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OU TESTAMENT 

 

DIE TABERNAKEL: 

Gedurende die uittog uit Egipte was hierdie tabernakel eintlik ’n tent-tempel wat 

saam met die volk getrek het en oral opgeslaan is vir godsdiensverrigtinge.  Die 

Tabernakel word dan ook ―die tent van ontmoeting‖, (in die 1933/53-vertaling 

―die tent van samekoms‖) (Eksodus 27:21), ―die tent van getuienis‖ (Eksodus 

38:21, Handelinge 7:44), of ook ―verbondstent‖ (Hebreërs 8:5) genoem. 

 

Die sentrale heiligdom van die tabernakel was ’n konstruksie van planke en 

pale wat met balke verbind was en met swaar silwervoetstukke regop gehou is 

om sodoende ’n groot reghoekige konstruksie te vorm wat ongeveer 15 meter 

lank en 7 meter breed was.  Aan die een smal kant wat oos moet wys was die 

ingang wat met gordyne afgesluit was.  Die dak is gemaak van gordyne met 

borduurwerk en oorgetrek met sak en vel.  In Eksodus 26:1–27:21 word ’n 

volledige beskrywing met allerhande detail gegee oor die bou en toerus van die 

tabernakel.  Binne in hierdie konstruksie is die langwerpige vorm verdeel deur 

’n vierkant van gelyke lengte af te merk en met ’n gordyn af te sluit om so die 

Heilige der Heilige, ook genoem die Allerheiligste plek, van die Tabernakel te 

wees waar die ark van die verbond (Eksodus 25:10–22) gestaan het.  Die 

oorgeblewe gedeelte vorm dan die Heilige plek waar die reukaltaar (Eksodus 30:1–10), die goue lamp of kandelaar (Eksodus 25:31–

40) en die tafel met die toonbrode was (Eksodus 25:23–30).  Die Allerheiligste en Heilige vorm saam die heiligdom. 

 

Buite voor die heiligdom was die waskom van brons gemaak waar die hande en voete van die priester gewas is (Eksodus 30:17–21) 

asook ’n altaar vir die offerandes (Eksodus 27:1–8).  Die hele groep is as’t ware omhein met ’n muur van gespande doek om so die 

hele kompleks af te sluit.  Hierdie deel was 50 meter lank en 25 meter breed.  Die hele area was as gewyde plek eerbiedig met 

besondere eer aan die tabernakel self. 

 

Die ark het ’n baie sentrale plek ingeneem.  Alles het daarheen gewys.  Drie ooreenstemmende ingange het daarnatoe gelei, want om 

die hof van die tabernakel te betree, was om in die teenwoordigheid van God self te kom.  Op pad na die ark het gelê die 

brandofferaltaar (Eksodus 27:1–8), die reukaltaar (Eksodus 30:1-6) en die ―versoendeksel‖ (alternatiewe vertaling) waarop die 

offerbloed gesprinkel moes word (Eksodus 25:17-22; Levitikus 16:14).  Dit beteken dat net offerande (brandofferaltaar), gebed 

(reukaltaar) en die vergote bloed (versoendeksel) die weg vir die mens na God kon baan.  Binne-in die ark was die twee tafels (kopieë) 

van die wet wat die allerbelangrikste geskrewe uitdrukking van God se heilige teenwoordigheid versinnebeeld het (Eksodus 25:16). 

 

Die ark (ook verbondsark) is gemaak om die plat klippe waarop die tien gebooie geskryf was, in te bêre.  Dit was dus ’n simbool van 

God se verbond met sy volk.  Twee goue engele, oftewel ―gerubs‖, is bo-op die ark geplaas as ―beskermengele‖.  Die ark was die 
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heiligste besitting van die volk van Israel en is in die Allerheiligste van die tabernakel gehuisves.  Die hoëpriester kon slegs een keer 

per jaar daar ingaan om bloed op die versoendeksel (deksel van die ark), te sprinkel en boete te doen vir die sondes van die hele volk.  

Die ark was die simbool van God se teenwoordigheid sowel as, deur die inhoud daarvan (die Tien Gebooie), van God se regering 

(Peterson, 1993:31). 

 

Die hele plan van die tabernakel verkondig dus duidelike geloofswaarhede.  Dit verskaf ’n sigbare opsomming van die sentrale 

waarhede van die Bybel: 

 dat God onder sy volk woon; 

 dat Hy wil hê sy volk moet Hom aanbid volgens sy wil en nie volgens hulle eie wil nie; 

 en dat sondaars slegs deur middel van offerandes en gestorte bloed ooit in die teenwoordigheid van die Heilige kan lewe. 

 

Die tabernakel moes in die middel van die kamp gestaan het en die middel verskaf waardeur alle lewe in verband met God gebring is 

(Peterson, 1993:32).  Met die binnehof, Heilige en Allerheiligste het dit gesimboliseer dat God in hulle midde is – in die middelpunt van 

hulle lewe, maar dit het terselfdertyd ook daarop gewys dat die mens God nader op God se terme en nie op die mens s’n nie. 

 

DIE TEMPEL: 

Die tempel wat Salomo in Jerusalem gebou het, was grootliks ’n 

herhaling van die opset wat in die tabernakel bestaan het.  Dit was ’n 

gebou in twee hoofdele waarin die ark van die verbond geplaas was in 

die Allerheiligste deel, en die ander voorwerpe, die kandelaar, 

reukaltaar en toonbrode in die heilige deel.  Die verskil was nie in opset 

nie, maar in vorm en bouwerk.  Die tempel was van steen en hout 

gebou en met kosbare metaal versier.  Die tempeldeel self is op ’n 

platvorm enkele trappe hoog gebou.  Die voorkant het ’n groot ingang 

gehad met twee reuse pilare van brons waaraan die name Jakin en 

Boas gegee is (1 Konings 7:21). 

