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PREEKNOTA Datum: 09/10/2022

1. Wat is die waarde van musiek in die lewe?

2. Hoe is die lewe vergelykbaar met ’n lied?

Genesis 1:1-2 (AFR53) 1In die begin het God die hemel en 
die aarde geskape. 2En die aarde was woes en leeg, 
en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van 
God het gesweef op die waters.

Deuteronomium 31:19 (DB) 19”Daarom moet jy nou die 
woorde van hierdie lied neerskryf wat Ek vir jou leer. 
Daarna moet jy dit vir die mense van Israel gaan leer. 
Leer die woorde vir hulle sodat hulle dit kan sing. 
Agterna sal hierdie lied hulle daaraan herinner dat 
hulle nie gedoen het wat Ek hulle beveel het nie.”

Deuteronomium 31:21a (DB) 21”Daardie dag sal hulle 
moeilikheid begin. Groot rampe sal oor hulle kom. 
Hulle sal swaarkry. Maar dan sal hierdie lied hulle 
daaraan herinner dat hulle geweet het wat om te doen, 
maar dat hulle hulle nie gesteur het aan wat Ek vir 
hulle gesê het nie. ...”

Vaughan Roberts: “God is the composer who 
created this world, and he gave instructions 
about how we should live; the score he wants 
us to play. But we ignore them. We would rather 
play our own notes in our own time, so we 
dismiss him and tear up his score. It is hardly 
surprising that there is no harmony in the world. 
How can there be, if we all insist on playing our 
own tune? The result is a terrible cacophony. 
We desperately need a conductor if we are to 
begin to play the right notes again. There is no 
hope for the world otherwise.”

3. Die lewe is ’n lied – ek en jy moet saam met die 
Skrywer daarvan begin saamsing!

Hulle sê ons moet glo
Net soos die kinders

So is hierdie lewe, dan net vir beginners?

Lukas 18:15-17 (AFR83) 15Die mense het ook kindertjies 
na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Toe 
die dissipels dit sien, het hulle met die mense daaroor 
geraas. 16Maar Jesus het die kindertjies nader geroep 
en gesê: ”Laat die kindertjies na My toe kom en moet 
hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is 
juis vir mense soos hulle. 17Dit verseker Ek julle: Wie 
die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, 
sal daar nooit ingaan nie.”

4. Wat verhinder ons om deel te neem aan die lied 
van die lewe?

a) Verwydering.

Genesis 3:23-24 (NLV) 23Die Here God het daarom die 
mens uit die Tuin van Eden weggestuur om die grond 
te gaan bewerk waaruit hy geneem is. 24Nadat die Here 
God hulle uit die tuin verban het, het Hy gerubs oos 
van Eden aangestel om met ’n vlammende swaard, 
wat heen en weer beweeg, die toegang tot die boom 
van die lewe te bewaak.

Romeine 5:12 (DB) 12Dit is net een mens se skuld dat 
hierdie wêreld in so ’n groot gemors is: Adam. Dit is 
hy wat die sonde en die dood in die wêreld ingebring 
het. Omdat hy nie na God wou luister nie, het hy die 
hele wêreld saam met hom in die sonde en die dood 
ingesleep. Daarom is ons almal nou sondaars.

b) Vermoë.

Romeine 7:18-20 (NLV) 18Ek weet dat ek – ten minste wat 
my ou, sondige natuur betref – nie oor die vermoë 
beskik om die goeie te doen nie. Want die begeerte 
tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. 
19Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar 
die slegte wat ek nie wil nie, dít doen ek. 20As ek dan 
doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen 
nie, maar eerder die sonde wat in my woon.

c) Vertroue.

5. Waarom sukkel ons om deur die Dirigent gelei te 
word?

a) Ons is van nature uit ritme.

Efesiërs 2:1-5 (NLV) 1As gevolg van julle verkeerde lewe 
en sondes was ook julle geestelik dood. 2Julle leefstyl 
destyds is bepaal deur hierdie bose wêreld, ja, deur 
die regeerder van die mag wat in die lug is. Dit is 
die gees wat nou nog werk in almal wat aan God 
ongehoorsaam is. 3Ons almal het vroeër so gelewe. 
Ons gedrag is bepaal deur ons sondige begeertes. 
Elke sondige wens wat in ons gedagtes opgekom het, 
het ons sommer net gedoen. Soos die ander mense 
was ons vanselfsprekend vir God se straf bestem. 
4Maar God se ontferming is oorvloedig. Die liefde 
waarmee Hy ons liefgehad het, was so groot 5dat toe 
ons verkeerde lewe ons geestelike dood veroorsaak 
het, Hy ons saam met Christus lewend gemaak het. 
Dis dus God se genade wat maak dat julle verlos is!

Efesiërs 2:6-10 (NLV) 6Omdat ons aan Christus Jesus 
verbind is, het God ons saam met Hom opgewek en 
saam met Hom ’n sitplek in die hemel gegee. 7So sal 
God ook in die tye wat kom, bewys dat Hy heeltemal 
oorloop van genade. Die goedheid wat God ons 
deur Christus Jesus gegee het, sal as bewys dien. 

8Dit is mos dié genade wat julle verlos het deurdat 
julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie 
uit julleself nie, maar is ’n gawe van God. 9Dit is nie 
die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor 
grootpraat nie, 10want ons is God se handewerk. Hy 
het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus 
só gemaak dat ons die goeie werke wat Hy vir ons 
bestem het, kan uitlewe.

6. Watter lied is tans besig om in jou lewe te speel?

Kolossense 3:16-17 (NLV) 16Laat die rykdom van alles wat 
Christus ons leer, julle leefstyl bepaal. Met alle wysheid 
moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad 
wys. Sing met dankbare harte psalms, lofgesange en 
geestelike liedere tot eer van God. 17Verder, doen alles 
– of dit nou met woorde of dade is – in die Naam van 
die Here Jesus. Só is julle heeltyd besig om deur Hom 
dank aan God die Vader te bring.
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