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Skriflesing: Efesiërs 1:1-14
Heidelbergse Kategismus: Sondag 1
Teks: Efesiërs 1:13
Sing- Ps.150:1,3; Ps.23:2; Ps.71:1,14
Dit is sekerlik nie die eerste keer wat u weer Sondag 1 van ons belydenis in die
Heidelbergse Kategismus hoor nie. Maar broeder en suster kom ons luister daarna asof
dit ons eerste keer is. Ons lewe in ’n tyd van baie verwarring, baie onsekerheid, kerklik
het ons met baie verskille te make. Daar is baie dinge wat ons vandag vir mekaar kan sê
wat vir ons baie bekommerd maak. Daar is baie hartseer oor wat in die Gereformeerde
kerke die afgelope 50 jaar gebeur het. Byna vyftig jaar terug toe is daar in Rustenburg as
Doppers fees gevier. Ek verstaan daar was tot 60 000 mense daardie jaar in 1959
bymekaar. Byna twee-derdes van die somtotaal van alle Gereformeerde kerke in SuidAfrika vandag, terwyl hierdie som van Gereformeerde kerke hulleself nog GKSA mag
noem, maar hoeveel gemeentes nog werklik ’n parallel met 1959 kan trek kan ek maar
net hardop wonder. Ek noem hierdie dinge, omdat dit maar een voorbeeld is van wat ons
hartseer moet maak.
Spesifiek ook u wat met hierdie gemeente al ’n lang pad saamloop, die agtervoegsel wat
by hierdie kerk se naam gevoeg is- dolerend- in werklikheid beteken die woord as ek dit
reg het- om te treur- klaende te wees- om hartseer te wees. Treur oor stande en toestande
wat die kerk omring, want voel ons vreemd en vervreemd, ja hartseer oor dinge wat in 50
jaar se tyd verander het. Vyftig jaar is maar ’n kort tyd, in ’n sekere sin ’n oogknip. Vir
God is 50 jaar eintlik niks. ’n Duisend jaar is vir die Here soos een dag. 50 jaar na 1959
is in menselewens ’n groot hap van tyd, maar vir God is dit nie eers ’n sekonde van ’n
dag nie.
***
Tog op die sekonde van hierdie dag het die Gereformeerde kerk Pretoria dolerend in sy
hartseer nie nodig om tot die dood toe te huil nie. Want het ons in ons hande die
troosboek (ja ons troosboek is die Kategismus) wat niemand van ons kan wegvat nie. U
mag dalk voel daar is vir my min troos in die lewe oor, daar het sovele dinge verander,
wat het vir my oorgebly in my kerk-wees elke dag. Dadelik moet ons Sondag 1 oopmaak
en ons maak dit oop saam met Efesiërs 1- dan het God vir jou en my troos wat nêrens
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anders gevind kan word. Die vraag is in alle geval- Wat is jou enigste troos in lewe en
in sterwe?...
***
As ons Efesiërs 1 goed aandagtig lees dan kom die troos in strome saamgevloei. Hoe
gelukkig, hoe geseënd is ons om ten spyte van hartseer (dolering) ook ons enigste troos te
bely. As die dolering sou beteken ek laat my nie eers uit die Kategismus troos nie, dan is
daar groot fout. Dan beteken dit dat ek eintlik wil te kenne gee dat God nie in staat is om
my te troos nie. Terwyl Efesiërs 1 wat die Here vir ons hierin duidelik maak ook die
duidelikste troos bevat wat jy en ek nodig het.
Wanneer jy aan Jesus Christus behoort – dit is tog die kern van Sondag 1- dan moet dit
jou gelukkig maak. Jy moet daardeur getroos kan word. Efesiërs 1 is van begin tot
einde besig om die troos van God oor jou uit te stort. Vers 3 – God wat ons geseën het
met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus…Dit beteken verder dat jy ’n
uitverkorene is- v.4- soos Hy (God) ons in Hom (Christus) uitverkies het voor die
grondlegging van die wêreld- dit het ons vanoggend al saam met Habakuk as uit die
voortyd gehoor. Daarmee saam het die oorvloed van God se seëninge soos wat dit alles
in Jesus Christus saamtrek die een versekering na die ander wat op geen mooier manier
verwoord kan word as wat Sondag 1 van die Kategismus dit doen nie. En ja alles draai
om die feit …Dat ek…aan …Jesus Christus behoort!