 

Langs die ingang is aan beide kante ’n reeks kamers gebou in die 

eerste deel van die Heilige plek wat moontlik stoorplek vir 

tempelgereedskap, blyplek vir priesters of iets soos kantore in moderne 

sin, gebied het.  Die tempel het hierdeur heelwat groter as die 

tabernakel geword. 

 

Voor die ingang was daar ook ’n waskom en offeraltaar.  Die waskom 

was baie groot en het twaalf bronsbulle as voetstuk gehad.  Dit kon meer as 40 000 liter water hou.  Vir ’n beskrywing van hierdie 

reuse waskom, sien 1 Konings 7:23–26.  Daarby was daar ook tien waentjies met tien kleiner waskomme vir besprinkeling (1 Konings 

7:27–40).  
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Langs die ingang is aan beide kante ’n reeks kamers gebou in die eerste deel van die Heilige plek wat moontlik stoorplek vir 

tempelgereedskap, blyplek vir priesters of iets soos kantore in moderne sin, gebied het.  Die tempel het hierdeur heelwat groter as die 

tabernakel geword.  

 

In die allerheiligste het die ark van die verbond gestaan.  Die belangrikste deel van die ark was die goue deksel genoem die 

versoendeksel omdat die sondes van die volk daar versoen is (Levitikus 16:11–17).  Twee gestaltes van engele, wat as gerubs bekend 

gestaan het, het op die kante van die deksel gesit en was simbool van God se teenwoordigheid (Psalm 99:1).  Die engele het ook die 

weg na God gesimboliseer (Stigers, 1993:126). 

 

Vir Israel moes die tempel die plek wees waar hulle, veral tydens die drie jaarlikse feeste, hulle voor hulle God moes verheug 

en sy groot seëninge op hulle moes onthou (Deuteronomium 12:12).  Hierdie heiligdom het die horende oor van God (1 

Konings 8:27-29, die toevlugsoord van die vreemdeling (1 Konings 8:41-43) en die huis van gebed vir alle volke (Jesaja 56:7) 

gesimboliseer, met die doel dat al die nasies van die aarde God moet ken (1 Konings 8:43). 

 

Die tempel het die teenwoordigheid van God tussen sy volk gesimboliseer, maar is ook gesien as ’n uitdrukking van die teenstelling 

tussen Israel en die omliggende kultuur (Webber, 1993:129).  Aanbidding in die tempel het die Israeliete onderskei van die aanbidding 

van die heidene en hulle verhouding met God beklemtoon (Deuteronomium 12). 

 

Een uitstaande kenmerk van die tempel was die simboliese karakter daarvan.  Dit is gekenmerk deur ’n geheiligde ruimte, geheiligde 

rituele en geheiligde bedienaars.  ’n Treffende eienskap van hierdie heilige simbole is dat hulle deur God verorden is.  Wanneer Dawid 

aan Salomo die planne vir die tempel gee, word uitdruklik gesê dat ―Dit alles, die hele uitvoering van die werk, het Dawid deur ’n 

openbaring van God te wete gekom en hy het dit op skrif gestel‖ (1 Kronieke 28:19). 

 

Die tempel is gekenmerk deur ’n simboliese gebruik van ruimte.  Die rangskikking van die buitehof, die binnehof, die Heilige en die 

Allerheiligste het die afstand tussen God en die aanbidder gekommunikeer.  Al die toerusting in die tempel, soos die altaar, die 

waskom, die goue lampstaanders, die tafel met die toonbrode, die wierookaltaar en die ark was gelaai met simboliese betekenis soos 

hulle die ontmoeting met God voorgestel het.  Niks in die tempel is willekeurig gekies of geplaas nie. 

 

Soos by die tabernakel, het die offer die sentrale plek in die aanbidding ingeneem.  Die patroon van die tabernakel is dan ook in die 

tempel voortgesit.  Deur die offer geskied daar gesprek tussen God en sy volk. 

 

Hoewel die offer so ’n belangrike plek in die tempeldiens ingeneem het, was die diens nie beperk tot die offer nie.  Die offerdiens en 

die kultiese handelinge is vergesel van woorde.  Daar was die gereelde oggend- en aandoffers deur die wet voorgeskryf (Eksodus 

29:38, 39).  Die reukaltaar moes daagliks behartig word en die lampe en reukwerk moes daagliks aangesteek word (Eksodus 30:7, 8).  

Hierdie offers was vroeg reeds vergesel van gebede (Barnard, 1980:78).  So word die tempel in Jesaja 56:7 die ―huis van gebed‖ 

genoem (Opmerklik dat dit verder gestel word dat die ―tempel sal uitgeroep word tot ’n huis van gebed vir al die volke‖ – beklemtoning 

WL).  In die tempel was die reukofferaltaar dan ook die sinnebeeld van die gebede van die heiliges (Psalm 141:2). 
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Die woord het ook op ’n ander wyse by die tempel ter sprake gekom, naamlik in die onderrig wat deur die priesters gegee is (vergelyk 

Nehemia 8:8-10).  Hulle moes die volk uit die wet onderrig en aan hulle die tradisies van die Here se verbond leer (Deuteronomium 

17:9-11; 24:8).  Toe die volk sonder ’n ―lerende priester‖ was, het die aanbidding agteruitgegaan (2 Kronieke 25:3). 

