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Psalm 127-128 
Pinkster 5: “Oor werk, oorwerk, en genade wat werk” 

NG gemeente Berg-&-Dal, Woensdagaand (18:00), 01 Junie 2022. 
 

† Toetrede: 
Verwelkoming: 
Lied: 190 (1-3) “Grote God, aan U die eer” 
 214 (1-3) “Here, ons sal U loof” 
 
“Die gebed van ŉ gewone huisvrou”  

O, God, ek prys U 
met die sak stof 
wat ek van die rusbank en vloer af opsuig, 
met die berg skottelgoed 
wat onder my hande weer glans aanneem 
vir die volgende maaltyd 
met die seepskuim 
op ingetrekte nekke, 
met salfvingers  
op baba se boude 
met die pleister  
op ŉ gekneusde seunsknie 
met die hand op ŉ sanderige bossiekop 
wat van snikke skud, 
met ŉ lap op ŉ koorswarm vel, 
ek prys u met my twee hande. 
- (Helga Schultes-Piccon, vanuit Duits vertaal [sien Kruger 2020:130]) 

 
Toenaderingslied: Lied 528 (1-3) “Leer my U wil, Heer” 
 
Aansteek van die wydingskers: 
 
Aanvangswoord: Ps. 124:8 

V:  Ons hulp is in die Naam van die Here 
G:  wat hemel en aarde gemaak het.  

 
Seëngroet: (N.a.v. Ps. 134:3) 
 
Loflied: Lied 451 (1-3) “Hemelse Vader, ons bring U eer”  
 

† Woordverkondiging: 
Skriflesing: Psalm 127-128 
Epiklese: Lied 253 (1-2) “U het die brood gebreek” 
Prediking:  
Voorbidding:  
Sang: Lied 471 “Soek allereers die koninkryk van God” 
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† Nagmaalgebed: 
Here, ons God, ons dank U vir gawes wat U so oorvloedig en mildelik, so gratis en verniet aan 
ons skenk. Dankie vir die wonder van U skepping, die lewe wat U moontlik maak, en so getrou 
onderhou. Dankie vir vars lug en skoon water, wilde en mak diere, voëls en insekte, wind en 
vuur, vrugbare grond waarin saad kan ontkiem, wortel skiet, en vrug dra. Dankie vir die somer 
se hitte en reën, herfs se kleure en matige temperature, winter se koue en gestroopte 
landskappe, en lente se bloeisels. Dankie dat ons saam geanker kan wees in U skeppingswerk. 
Niemand kan skep en werk soos U nie, en ons sal dit bly vier tot in lengte van dae.  

Here Jesus, ons dank U in besonder vir die wonder om te kan eet en drink, fees te vier, 
en deel te wees van ŉ gemeenskap waarin U vrede heers. Dankie dat U neergedeel het, geleef 
het, getrou was tot in die dood, gesterf het, opgestaan het, opgevaar het, en so vir ons 
verlossing bewerk het. Die brood wat ons breek en die wyn wat ons drink, is genadegawes 
wat vermeerder in ŉ wêreld wat nog honger en dors na U werke. Dankie vir U tafel, en alle 
ander tafels, waaraan ons mag aansit om u verlossingswerk te mag verkondig. Dankie dat U 
die gawes van die skepping, en ons arbeid, omskep en so bewerk dat dit kan getuig van 
versoening wat bewerk is, werk, en nogmaals werk. 

O Gees van God, dankie vir hierdie werk in en tussen ons waarmee U besig is. Dankie 
dat U dit in ons lewens en wêreld waar maak en end-uit sal voer tot die voleinding toe. Dankie 
vir die Woord wat só immer bly gebeur. Amen. 
  

† Uitsending: 
Aankondiginge:  
 
ŉ Uitnodiging tot ŉ lewe van dankbaarheid en hertoewyding:  
V: Hoe begin die Wet? 
G: “Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het.”  
 
V: Vanaand onthou ons veral die vierde gebod wat lui ... 
G: “Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy  

moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen 
werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, 
of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel 
en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 
sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig.” 

 
V:  En dit beteken volgens die Kategismus die volgende: 
G: Eerstens, die instandhouding van die Woordbediening en godsdiensonderrig; ons 

ywerige samekomste in die gemeente om die Woord te hoor, sakramente te vier, 
die Here openlik aan te roep, en ons dankoffers te bring. 

 
V: En ten tweede? 
G: Dat ek elke dag van my lewe van my bose werke wil rus, en dat die Here deur sy 

Gees in my sal werk. So begin die ewige sabbat reeds in hierdie lewe.” 
 
Uitsendingslied: Lied 285 (1-2) “O God, so groot in heerlikheid” 
Seënbede: Num. 6:24-26 & “Amen” (Lied 314). 