***
Die eerste antwoord van die Kategismus praat op drie verskillende maniere van Christus.
Hy betaal…Hy bewaar…Hy verseker my. Die eerste keer gaan dit om Christus wat vir
my betaal het, deurdat Hy my van die toorn van God verlos het en van die heerskappy
van die duiwel en van die mag van die sonde. In die tweede plek gaan dit ook om
Christus wat my bewaar. Soveel só dat sonder die wil van ons Hemelse Vader daar nie
eers ’n enkele haar uit ons kop sal val nie, of God weet daarvan! Kan u dit indink? En
dan nog weer Christus en dit waarvan Hy ons verseker- Christus verseker my van die
ewige lewe deur die Heilige Gees en deur dieselfde Heilige Gees maak Christus my ook
bereid om vir Hom te lewe.
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God troos ons nie maar met leë woorde, of met die uitdrukking van elke donker wolk het
darem ’n silwer randjie nie- née. Al word die wêreld hoe deurmekaar en word dit om jou
ook hoe donker, is God Drie-Enig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees aan die werk.
Die Vader is in en deur Christus die Een wat nie eers buite Sy wil om ’n haar mistel nie,
geen haar val uit ons koppe sonder dat Hy nie wil nie. En asof dit nie genoeg is nie, laat
God se Woord ons dit nog duideliker hoor dat alle dinge wat op hierdie aarde gebeur en
moet gebeur tot my saligheid moet dien, of dan soos Romeine 8:28 dit stel- dit uiteindelik
vir my ten goede sal meewerk, omdat God Self in sy almag dit stuur en beheer. Dit doen
God die Vader in Christus, maar laat die Heilige Gees ons dit nog duideliker verstaan dat
ek nie net met sekerheid getroos word nie, maar daar kom ’n geheim by.

Die geheim is dat die Heilige Gees altyd aan die Woord van God gebind bly. As die Here
se Woord tot ons kom dan is dit die Heilige Gees wat na ons toe kom. Terselfdertyd word
die geheim nog wonderliker, nog groter. DIE Heilige Gees wat deur die Woord na ons
toe kom is niemand anders nie as die Gees van Christus Self. Die Gees van Christus
bring Christus na ons toe. Daarom is dit niemand anders nie, as Christus Self wat ons
deel gee aan die ewige lewe, en wat my van harte gewillig en bereid maak om vir Hom te
lewe.
Dit is ’n troos om te weet dat ek nie my eie baas is nie. Ja dat ook geen ander mens in die
ware sin van die woord my baas is nie. As dit moes wees dat ek aan myself moes
behoort, of aan ’n ander mens behoort, dan was die lewe van slawerny en van die dood
my baas gewees. Deur die beskikking van God die Vader, deur die verlossing van
Christus, deur die werking van die Heilige Gees, wil God nie hê dat ek en jy in hierdie
deurmekaar tyd ook self deurmekaar moet wees nie. Ons moet een wees met die
opstellers van die Kategismus, hoofsaaklik Ursinus , ja ook een met ons voorouers,
geslagte en geslagte voor ons, ja- vanaf Februarie 1563 (ja die eerste uitgawe van die
Heidelbergse Kategismus het in Februarie 1563 verskyn), en vir 446 jaar, kan ons met
mekaar een wees juis op grond van wat in Sondag 1 van die Kategismus staan. Ja en as
iemand nie met Sondag 1 van die Kategismus saamstem nie, dan kan ek met so een nie
één wees nie!
