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1. Wat maak Moedersdag spesiaal? 

2. Wie is ons as kerk? 

Efesiërs 5:25-27 (NLV) 25Mans, julle moet julle 
vroue liefhê net soos Christus die kerk liefgehad 
het toe Hy sy lewe daarvoor gegee het 26om só die 
kerk aan God toe te wy nadat Hy die kerk met die 
water en deur die woord gereinig het en 27sodat Hy 
die kerk in al sy skoonheid voor Hom kan stel, nie 
met enige vlek of plooi of enige ander onsierlikheid 
nie, maar aan God toegewy en onberispelik. 

Efesiërs 5:29b-32 (NLV) 29... Christus maak net 
so met ons, die kerk, 30omdat ons ledemate van sy 
liggaam is. 31Daar staan mos: ”’n Man sal weggaan 
van sy pa en ma en een word met sy vrou, en 
hulle twee sal een wees.” 32Dit is eintlik ’n diep 
geheim, en ek noem dit om die verhouding tussen 
Christus en die kerk te beskryf.

3. Wat is die doel van die kerk? 

a) ’n Plek van intimiteit.

Hooglied 2:3-4 (NLV) 3”My liefling is vir my soos 
’n appelboom in die boord tussen die ander jong 
mans. Om onder sy skaduwee te sit, is vir my pure 
genot en sy vrugte is soet in my mond. 4Hy vat 
my saam na ’n banketsaal toe. Sy liefde vir my is 
duidelik vir almal.”

b) ’n Plek van beskerming.

2 Korintiërs 11:2 (DB) 2Julle weet ek gee 
verskriklik baie om vir julle. Met ’n ywer wat van 
God af kom, wil ek julle oppas en beskerm. Ja, 
ek het as’t ware die verlowing tussen julle en 
Christus gereël. Daarom is dit ook my plig om julle 
eendag soos ’n bruid aan Christus af te gee. En ek 
wil julle soos ’n jongmeisie wat nog nie seksuele 
gemeenskap met ’n man gehad het nie, na haar 
bruidegom toe vat. Skoon en rein. 

c) ’n Plek van opvoeding.

Openbaring 21:2-3 (NLV) 2Ek het ook die heilige 
stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die 
hemel sien neerkom. Die nuwe Jerusalem was 
soos ’n bruid wat vir haar eggenoot mooigemaak 
is. 3Ek het toe ’n kragtige stem van die troon af 
hoor sê: ”Kyk, die tentwoning van God is nou 
onder die mense opgeslaan. Hy sal by hulle bly, 
en hulle sal sy volke wees en God sal self by hulle 
wees as hulle God.”

4. Wat is my rol in die kerk? 

a) ’n Bediening vir God.

1 Korintiërs 3:16-17 (NLV) 16Besef julle nie dat 
julle almal saam die tempel van God uitmaak en 
dat die Gees van God in julle as sy tempel woon 
nie? 17As iemand die tempel van God beskadig, 
sal God hom skade aandoen. God se tempel is 
immers heilig en julle is self daardie tempel.

Efesiërs 2:19-22 (NLV) 19Julle is dus nie meer 
uitlanders en bywoners nie, maar medeburgers 
van hulle wat aan God behoort. Ja, julle is lede 
van God se huisgesin 20wat gebou is op die 
fondament wat die apostels en die profete gelê 
het. Christus Jesus is self die hoekklip 21op wie 
die hele gebou, terwyl dit kunstig inmekaargepas 
word, verrys tot ’n tempel wat aan die Here 
toegewy is. 22Deur julle verhouding met Hom word 
ook julle saam opgebou tot ’n gebou waarin God 
deur sy Gees woon.

b) ’n Bediening vir mense.

1 Korintiërs 3:10-14 (NLV) 10Op grond van die 
genade wat God aan my bewys het, het ek soos 
’n meesterbouer die fondament gelê. Ander 
bou daarop voort. Maar elkeen wat op hierdie 
fondament bou, moet baie versigtig wees. 11Want 
niemand kan ’n ander fondament lê as die een 
wat alreeds gelê is nie – Jesus Christus. 12As 
enigiemand op daardie fondament bou, kan hy 
goud gebruik of silwer of edelstene of hout of hooi 
of stoppels. 13Daar kom egter ’n dag wanneer 
die kwaliteit van elkeen se werk aan die lig sal 
kom, want die vuurtoets sal dit bekendmaak. 
Dié vuurtoets sal elkeen se werk beproef – of dit 
standhou. 14Die mense wie se bouwerk standhou, 
sal deur God beloon word. 

c) ’n Bediening vir die wêreld.

1 Korintiërs 12:1-2 (NLV) 1En nou, broers en 
susters, kom ek by julle volgende navraag, 
naamlik oor die gawes van die Gees. Ek wil hê 
julle moet hieroor goed ingelig wees sodat julle 
julle gawes reg sal gebruik. 2Julle weet hoe julle 
destyds toe julle nog ongelowiges was, onder 
die aantrekkingskrag van die verskillende afgode 
herwaarts en derwaarts rondgesleep is – en dit 
nogal deur beelde wat nie ’n woord kan praat nie!

5. Watse ma, of bruid gaan jy wees? (TOOK)

Galasiërs 4:24-26 (NLV) 24Hierdie dinge moet 
figuurlik verstaan word. Die twee vroue staan 
vir twee verbonde. Hagar staan vir die verbond 
wat by die Sinaiberg gesluit is. Dié verbond bring 
slawerny voort. 25Hagar, wat vir die Sinaiberg 
in Arabië staan, is ook ’n beeld vir die huidige 
Jerusalem. Jerusalem en haar inwoners leef in 
slawerny. 26Maar die hemelse Jerusalem is vry en 
sý is ons moeder! 

Jesus wil jou as Sy bruid en as ’n goeie ma hê  
vir dié wat nog weeskinders is ...
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