 

Musiek het in die tempeldiens ’n belangrike rol gespeel, soos gesien kan word uit die feit dat 4,000 van die 38,000 (meer as 10%) van 

die Leviete wat deur Dawid vir tempeldiens gekies is, musici was (1 Kronieke 23:5).  Hulle was die ―die sangers ... met 

musiekinstrumente, harpe, liere en simbale, om die feesvreugde hard te laat weergalm‖ (1 Kronieke 15:16).  In 1 Kronieke 25 word 24 

families van 12 elk (dus 288 in totaal) in die besonder afgesonder as ―mense wat onder begeleiding van liere, harpe en simbale as 

profete opgetree het‖ (1 Kronieke 25:1).  Hulle het: 

 ―met begeleiding van die lier as profeet opgetree het in die dank en die lof aan die Here‖ (25:3), en 

 ―die sang in die huis van die Here begelei op simbale, harpe en liere in die tempeldiens‖ (25:6); 

Hulle was ―ampsgenote wat in sang ter ere van die Here onderrig was‖ (25:7). 

 

Koning Dawid het verskillende mense vir die tempel aangestel en hulle beveel om die Here met ―hart en siel‖ te dien (22:19).  In 1 

Kronieke word ’n prentjie geskets van al die verskillende amptenare wat in die tempel diens gedoen het: 

Pligte Amptenare Verwysing uit 1 Kronieke 

Administratiewe pligte Opsieners oor die bouwerk 23:4-5 

 Geregsdienaars 23:4-5 

 Openbare administrateurs 26:29-30 

Leraarspligte Priesters 24:1 

 Profete 25:1 

 Assistente by offers 23:28-32 

Finansiële pligte Amptenare wat toesig moes hou oor die tempelskatte 26:20 

 Amptenare wat toesig moes hou oor gewyde artikels 26:26-28 

Kunspligte Begeleiding van die sang 23:5; 25:6 

 Sangers 25:7 

Beskermingsdienste Tempelwagte 23:5 

 Poortwagte en wagte oor die voorraad 26:12-18 

Individuele pligte Administratiewe amptenaar 24:6 

 Siener in diens van die koning 25:5 

 Profeet in diens van die koning 25:2 

 Hoofamptenaar belas met toesig 26:23-24 

 

Die erkenning van God, die besef van sy unieke karakter en die heerlikheid van sy Persoon, asook dat dit duidelik uitgespreek word, 

was ’n karaktertrek van die tempeldiens (Barnard, 1980:75). 
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FEESTE: 

Sekere dae in die jaar is vir Israel uitgesonder sodat daar gewyde byeenkomste op daardie dae gehou kon word.  Die gewyde feesdae 

word aan bepaalde tye in die landboujaar verbind, soos byvoorbeeld die begin van die oestyd.  Deur verskillende voorskrifte word 

aangetoon wat die volk op elke gewyde feesdag moes doen.  Die volgende dae is op die kalender aangestip (vergelyk Drane, 

1987:317-322; Stander & Louw, 1990; Fensham & Oberholzer, 1981:303-306): 

1. SABBATDAG: Die sabbatdag (Levitikus 23:1-3) is weekliks op die sewende dag gehou.  Die alledaagse aktiwiteite word op 

daardie dag gestaak en al die lede van die volk kom in gewyde byeenkomste bymekaar (Drane, 1987:317).  In die byeenkoms 

word God gedien en met offers geëer, terwyl daar na sy wet en voorskrifte geluister word. 

2. PAASFEES: Die paasfees (Levitikus 23:4-8) duur sewe dae en begin op die vyftiende dag van die eerste maand van Israel se 

lente-kalenderjaar (Maart-April).  Die eerste en laaste dag word soos ’n sabbatdag gevier.  Verskillende offers is gebring en 

gedurende die tyd van die fees is slegs brood wat nie suurdeeg in het nie, geëet.  In Eksodus 12 word hierdie fees verbind aan 

die nag toe die Here die eersgeborenes van Israel in Egipte van die dood gered het en die volk uit slawerny bevry het.  ’n Lam 

is in elke huis geslag as herinnering aan die bloed van die lammers op die deurkosyne in Egipte sodat die doodsengel daardie 

huis moes oorslaan.  Die vader van die huis het dan ’n vaste ritueel gevolg waarin almal aan die uittog en sy voorskrifte 

herinner is (Stander & Louw, 1990).  Die jongste lid van die familie het vrae hieroor gevra wat die vader geantwoord het.  

Deuteronomium 16:1–8 gee voorskrifte hoe die Paasfees gevier moes word.  Hierdie viering is met groot vreugde gedoen (2 

Kronieke 30:21). 

3. ONGESUURDE BROOD: Die begin van die graanoes (Levitikus 23:9-14) het direk op die paasfees gevolg en is gevier met die fees 

van die ongesuurde brood.  Die eerste ryp are van die graanoes is saam met ander offers vir die Here gebring om te erken dat 

Hy die oes gegee het.  So is die Here geloof vir sy voorsienigheid (Stander & Louw, 1990).  Ongesuurde brode het herinner aan 

die haas om te trek toe die deeg nie nog eers kon rys voordat dit gebak is nie (Eksodus 12:11).  Die fees is gekenmerk deur 

vreugde. 

