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Bring lof aan die Vader,

verheerlik die Seun,

vir liefde, genade,

verlossing en steun -
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verlossing en steun -



L 205:1 (vervolg)

dat elkeen wat glo

nie verlore mag gaan

maar ewig voor Hom

as verloste kan staan.

Loof die Heer, loof die Heer -

sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer -

prys sy heilige Naam!
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L 205:1 (vervolg)

Hy kom uit genade

ons sondes versoen

dat ons Hom vrymoedig

ons Vader kan noem.
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Hy kom uit genade

ons sondes versoen

dat ons Hom vrymoedig

ons Vader kan noem.



L 205:2

Ons lof aan die Skepper

wat altyd getrou

sy kerk hier bewaar,

dit vernuwe en bou -
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L 205:2 (vervolg)

ons bly inspireer

en ons stuur deur sy Gees

om sout en om lig

vir die wêreld te wees.

Loof die Heer, loof die Heer -

sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer -

prys sy heilige Naam!
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L 205:3

Ons lof, ons aanbidding,

o Vader, ons lied

is nietige klanke,

deur kinders gebied.

L 205:3

Ons lof, ons aanbidding,

o Vader, ons lied

is nietige klanke,

deur kinders gebied.



L 205:3 (vervolg)

Tog sien U ons nood

en verhoor ons gebed -

oneindig die liefde

wat U vir ons het.

Loof die Heer, loof die Heer -

sing, gelowiges, saam!

Loof die Heer, loof die Heer -

prys sy heilige Naam!
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Matteus 5:13-16



Here Jesus, ons is saam,

op u roepstem hier vergader;

saam verenig in u Naam

kan ons tot die Vader nader.

Hoor die dank- en smeekgebede,

Heer, van u gemeentelede.
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Lied 157:2

Maak ons harte deur u Gees

vir die heil'ge woord ontvanklik.

Laat ons daagliks onbevrees

op u heil bou, diep afhanklik.

Heer, laat ons geloofsvertroue

eenmaal oorgaan in aanskoue.
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Matteus 5:13-16



4:23 – Opsomming van Jesus se bediening

9:35 – Opsomming van Jesus se bediening

5-7 – Prediking of lering van bergpreek
(woorde van Jesus)

8-9 – Weldade en genesings van Jesus
(dade van Jesus)

Jesus gee gestalte aan die koninkryk



13.“Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, 
hoe kry ’n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. 
Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit.
14.“Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, 
kan nie weggesteek word nie; 15.ook steek ’n mens nie ’n 
lamp op en sit dit onder ’n emmer nie maar op ’n 
lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. 16.Laat julle
lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan
sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”



Wat kan mense
op jou gesig sien? 
Wat kan mense
op jou gesig sien? 

Wat kan mense
uit jou lewenstyl

aflei?

woorde en dadewoorde en dade

houding en verhoudingshouding en verhoudings

denke en optrededenke en optrede



Jesus is besig om sy dissipels
te onderrig



Jesus se onderrig het begin met 
die saligsprekinge



Julle is sout en lig vir
die wêreld

Dit is ‘n toesegging – Julle is … (nie soos neg. ouer)

Rol en funksie – God proe en sien in ons lewens



Julle is sout en lig vir
die wêreld

Wie is die “julle”?

Hoe werk dit?

Afgelope weekAfgelope week



Julle is die sout en 
lig vir die wêreld

5:13-16

5:3-12 Saligsprekinge

5:17-48 Uitleef van wet/ reg



Sout gee smaakSout gee smaak

Sout bewaar (preserver)Sout bewaar (preserver)

Sout maak gesondSout maak gesond

Sout buite ‘n soutpotSout buite ‘n soutpot



Lig verdryf duisterLig verdryf duister

Lig dui koers aan (stad op berg)Lig dui koers aan (stad op berg)

Lig sonder ‘n skakelaarLig sonder ‘n skakelaar

God is die bron – ons weerkaatsingGod is die bron – ons weerkaatsing



Julle is sout en lig vir
die wêreld

Waarskuwing – jy kan dit verloor!



Julle is sout en lig vir
die wêreld

Wanneer jy toelaat dat God deur jou skyn, 
sal mense God in jou sien en Hom verheerlik



Wat kan mense
op jou gesig sien? 
Wat kan mense
op jou gesig sien? 

Wat kan mense
uit jou lewenstyl

aflei?



Sout sonder ‘n 
pot en lig
sonder ‘n 
skakelaar

…dit is hoe God 
smaak en lig in 
en deur jou gee





Maak ons oë oop

as ons die nag in kyk.

Wys ons die hoop 

wat duisternis laat wyk.

Gee ons woorde, Heer, 

waarmee ons wyd kan loop.

Week ons met waarheid

breek ons bekers oop.

FLAM 70



Lig vir die wêreld, 

kom skyn deur ons.

Skyn in die donker 

met liefde wat verlos.

Stuur ons met lewe

vol van helder hoop.



Kom vul ons o Gees

om sout te kan wees.

Lig vir die wêreld

kom skyn deur ons.



Heer, ontmoet ons hier, 

woon in ons lofgesang.

U is die rykdom

waarna ons verlang.

As u lig ons lei, 

ons na die wêreld stuur.

Seën ons met volheid 

vul ons met u Vuur.
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vol van helder hoop.



Kom vul ons o Gees

om sout te kan wees.
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Kom Jesus skyn

laat donker verdwyn,

skyn in die nag,

laat breek die dag.



Lig vir die wêreld, 

kom skyn deur ons.

Skyn in die donker 

met liefde wat verlos.

Stuur ons met lewe

vol van helder hoop.



Kom vul ons o Gees

om sout te kan wees.

Lig vir die wêreld

kom skyn deur ons.



Sout sonder ‘n 
pot en lig
sonder ‘n 
skakelaar

…dit is hoe God 
smaak en lig in 
en deur ons gee


