
Jy is altyd
welkom



Vader, Seun, Heil'ge Gees,

hoe sal ons u heerlikheid

kan verwoord, u lof besing

met ‘n aardse stem?



L 450:1 (vervolg)

Eer die Vader, eer die Seun,

eer die Gees as God en Heer.

Eer ons God as Majesteit,

loof Hom tot in ewigheid.



L 450:2

Woord uit Woord, Lig uit Lig,

kom as mens op aarde.

Bo begrip, bo ons verstand

is u grootheid, Heer.

Eer die Vader, eer die Seun,

eer die Gees as God en Heer.

Eer ons God as Majesteit,

loof Hom tot in ewigheid.



Levitikus 25 
1-17 & 39-46



Kom en vul ons met vrede.

U alleen, o Heer, is heilig.

Kom en vul ons met vrede.

Halleluja.



Come and fill us, Lord, 

with your peace.

You alone are holy.

Come and fill us, Lord, 

with your peace.  Alleluia.



Kom en vul ons met vrede.

U alleen, o Heer, is heilig.

Kom en vul ons met vrede.

Halleluja.



Levitikus 25 
1-17 & 39-46



1. Die Here het vir Moses by Sinaiberg gesê: 2. “Sê vir die
Israeliete: Wanneer julle in die land kom wat Ek aan julle
gee, moet daar vir die land rustye wees tot eer van die Here:
3. ses jaar kan julle die lande saai en die wingerde snoei en
die opbrengs oes, 4. maar die sewende jaar moet die hele
land 'n rustyd hê, 'n sabbatsjaar tot eer van die Here. Dan
mag julle niks saai nie en ook nie die wingerde snoei nie. 5.
Julle mag selfs nie die opslaggraan of die druiwetrosse van
die ongesnoeide wingerde afoes nie. Dit moet vir die land 'n
jaar van algehele rus wees. 6-7. Dit moet vir julle 'n jaar van
algehele rus wees. Julle, julle slawe, julle slavinne, julle
dagloners en die bywoners in julle land sowel as julle diere
en die wild moet dan leef van wat die veld oplewer.



8. “Tel sewe sabbatsjare af, sewe maal sewe jaar, dit wil sê
nege en veertig jaar. 9. Laat dan ramshorings blaas op die
tiende van die sewende maand op die versoendag. Die
ramshorings is die teken dat almal in die land 10. die jaar
van die vyftigste landbouseisoen op 'n besondere wyse aan
die Here moet wy. Daar moet 'n landswye afskrywing van
skuld geproklameer word. Dit moet vir almal 'n hersteljaar
wees: elke Israeliet moet sy grond terugkry en mag na sy
familie toe teruggaan. 11. Hierdie vyftigste landbouseisoen
moet julle hersteljaar wees. Julle mag nie saai nie en ook nie
die opslaggraan of ongesnoeide wingerde afoes nie, 12.
maar julle moet eet van wat die veld opgelewer het: die
hersteljaar is 'n gewyde jaar.



13. “In die hersteljaar moet elkeen sy grond terugkry. 14.
Wanneer julle grond verkoop of koop, moet julle mekaar nie
uitbuit nie. 15.Die koop- of verkoopprys moet bepaal word
volgens die aantal oeste wat die stuk grond kan oplewer tot
die volgende hersteljaar. 16. As dit lank voor die volgende
hersteljaar is, moet die prys hoër wees, maar as daar min
jare oor is, moet die prys laer wees, want in werklikheid
word alleen die opbrengs tot die volgende hersteljaar
verkoop. 17. Uit eerbied vir julle God mag julle mekaar nie
uitbuit nie. Ek is die Here julle God...
23. “Geen grond mag permanent verkoop word nie, want
die land behoort aan My. Julle is slegs vreemdelinge en
bywoners by My.



38. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat trek het
om Kanaän aan julle te gee en om julle God te wees.39.
“Wanneer 'n mede-Israeliet in jou omgewing só in die skuld
raak dat hy hom aan jou verkoop as slaaf, mag jy hom nie
slawewerk laat doen nie. 40. Jy moet hom soos 'n dagloner
of soos 'n bywoner behandel. Hy moet tot die hersteljaar in
jou diens bly. 41. Dan moet hy en sy afhanklikes as vry mense
teruggaan na hulle familie en hulle familiegrond toe. 42.
Omdat Ek die Israeliete uit Egipte laat trek het, is hulle my
dienaars. Daarom mag hulle nie as slawe aan iemand
verkoop word nie. 43. Uit eerbied vir julle God mag julle ook
nie so 'n mede-Israeliet hard behandel nie.



44. Julle moet die slawe en slavinne wat julle nodig het, by
die nasies rondom julle koop. 45. Julle mag ook die kinders
van bywoners koop wat tydelik tussen julle woon of van
bywonerfamilies wat al geslagte in die land is. Sulke slawe is
julle wettige eiendom 46. wat deur julle aan julle kinders
bemaak kan word as besittings en wat lewenslank hulle
slawe sal wees. Julle mag egter nooit van julle mede-
Israeliete slawe maak nie.







Kan God net die “reset”-knoppie
druk asseblief!



In teks
Daar is só
knoppie

Dit is nie
God wat die

knoppie moet
druk nie maar 

ek & jy



In teks

Drie siklusse:

• Weekliks
• Elke 7 jaar
• Elke 49 jaar

Daar is só
knoppie

Druk dit
nie net
as jy in

moeilikheid
is nie



In teks

Kom in ritme
met hoe God is
en wie Hy jou
gemaak het

Rus
&

Onthou
Ek het julle
vrygemaak



Teks op skrif gestel in tyd
toe dinge nie so goed was nie



Binne harde realiteite
moes volk oorleef

Harde realiteite beïnvloed ID en houding



Sabbatsjaar

Jubbel- of hersteljaar



Sabbatsjaar

Heilig
omgaan met 

grond en besit

Ek het dit vir jou gegee



Jubbel- of 
hersteljaar

Heilig omgaan
met mense

Ek het julle verlos



Hoe herstel ek en jy ‘n 
onregverdige samelewing?

Hoe vesitig ek en jy ‘n 
regverdige samelewing?



Ons vestig Sabbat-lose
gemeenskappe

Hoe kan ons dit omdraai?



Verander
houding

Kom in ritme
met hoe God is
en wie Hy jou
gemaak het

Rus
&

Onthou
Ek het julle
vrygemaak



Kan God net die “reset”-knoppie
druk asseblief!



Kom ons druk die “reset”-knoppie
gereeld en vestig ‘n genadige en

regverdige samelewing



Laat Heer u vrede deur my vloei

Waar haat is, laat ek daar liefde bring.

Laat ek in pyn en 

smart vertroostend wees

En krag gee deur geloof in U, o Heer



Refrein

O Heer, help my om altyd so te leef –

om ander hoër as myself te ag,

Ja, om lief te hê – ander bo myself –

en ook eerder te gee as te verwag.



L 284:2

Laat Heer u vrede deur my vloei

en laat ek hoop gee waar daar twyfel is.

Ek wil u lig in duisternis laat skyn.

Laat ware vreugde altyd uit my straal



Refrein

O Heer, help my om altyd so te leef –

om ander hoër as myself te ag,

Ja, om lief te hê – ander bo myself –

en ook eerder te gee as te verwag.



L 284:3

Laat Heer u vrede deur my vloei…

Leer my om ook soos U te kan vergeef.

Maak my bereid om aan myself te sterf,

dat ander U al meer in my kan sien.



Kom ons druk die “reset”-knoppie
gereeld en vestig ‘n genadige en

regverdige samelewing



L 284:3

Laat Heer u vrede deur my vloei…

Leer my om ook soos U te kan vergeef.

Maak my bereid om aan myself te sterf,

dat ander U al meer in my kan sien.



Kom ons druk die “reset”-knoppie
gereeld en vestig ‘n genadige en

regverdige samelewing