4. PINKSTERFEES: Op die vyftigste dag (sewe weke) na die graanoes begin het, is die oes afgesluit met ’n gewyde byeenkoms 

(Levitikus 23:15-22).  Met verskillende offers het die volk hul dankbaarheid vir die oes aan die Here betoon (Fensham & 

Oberholzer, 1981:305).  Met vreugde is fees gevier oor die groot oes wat ingesamel is.  Hierdie fees het ook bekend gestaan as 

die fees van die weke en later as die pinksterfees. 

5. FEES VAN DIE WEKE: In die sewende maand, met die begin van die herfs, was daar altesaam drie feeste.  Die eerste van die drie 

(Levitikus 23:23-25) het op die eerste dag van die maand plaasgevind en is aangekondig met die blaas van ’n ramshoring.  

Daar is ’n gewyde byeenkoms gehou waardeur die Here gedien is.  Dit stem ooreen met die huidige Joodse nuwejaarsdag.  

Hierdie was ’n eendaagse fees wat op die 16de van die maand Sivan (Mei/Junie) gehou is – in die middel van die koringoes en 

die einde van die garsoes as ’n dankseggingsoes(Fensham & Oberholzer, 1981:306).  ’n Klein bietjie koring is ge-oes en die 

graan gemaal om in twee brode gebak te word.  Hierdie twee brode is dan in die lug geswaai om dank te betuig op ’n wyse wat 

hulle gemeen het die Here makliker sal raaksien.  In Levitikus 23:15 word dit ’n beweegoffer genoem.  Presies 7 weke en een 

dag nadat die graan begin oes is, moes die fees begin (Deuteronomium 16:9–12) – vandaar die naam fees van die weke.  Die 

fees moes die volk herinner aan die feit dat Israel in Egipte slawe was.  Hierdie fees het ook 50 dae na die Paasfees 

plaasgevind.  Verder moes daar, volgens Levitikus 23:18–19 diere geoffer word as gewyde gawe aan die Here. 

6. DIE VERSOENDAG: Die versoendag (Levitikus 23:26-32) het gevolg op die tiende dag van daardie maand.  Op hierdie dag is die 

heiligdom gereinig (Levitikus 16) en die volk moes die dag soos ’n sabbatdag deurbring.  Hulle mag op daardie dag ook niks 

geëet het nie.  Deur te vas het hulle hulleself voor God verootmoedig en hulleself voorberei vir die derde feesdag van die 
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maand.  Hierdie feesdag het een maal per jaar op die 10de van die maand Tishri, vyf dae voor die huttefees, plaasgevind 

(Drane, 1987:321).  Dit was ’n dag van verootmoediging, maar het tog ook die feestelike blydskap van versoening ingehou.  

Levitikus 16 beskryf hierdie dag in besonderhede.  Dit is die klimaksdag van die hele Joodse jaar, die dag waarop die 

hoëpriester in die allerheiligste van die tabernakel en later die tempel ingegaan het om versoening vir die hele volk se sondes te 

doen.  Gedurende die jaar het die priesters gedurig offers gebring vir die volk en individue, maar op hierdie dag moes die 

hoëpriester vir homself en vir die priesters in die eerste instansie versoening doen en dan ook vir die hele volk.  So word die 

priesters en volk weer volkome ritueel rein (Stander & Louw, 1990).  In die tyd van die Ou Testament is die offer van die een bok 

gevolg deur die sprinkel van bloed op die deksel van die verbondsark en daarvoor.  Die ander bok, die sondebok (in Levitikus 

16 die bok vir Asazel), is dan die hande opgelê om sodoende al die sondes op die bok oor te dra.  Hierdie bok is vervolgens die 

woestyn ingejaag. 

7. HUTTEFEES: Die huttefees (Levitikus 23:22-43) was die derde van die drie feeste in die sewende maand.  Die huttefees word 

soms ook die Loofhuttefees genoem omdat dit ’n dankfees vir die oes is (Deuteronomium 16:15).  Dit word in Levitikus 23:34–

36, 39–44 en in Deuteronomium 16:13–15 beskryf.  Dit het soos die paasfees ook sewe dae lank geduur.  Die fees het op die 

vyftiende dag van die maand begin en met die begin van die vrugte-oes saamgeval.  Dit was ’n uitbundige fees waarop die 

Here se leiding en beskerming in die woestyn herdenk is.  Die volk het in herinnering aan die woestyntyd met palmblare en 

takke vir hulle afdakke gemaak waaronder hulle die sewe dae lank fees gevier het.  Met hierdie fees is Israel se toewyding aan 

God en hulle vertroue in sy leiding en beskerming opnuut bevestig (Fensham & Oberholzer, 1981:306).  Die fees het ’n 

drieledige betekenis: 

i. dit was ’n danksegging vir die verlede – ’n jaarlikse herinnering aan God se beskerming en voorsiening deur die eeue;  

ii. ’n getuienis in die hede – ’n belangrike aspek van die huttefees en ander feeste was hulle getuieniswaarde teenoor 

handelaars, reisigers en ander inwoners van die land; en  

iii. ’n vertroue in die toekoms – soos met die volk van vroeër het God ’n plan met hulle en is hulle pelgrims op pad daarheen 

(Brown, 1998: 137-139). 

