lig skyn in die duisternis,  
die duisternis kon dit nie uitdoof nie. 

Leser 2 = Jes. 60: 2 
 Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, 

maar oor jou gee die Here lig,  
oor jou verskyn Sy magtige teenwoordigheid. 

Leser 1 = Joh. 1: 9 
 Die ware lig wat elke mens verlig,  

was aan kom na die wêreld toe. 
Leser 2 = Jes. 60: 3 – 5 
 Nasies kom na jou lig toe 

en konings na die glans toe van die nuwe dag 
wat vir jou aangebreek het. 
Kyk rondom jou, kyk, hulle kom almal bymekaar, 
hulle kom na jou toe: 
jou seuns kom van ver af, 
jou dogters word met liefde gebring. 
Jy sal dit sien en van vreugde straal, 
jy sal bewe van blydskap! 
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Leser 1 = Joh. 1: 14  
 Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. 

Ons het Sy heerlikheid gesien, 
die heerlikheid wat Hy, as die enigste Seun, van die Vader het, 
vol genade en waarheid. 

Wydingslied  (Sittende - volg direk, sonder aankondiging) = 353: 2 
Seëngroet: 
 Dit is in die lig van Jesus dat ek my hande kan lig 
 om julle te groet met die Here se seën 
 van genade en goedheid, 
 van verlossing en vreugde, 
 van liefde en lewe. 
 Amen – mag dit so wees. 
 
Betekenis van Epifanie: 
 Kerklike jaar = tyd van Epifanie = “verskyning” 
 - dat die Here in die Persoon van Jesus op die eerste Kersdag 
   aarde toe gekom het om aan ons te verskyn, 
   om God teenwoodig te maak, by ons te wees, 
   en dat ons steeds in Sy teenwoordigheid is. 
Uitnodiging: 
 Ervaar vanoggend die Here se teenwoordigheid in jou lewe. 
 Dat Hy by jou is, dat Hy jou seën. 
 Kom met jou vreugdes én jou vrese,  

met jou blydskap én jou bekommernis. 
Wees verseker dat Hy by jou is, dat Sy lig oor jou skyn. 
En leef in die lig. 

Stilte – waarin God se verskyning, Sy teenwoordigheid ervaar word. 
 
Loflied  = 339: 1, 2 
 
Gebed  
 
Doop:  

Formulier 
Ouers en baba vorentoe 
Bediening 
Gebed 
Lied 287: 3 + 338: 2, 4 (volg direk, op dieselfde melodie) 

 
[Skriflesing  = Jes. 59: 21 (Verbond) - 60: 5 (Bewe van Blydskap)] 
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Doop is God se verbond = Sy verbintenis, ooreenkoms met mense 
 � Lees Jes. 59: 21  
 God is getrou – Hy hou Sy woord, nou en vir altyd 
   - gesproke woord = beloftes 
  - vleesgeworde Woord = Jesus 
  - geskrewe woord = Bybel 
 Soos Sy Woord, sal Sy Gees ook nooit verdwyn nie 
  - nie nou nie en nooit nie. 
 Deur Sy Woord en Sy Gees is Hy altyd by ons 
  - dit is deel van Sy verbond, Sy verbintenis met ons. 
 Maar ons het ook ‘n verantwoordelikheid t.o.v die verbond 
  (immers ‘n verbintenis/ooreeenkoms tussen 2 partye) 
 Ons, en ons kinders en kleinkinders, moet ook Sy Woord hou. 
  - dit mag nooit verdwyn nie 
  - nie nou nie en nooit nie. 
God se verbond = voorreg én verantwoordelikheid. 
 
Lees nou verder � Lees Jes. 60: 1 – 5a  
Wat sal jou laat bewe van blydskap? 
- nuwe dinge vir die nuwe jaar? 
- om die Here te dien in 2010? 
- dat God sal voorsien in 2010? 
- geestelike groei? 
- geseënde gemeente? 
- lid van die Liggaam van Christus? 
- goeie gesondheid? 
- genoeg geld? 
- bedrywighede besigheid? 
- waardevolle werk? 
- wonderlike weer? 
- liefdevolle lewe? 
- ligte laste? 
- verkwikkende vakansie? 
- vreugdevolle verhoudings? 
- fantastiese familie? 
- oulike ouers? 
- charming children? 
- huislike hartlikheid? 
- weelderige woning? 
- vinnige voertuig? 
- jolige jeugdigheid? 
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- aangename aftrede? 
- keurige kos? 
- baie boeke? 
- mooi musiek? 
Wat sal jou laat bewe van blydskap? 
 
Volgens Jesaja sal ons bewe van blydskap as ons lewe in die lig 
 = in die teenwoordigheid van God. 
Lewe is (soms/dikwels) swaar � Lees :2  
T.m.v. die donkerte, is die Here se lig en Sy magtige teenwoordigheid  
 “oor jou” = persoonlik! 
Egter nie net persoonlik (vir my), maar ook kollektief (vir almal). 
H/d lig moet nie net in ons skyn nie, maar ook deur ons � Lees :3, 4  
As ons ons lig laat skyn, die Here se lig laat skyn 
 word ander mense ook betrek in God se teenwoordigheid 
 � leef in ‘n ideale wêreld van lig, van geestelike waardes 
     - liefde, respek, omgee, veilig, … (brei verder uit). 
 � gevolg = Lees :5a . 
Stel jou die opwinding en vreugde voor = om te bewe van blydskap! 
 
Wil jy bewe van blydskap? 
Laat dan die lig van die Here skyn oor almal en vir almal 
in hierdie donker wêreld � Lees Fil. 2: 15. 
 
Dit sal ‘n fantastiese jaar, wêreld, lewe wees  
as almal lewe in die lig, in die magtige teenwoordigheid van God 
 � vreugde en vrede, liefde en lewe 
 - ons sal bewe van blydskap! 
Ons sal sien dat dit gebeur in 2010 as almal die Here dien. 
Antwoordlied  = 486: 1 + 184: 4 (volg direk, op dieselfde melodie) 
 
Geloofsbelydenis  van Nicea 
Gebed  
 
Offergawes  
Slotlied  = 437: 1, 2 
Seën:  Ons sal bewe van blydskap – as ons die seën besef van 

God ons Vader se liefde vir ons, Jesus se genade by ons,  
en die Heilge Gees se teenwoordigheid in ons, 
EN as ons hierdie seën oordra en uitleef na ander. 

Musikale AMEN. 


