
HUISGELOOF2016#34 <> Jeremia 31 
27 Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek Israel en Juda weer sal vol maak met mense en diere.  28 Ek was gretig om 
hulle uit te ruk en af te breek, om hulle plat te slaan en te vernietig, om rampe oor hulle te bring.  Ek sal net so gretig 
wees om hulle op te bou en hulle te plant, sê die Here. 29 In daardie tyd sal hulle nie meer sê: “Die vaders het groen 
druiwe geëet, en die kinders se tande het stomp geword” nie. 30 Elke mens sal oor sy eie sonde sterf: wie groen 
druiwe eet, se tande sal stomp word.  31 Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal 
sluit. 32 Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en 
uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan 
hulle, sê die Here. 33 Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op 
hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 34 'n Man sal nie 
meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê 
die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. 
#HALF <> As ons onsself sien vir wie ons is en was… ons sal Sy volk\kinders wees 
Omtrent alle dinge wat met die woord “half” begin, is slegte nuus! 
Halfgebak - nie goed vir koeke, koekies en kreatiwiteit nie. 
Halfklaar – wanneer daar nog nog net soveel oor is om te doen as wat jy al voltooi het. 
Halfgoed – omdat hulle halfgoed gespeel het, het hulle half gewen. 
Halftyd – vir sekere spanne stel dit net die marteling uit! 
Half lewend – jy wil graag vra watter helfte? 
Halfprys – wat is verkeerd met die goed – oud – kon nie verkoop nie? 
Halfmal – net genoeg helderheid om op die strate toegelaat te word! 
Half groot – ’n tiener! 
Halfop – ’n tiener se ouer! 
Maar die slegste sleg van “half” woorde wat daar in onsself, ander mense, families, kerke en gemeenskappe gekry 
word, is HALFHARTIG! Om aan die ontvangkant te wees van ’n halfhartige gebaar, ’n halfhartige commitment, 
halfhartige kompliment, ’n halfhartige liefde is eenvoudig aaklig, depressief en ontmoedigend. 
Net soos jy fisies nie met ’n halwe hart kan leef nie - jy sukkel om asem te haal, sukkel om gemaklik te leef, sukkel om 
trappe te klim, sukkel om te rus! Dieselfde simptome staar jou in die gesig as jy halfhartig probeer leef. 
Wat die meeste van ons nie besef nie, is dat ons almal met ’n hartdefek gebore is! 
Daarom dat God ’n hartoperasie voorstel - die ander voorskrifte het nie gewerk nie – die tien gebooie - mense het 
hulle nie daaraan gesteur nie. Daarom kom God met vs 33,34 se voorstel. Lees dit weer! 
#HEEL harte <> Dis die belofte van die Bybel. Dis die belofte van die nuwe verbond. Dis die storie van jou doop! Jy 
hoef nie deur die lewe halfhartig te gaan nie. Jy kan heelhartig leef. Jy kan heeltemal lewe!  
Die lewe sonder geloof is halfdood, halfhartig, maar ’n lewe met God is heelhartig. Dis hoekom Jesus aan die kruis 
gesterf het – die kruis is God se chirurgiese mes om ons harte nuut te maak. 
Ek weet geloof is nie vir almal nie. Dit is net vir mense wat pret wil hê, die lewe wil geniet, lewend wil voel en ’n 
betekenisvolle lewe wil lei! 
Wat wil jy uit die lewe hê – minder of meer? 
#Die gevolge van ‘n heelhartige lewe: Heelhartig lewe maak dat vers 34 waar is, maar halfhartig het nie daardie 
gevolg nie. 
Daar was ’n altaarseun in ’n klein dorpie wat een Sondagmôre die Nagmaalsbeker voor die priester gedra het.  Hy 
het per ongeluk gestruikel en toe het hy dié beker laat val. Die heilige wyn het op die vloer geval. In die Katolieke 
kerk is dit ’n verskriklike ding! Die priester het verseker nie met God se hart gereageer nie. Hy het die arme  kind 
teen die kop geklap en voor die hele gemeente kliphard geskreeu: “Moet nooit weer hiernatoe terugkom nie!”   
Die kind het vinnig en verbitterd uit die kerk gestap en nooit weer sy voete in ’n kerk gesit! In ’n soortgelyke situasie 
in ’n ander deel van die wêreld het ’n seun dieselfde fout begaan. Hy het ook gestruikel en die nagmaalswyn het 
oraloor gespat.  Maar die priester het baie anders reageer... soos God. God wat presies weet van watter stoffasie ons 
gemaak is, ons foute vergewe en nie nooit weer daaraan dink nie. Die priester het vir die seun oog geknip en vir hom 
saggies gefluister: “Kyk mooi, jy gaan nog eendag ’n priester word!” Albei priesters se voorspellings het waar 
geword... Die eerste seun het verhard groot geword. Hy was die tiran\diktator, Marshall Tito, die destydse 
kommunistiese hoof van Joego Slawië. Hy het vir jare sy land met ’n ystervuis en sonder ’n sweempie genade 
geregeer. Die ander seun het groot geword en hy was Aartsbiskop Fulton Sheen wat in die 50tiger jare ’n geweldige 
positiewe effek op mense se lewens in Amerika gehad het. 
Daar is dieselfde ooreenkoms tussen ’n persoon voor en na hy in God glo  as wat daar is tussen ’n onaangesteekte 
lamp en een wat brand. Die lamp was daar en dit was ’n goeie lamp, maar nou gee dit ook lig en dit is sy rêrige 
betekenis! Heelhartig lewe is ’n mens se rêrige betekenis.... 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lees: Jeremia 31:27-34 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 

vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Wat beteken dit dat die wet op ons harte geskryf word. 

 Praat oor die volgende stelling: “’n Wet op jou hart geskryf is dieselfde as ’n sterk 
oortuiging waarmee jy leef.” 

 Watter wette sien julle is op ander mense se harte geskryf? 

 Hoe kan jy iets anders op jou hart kry as jy weet wat nou daar staan is nie so goed nie. 

 Is ’n wet op jou hart dieselfde as ’n verlange/ “desire”? 
 

Knip ’n groot hart uit 
van papier en skryf elke 

dag as gesin een “wet” 
wat julle as gesin wil 

nastreef. 

 

Die gedeelte praat van 
jou buurman en broer. 
Gaan demonstreer 

liefde aan jou buurman 

of familielid. Dit is 

immers die grootste 
gebod! 

So: Jeremia 31:27-34 

Ma- Di: 2 Timoteus 3:14 – 4:5 

Wo- Do: Psalm 119: 97-104 

Vr.–Sat: Lukas 18: 1-8 

 

 

Maak klein hartjies van papier. Skryf op die hartjies allerlei 

goed wat ons aan mekaar kan doen wat lekker is.  

 

Plak ’n hartjie met wondergom op ’n gesinslid se voorkop 

sonder dat hy/sy sien wat dit is. Die ander moet die opdrag 
uitvoer en die een moet raai wat dit is.   

Dankgebed (Gebed voor ete) 

Dankie, dat u vir ons ’n God is en dit wys deur U voorsiening van voedsel.  

Oorgee-gebed 

Help my om gehoorsaam te wees aan die wet wat op my hart geskryf is. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag God se wil duidelik beleef en ervaar.     

Niemand hoef ons te dryf om die 

Here te dien nie 

 

Jer 31: 33-34 Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: 
Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees 
en hulle sal my volk wees. 34'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: 
“Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. 
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