8. TEMPELWYDINGSFEES: Die tempelwydingsfees het die reiniging van die tempel herdenk.  Hierdie fees is nie deur die wet 

voorgeskryf nie en word dus nie tot die hooffeeste van die Jode gereken nie, maar dit was wel ’n fees van groot betekenis 

(Drane, 1987:321).  Dit is ingestel deur Judas die Makkabeër in 165 voor Christus nadat hy die tempel bevry het uit die hand 

van die Siriese vors Antiogus Epifanes.  Hierdie heidense heerser het die tempel aan die Griekse god Zeus gewy.  Die 

Makkabeërs het die Jode in die opstand teen Antiogus gelei en hulle stryd het daarop uitgeloop dat die tempel gesuiwer en 

opnuut gewy kon word aan die diens van God.  Om dié gebeurtenis te herdenk word die vreugdevolle fees van die 

tempelwyding of -vernuwing jaarliks op die vyf en twintigste van die maand Kislew (November/Desember) gevier (Drane, 

1987:321).  Omdat die gebruik van fakkels vir beligting ’n groot rol speel, word dit ook die fees van die ligte, of in Hebreeus die 

Chanoeka, genoem. 

9. PURIMFEES: Die oorsprong van die Purimfees is in die voorneme van Haman, die Jodehater, om alle Jode om te bring, waartoe 

hy die lot gewerp het om die dag van slagting te bepaal.  Die woord Purim (― ‖) is afgelei van die woord ― ‖, wat ―lot‖ 

beteken (Drane, 1987:322).  Sy plan het egter misluk (Ester 9:20–32).  Die Purim word op 14 en 15 Adar gevier.  Dan word die 

boek Ester gelees en word feesmaaltye gehou.  13 Adar, die dag wat Haman deur die lot vir die uitroeiing van die Jode bestem 

het, is ’n vasdag, ―die vas van Ester‖. 

 



7 

Die betekenis van die feeste 

Dit is opvallend hoe dikwels in die Ou Testament gespreek word om ―nie te vergeet nie‖ (negatief) en dan om ―te onthou‖ (positief) 

(Barnard, 1980:76).  By die herdenking gaan dit om die groot dade wat God in die verlede vir sy volk gedoen het en vandag steeds 

doen.  Hierin het die feeste ’n belangrike rol gespeel. 

 

Die feit dat daar ’n hele reeks feeste gedurende die jaar was, wys tot watter mate viering, lofprysing en danksegging die kern van die 

Israelitiese godsdiens was (Peterson, 1993:37).  Die Psalms getuig in die besonder van die vreugde van die pelgrims op pad na 

Jerusalem en hul verlange om God en sy mense in sy tempel te ontmoet (vergelyk Psalm 122; 42; 43; 48; 118:19-29).  So beveel die 

Here die volk byvoorbeeld om op die Huttefees ―bly‖ te wees (Deuteronomium 16:14).  Tog word dit hier duidelik wat met die blydskap 

bedoel word as die vers verder gaan om te sê: ―Jy moet bly wees op hierdie fees, jy en jou seuns en dogters, jou slawe en slavinne, al 

die Leviete, vreemdelinge, weeskinders en weduwees van jou omgewing.‖  Daar is dus twee basiese aspekte van blydskap wat die 

feeste wil verkondig: 

1. Die genieting van dinge (eet en drink), en 

2. Gemeenskapsbelewing (met die gesin, die familie en selfs vreemdelinge). 

 

Gevolgtrekking: 

1. Verhouding met God 

2. Verhouding met mekaar 

3. Verhouding met die wêreld 

 

NUWE TESTAMENT 

 

DIE SINAGOGE: 

Die Sinagoge speel ’n ewe prominente rol in die evangelies as die tempel.  Dit was byvoorbeeld ’n vaste gewoonte van Jesus om op 

die sabbat die sinagoge by te woon (Lukas 4:16).  Die tipiese sinagogale erediens word deur Du Toit (1997) soos volg beskryf: 

Die sinagogale erediens het volgens ’n vaste patroon verloop wat die elemente van belydenis, gebed, voorlesing uit die Skrif en die uitleg 

van Gods wil ingesluit het.  Die normale orde van die diens was soos volg: die Sjema-resitasie (―Hoor Israel‖), die Tefilla (Hebr.  ) (die 

Agtiengebed en priesterseën), die Skriflesing uit die Wet en die Profete en die daaropvolgende preek.  Die eerste deel van die diens was 

dus hoofsaaklik liturgies van aard, die laaste deel oorwegend didakties. 

i. Die Sjema-resitasie bestaan uit drie dele: Dt 6:4–9 (―Hoor, Israel, die Here onse God is ’n enige Here...‖), Dt 11:13–21 (―As julle dan 

goed luister na my gebooie...‖) en Nm 15:37–41 (―En die Here het met Moses gespreek en gesê...‖).  In wese gaan dit hier om die 

diepste belydenis van die Jodedom, naamlik die belydenis van die één God wat sy volk uit Egipteland uitgelei het en hul 

onderneming om sy gebooie nougeset en met algehele toewyding te bewaar. 

ii. Die sogenaamde Agtiengebed ( ) bestaan, soos die naam aandui, uit agtien opeenvolgende gebede of lofspreuke.  

Sommige dele daarvan was reeds deel van die tempelerediens, ander is eers na die verwoesting toegevoeg.  In die tyd van Jesus 

het dit in ’n groot mate al ’n vaste vorm gehad.  Hoewel dit die voorgeskrewe persoonlike, daaglikse gebed vir elke Israeliet was, was 

dit van die begin af ook deel van die sinagogale erediens, waar dit kortweg as die Tefilla of ―gebed‖ bekend gestaan het.  Dit is in 

twee vorme aan ons oorgelewer: in ’n meer algemene en uitgebreide en in ’n ouer en korter Palestynse weergawe.  Die Agtiengebed 

word omlys deur drie lofsegginge aan die begin en einde (1–3; 16–18) en sluit in gebede om geloofsinsig (4), inkeer en 

boetedoening (5), skuldvergifnis (6), verlossing (7), heiligmaking (8), seën en voorspoed (9), vryheid (10), Godsheerskappy (11), 

barmhartigheid oor proseliete, Israel, Jerusalem en om die koms van die Messias (13–15). 
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  Tussen die laaste en voorlaaste bede word die priesterseën (Nm 6:24–26: ―Die Here sal jou seën en jou behoed...‖) uitgespreek 

deur ’n priester, indien aanwesig, so nie deur ’n gewone gemeentelid.  Die laaste bede is ’n gebed om vrede: ―Skenk U vrede aan u 

volk Israel en aan u stad en aan u eiendom en seën ons almal.  Geprese is U, Jahwe, wat die vrede stig‖ (Pal.  18). 

iii. Na die Agtiengebed begin die meer didaktiese gedeelte van die erediens met die voorlesing uit die Wet.  Vir hierdie doel is die 

Pentateug in leesgedeeltes vir elke Sabbat ingedeel: volgens Palestynse tradisie in honderd vier en vyftig tot honderd vyf en 

sewentig sedarim ( ) en volgens Babiloniese gebruik in vier en vyftig , wat beteken dat die hele Wet in ’n siklus 

van drie, respektiewelik een jaar deurgelees is.  Twee of meer persone wat vooraf hiervoor aangewys is, word agtereenvolgens deur 

die sinagogedienaar opgeroep om die lesing vanaf die podium waar te neem.  Elke Joodse man, selfs seuns, kon hier optree.  Om 

foute te vermy, moes werklik gelees en nie uit die hoof voorgedra word nie.  Namate Hebreeus in die Palestynse Jodedom as 

omgangstaal in onbruik geraak het, is die voorleser deur ’n tolk bygestaan wat die lesing vers vir vers in Aramees vertaal het.  

Hierdie vertaling het ’n minder of meerdere mate van parafrase ingesluit en was die begin van ’n lang mondelinge tradisie wat later in 

die vorm van skriftelike Targoems opgeteken is.  Aanvanklik het ’n verbod teen die skriftelike optekening daarvan gegeld, om ’n 

duidelike onderskeid met die geskrewe Hebreeuse teks te handhaaf.  Daar is aanduidings dat die gebruik van Aramese tolke reeds 

in die tyd van Jesus gevestig was—die einde van die sitaat uit Jes 6:9–10 in Mk 4:12 stem byvoorbeeld eerder met die weergawe 

van die Targoem as met die Hebreeuse teks ooreen, wat die bestaan van so ’n vertaling reeds op daardie tydstip impliseer. 

iv. Die wetslesing word gevolg deur ’n voorlesing uit die Profete.  Hierdie voorgelese gedeelte het as ’n haftara bekend gestaan, wat 

mettertyd ook ’n vaste volgorde begin aanneem het.  In die tyd van die Nuwe Testament was die keuse van die profetelesing egter 

nog vry, met inagneming van die algemene beginsel dat dit in saaklike verband met die wetlesing moet staan.  Ook hier is later van 

die dienste van ’n Aramese tolk gebruik gemaak.  Lk 4:16–30 gee ’n pragtige tekening van so ’n profetelesing: Jesus staan op om te 

lees, ontvang die profeterol van die sinagogedienaar en lees ’n gedeelte uit Jesaja 61 voor.  Daarna gee hy die rol aan die dienaar 

terug en gaan sit op die leerstoel om ’n uitleg van die voorgelese gedeelte te gee. 

v. Onmiddellik na die profetelesing volg dus ’n uiteensetting van die Skrifgedeeltes wat op dié Sabbat voorgelees is.  Van die prediker 

of  word ’n deeglike voorbereiding verwag en in ’n kort voordrag lê hy nadruk op die lering, vermaning en troos soos in die 

teksgedeelte vervat.  Ook hiervan gee Jesus se uitleg volgens Lk 4:21–27 ’n duidelike voorbeeld, met die merkwaardige toepassing 

van Jesaja 61 op sy eie optrede.  Aanvanklik was die voordrag in die sinagoge eenvoudig van vorm, met ’n verhelderende gelykenis 

of ’n verduideliking uit ’n verwante skrifgedeelte.  Sedert die tweede eeu n.C.  het dit ’n veel meer gekompliseerde en gekunstelde 

vorm begin aanneem. 

 

In die eerste gedeelte van sy bediening het Jesus in Galilea rondgegaan en in die sinagoges geleer (Matteus 4:23; 9:35).  So het Hy 

ook ’n man met ’n gebreklike hand in die sinagoge genees (Markus 3:1-5) en sy dissipels gewaarsku dat hulle in die sinagoges 

gegesel sal word (Matteus 10:17). 

 

Volgens Barnard (1980:101) het die sinagogediens ’n groot invloed op die Christelike erediens gehad.  Die belangrikste was: 

 Die gebruik om gereeld saam te kom om die Here te dien. 

 Die besondere plek van gebede in diens van die Here, waardeur Hy geloof en geprys is.  Dit vloei voort uit die vreugde 

in die harte van die aanbidders. 

 Sekere uitroepe in die sinagogediens het ’n plek gekry in die Christelike erediens, byvoorbeeld die “amen”, “halleluja”, 

ensovoorts. 

 Die gebruik om reëlmatig te sing is deur die Christene oorgeneem. 

 Die gebruik om die Skrifte reëlmatig te lees, te vertaal en uit te lê in die erediens.  Dit beklemtoon die belang dat dit wat 

gebeur verstaanbaar moet wees. 
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 Die siening van die sinagoge as gemeentehuis en die geleentheid vir die lidmate om self deel te neem aan die diens, 

het die Christelike kerk oorgeneem. 

 

EERSTE KERK – HANDELINGE: 

Handelinge 2:42-47: ―Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die 
gemeenskaplike maaltyd en die gebede. 43 Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. 
44 Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. 45 Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan 
almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.  
1. 46 Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom,  
2. van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, 47 en God geprys.  
3. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.‖ 

 

1. Gesamentlike aanbidding in die pilaargang van Salomo 

2. Onderlinge verhoudings in die huise 

3. Getuienis na buite 

 

Handelinge 20:7: ―Ons het die Sondag bymekaargekom vir die gemeenskaplike maaltyd. Paulus het die gelowiges toegespreek, en 
aangesien hy die volgende dag sou vertrek, het hy tot middernag aangehou.‖ 

 

Eerste naam vir erediens: GESAMENTLIKE MAALTYD! Nie preek/erediens/aanbidding nie. 

Die fokus skuif nou na die onderlinge verhoudings toe! 

 

EFESIËRS 4 

2 Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde.  3 Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle 
gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.  4 Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is 
waartoe God julle geroep het.  5 Daar is net één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur 
almal werk en in almal woon.  7 Aan elkeen van ons is ’n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het 
... 11 En dìt is die ―gawes‖ wat Hy ―gegee het‖: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.  12 Sy doel daarmee was om die 
gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus ... 15 Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so 
in alle opsigte groei na Christus toe.  Hy is immers die hoof, 16 en uit Hom groei die hele liggaam.  Die verskillende liggaamsdele pas by 
mekaar en vorm saam ’n eenheid.  Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. 

 

Die laaste drie hoofstukke van Efesiërs handel oor die implikasies van die evangelie op al die terreine van die kerk lewe, 

gemeenskaplik en individueel en daarom ook op die erediens (Taylor, 1985:61).  Efesiërs 4 handel spesifiek oor die eenheid van die 

kerk (Lincoln, 1998).  Efesiërs 4:1-3 is ’n oproep om die eenheid te handhaaf, 4:4-6 dui aan waarin die eenheid geleë is, terwyl 4:7-16 

wys hoe die eenheid gehandhaaf moet word. 

 

Die volgende is van belang: 

 Daar is eenheid tussen die gelowiges, wat ook in die erediens na vore moet kom.  Daarom mag die erediens nie ’n byeenkoms 

van individue wees wat geen bande met mekaar het nie, maar moet die atmosfeer juis hierdie eenheid bevestig en 

versterk deur gelowiges met liefde en warmte aan mekaar te verbind. 

 Hierdie eenheid lê nie in die aanbidders nie, maar in die God wat aanbid word.  Hy ís dit en Hy skenk dit.  Daarom moet die 

erediens ook op Hom gerig wees en die atmosfeer moet dienooreenkomstig wees. 
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 Die Here gee vir verskillende gelowiges verskillende gawes om tot opbou van die liggaam, die kerk te gebruik.  Hy gee ook 

verskillende persone om die gelowiges toe te rus om hulle gawes tot opbou van die liggaam te gebruik.  In die erediens moet 

hierdie verskillende gawes ook tot hulle reg kom en die atmosfeer moet dit aanmoedig en bevorder. 

 Liefde is die uitstaande kenmerk van die Christelike gemeenskap en moet ook in en deur die erediens duidelik vergestalt 

word. 

 

EFESIËRS 5:18-20 (VERGELYK KOLOSSENSE 3:16) 

18 Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard.  Nee, laat die Gees julle vervul, 19 en sing onder 
mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here.  20 Dank God die Vader altyd oor 
alles in die Naam van ons Here Jesus Christus. 

 

In die oorspronklike staan nie ―sing onder mekaar...‖ nie, maar ―praat tot mekaar...‖ (― ― wat van die stam  af kom).  

Paulus sê daar dat hulle met mekaar moet praat deur hulle liedere.  Ongetwyfeld wil hy hulle hierdeur oproep tot ’n bepaalde vorm van 

onderlinge kommunikasie.  Wanneer hulle ―by hulleself is‖, wanneer hulle as groep byeen is en met mekaar praat, bring ’n vol lewe 

onder invloed van die Gees mee dat hulle kommunikasie ook geskied deur sang. 

 

ROMEINE 16:16 (VERGELYK 1 KORINTIËRS 16:20; 2 KORINTIËRS 13:12; 2 TESSALONISENSE 5:26) 

Groet mekaar met ’n soen van Christelike broederskap. 

 

Aangesien die briewe in die gemeentes in die eredienste gelees is, kan aanvaar word dat hierdie soen deel van die aanbidding 

(erediens) was (Dunn, 1998).  Dit was ’n uitdrukking van warmte en onderlinge liefde. 

 

HEBREËRS 10:24, 25 

24 Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.  25 Ons moenie van die samekomste van die 
gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate 
julle die oordeelsdag sien nader kom. 

 

Liefde en goeie dade hang ten nouste saam.  Daar kan nie van liefde sprake wees as dit nie tot goeie dade oorgaan nie, en so kan 

geen daad ’n goeie daad genoem word as dit nie deur liefde gemotiveer is nie.  Liefde en goeie dade is iets wat gemeenskaplik tussen 

mense gebeur, en iets waarby die hele gemeente as gewers én ontvangers betrokke moet wees.  So ’n gees van verantwoordelikheid 

vir almal en van die betrokkenheid van almal by dié dinge wat die lewe van die gemeente raak, word alleen gekweek en lewend gehou 

in en deur die gemeenskaplike saamkom van die gemeente.  Die vereiste van die gereelde saamkom van almal, geld egter nie net die 

nakoming van die liefdesverantwoordelikheid teenoor mekaar nie, dit geld ook die onderlinge versterking van mekaar se geloof en 

mekaar se hoop. 

 

Hier word dit duidelik dat die erediens gekenmerk moet wees deur ’n atmosfeer van liefde en ondersteuning waarin die gelowiges 

mekaar dra en opbou.  Omdat hierdie aspek van die erediens so belangrik is, word die gelowiges vermaan om nie van die eredienste 

weg te bly nie, juis omdat hulle hierdie liefde en warmte daar moet kry. 
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OPENBARING 1:5B-6 (VERGELYK OPENBARING 5:10) 

Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos 6 en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. 

 

Hier word dit duidelik gestel dat Jesus Christus die gelowiges tot ―priesters‖ gemaak het.  Die priester is afgesonder en geheilig om op 

’n besondere wyse in diens van God te staan.  Hy rig hom tot God in voorbidding en hy rig hom tot die volk in verkondiging, 

liefdesdiens en offervaardigheid (Groenewald, 1986).  Die term  (―priester‖) word slegs drie keer in Openbaring gebruik (1:6; 

5:10; 20:6) en in elke instansie word dit in die meervoud gebruik om die status van gelowiges te beskryf (Aune, 1998a). 

 

Die volgende kan hieruit afgelei word: 

 In die erediens rig die aanbidder hom in die eerste plek tot die heilige God.  Daarom moet God se heiligheid na vore kom. 

 Die gelowige word opgeroep om as priester te dien.  Dit impliseer diens aan God en die naaste: 

o Diens tot God: eerbied, ontsag, aanbidding, lofprysing, gebruik van gawes tot sy eer. 

o Diens tot naaste: liefde, erkenning, omgee, ondersteuning, opbou. 

 

1 KORINTIËRS 11-14 

 

Agtergrond 

• Probleemsituasies in gemeente 

• 11-14 hanteer probleme oor die EREDIENS 

 

1 Korintiërs 11:2-16: Die gedrag van vroue in die gemeente 

• Aanbidding in die erediens, of dit deur ’n man of ’n vrou is, moet tot eer van God geskied. 

• In die erediens moet die algemeen aanvaarde samelewingsnorme gehandhaaf word. 

• Indien vreemdelinge in die erediens inkom, moet hulle nie deur die gebeure onder verkeerde of negatiewe indrukke geplaas word 

nie, maar juis tuis voel. 

 

1 Korintiërs 11:17-34: Onreëlmatighede by die nagmaal 

• Dit gaan in die erediens om die gemeenskaplike saamkom en nie net om elkeen se individuele versterking nie. 

• Daar mag geen onderskeid tussen armes en rykes wees nie.  Inteendeel, in die erediens moet diegene wat baie het, ook dié met 

minder help.  Daar mag geen groepvorming in die erediens wees nie, want dit breek die gemeente af. 

• In die erediens moet die eenheid beleef en versterk word. 

 

1 Korintiërs 12: Die gawes van die Gees en die kerk as liggaam 

• Die gelowiges is ’n eenheid deur die Heilige Gees, wat ook in die erediens ervaar moet word. 

• Tog is die gemeente ook ’n verskeidenheid.  Elkeen het gawes gekry om in die erediens te gebruik tot voordeel van die hele 

gemeente. 

• In die erediens is almal gelyk en mag niemand neersien op iemand anders nie. 

• Elkeen in die gemeente moet gelyke sorg vir mekaar dra. 
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1 Korintiërs 13: Die liefde 

• Die liefde moet sentraal staan in die erediens.  Sonder liefde is alles anders waardeloos.  Daarom moet alles in die erediens uit 

liefde en in liefde en met liefde gedoen word. 

 

1 Korintiërs 14: Orde in die erediens 

• Die erediens het die opbou van die gemeente ten doel en daarom moet na die gawes wat die opbou dien, veral die gawe van 

profesie, gestreef word. 

• Gebeurtenisse in die erediens moet verstaanbaar vir die gemeente wees. 

• Die erediens moet só wees dat ongelowiges wat dit binnekom dit verstaan en aangespreek word deur dit wat gebeur.   

• Sang en gebed speel ’n belangrike rol in die erediens. 

• Elkeen het ’n bydrae om te lewer wanneer die gemeente in die erediens saamkom. 

• Die erediens moet ordelik verloop; so moet alles wat gebeur gepas en ordelik wees. 

• Die erediens gaan nie teen die algemeen aanvaarde samelewingsnorme in nie, maar pas daarby aan. 

 

Gevolgtrekking: 

1. Verhouding met God 

2. Verhouding met mekaar 

3. Verhouding met die wêreld 

 

PRAKTYK.......................... 

1. Verhouding met God 

 

 

 

 

2. Verhouding met mekaar 

 

 

 

 

3. Verhouding met die wêreld 

 

 

 

 