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Hoe kan ek een wees met iemand wat nie met Christus één is nie?! Dit wil Sondag 1 ons
ook duidelik laat verstaan. Frederik III het in sy tyd sy hande vol gehad oor heftige
twisgesprekke tussen teoloë, en het hy probeer om ’n einde daaraan te maak. Veral toe
Frederik III keurvors van die Paltz geword het was daar ’n hewige stryd oor die Nagmaal
aan die gang. Die Lutherane met Hesshusius aan die voorpunt en Klebitz ’n
gereformeerde predikant, het so ’n onsmaaklike stryd met mekaar gevoer dat Frederik III
beide van hulle uit hulle amp as predikant ontslaan het. Daar was ook sewe ander
predikante wat hy vermoed het die volk tot oproer aangehits het, en het hy hulle ook
ontslaan.
Nog voor Frederik opdrag gegee het om die Kategismus hoofsaaklik as ’n kategetiese
geskrif te laat opstel het hy gedink dat teoloë wat nie net op stryd ingestel was nie, hulle
hom moet kom help om hierdie onsmaaklike verdeelde tyd te help hanteer, maar ook dit
het later onuitvoerbaar geblyk te wees. Tog het hy aan Melanchton en Brentz advies
gevra oor wat die stryd werklik behels, en het Frederik III toe ook self met intensiewe
Skrifstudie begin. So word die een wonder uit die ander gebore. Nog heeltyd gaan die
twis oor die Nagmaal en Frederik III reël dat twee teoloë uit Heidelberg – twee
gereformeerdes- en twee Saksiese teoloë wat weer Lutherane was met mekaar ’n gesprek
moet voer. Tydens die gesprek word Frederik heeltemal oortuig van die gereformeerde
waarheid, selfs ook die een Saksiese teoloog, en so het Frederik III ten volle Calvyn se
belydenis oor die Nagmaal begin deel. Daar laat hy toe ook die teologiese fakulteit in
Heidelberg gereformeerde leermeesters beroep en so het Ursinus en ook Olevianus in
Heidelberg gekom, en ook ’n bekeerde Jood Tremellius.

En hoe wonderlik die eerste wat Frederik III wil aanpreek is die verwarrende toestand oor
die kinders se katkisasie. Al die kategismusse wat in die skole in omtrek was, soos die
klein kategismus van Luther en die Kategismus van Brentz, en ook ander kategismusse
moet tot ’n eenheid gebring word.
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Hieragter lê tog ’n geheim- bring die leer tot ’n eenheid alvorens die mense tot ’n
eenheid sal kom. Maar nou ons wat vandag Sondag 1 bely het, wie nie met hierdie leer
een is nie, sal nie met ons een kan wees nie. Hoekom is dit so belangrik. Om die
eenvoudige rede- ons het hier te doen met ’n saak van lewe en dood. Hierdie is ons
enigste troos in lewe en in sterwe. Daar kan geen ander troos bestaan nie, of anders
gestel, hiersonder kan ons nie met mekaar ooreenkom oor wat ons enigste troos is nie.

Om met mekaar een te wees juis op grond van Sondag 1 van die Kategismus, moet die
diepste grond van ons bestaan vorm, dit moet ons grootste en belangrikste dryfveer in die
lewe wees. Dit moet werklik in heel jou lewe jou enigste troos wees. Aan wat hou ons
vas in hierdie deurmekaar tyd. Die baie twiste en verskille wat daar is, soos wat dit my
lyk ook maar rondom keurvors Frederik III gewoed het. Beskou ons politieke vryheid as
ons hoogste ideaal, selfbeskikking, geld, of aansien, om gesond te wees, werklik die lewe
te geniet, of waar lê die Kategismus die belangrikste vashou punt. Laat ons onthou, dit
het die Here ook baie duidelik gemaak, dat die mense in die laaste dae se lewe beheer sal
word deur wat hulleself belangrik ag. Sinsgenot, gierigheid, hulle sal meer liefhebbers
van genot wees as liefhebbers van God (2 Tim.3:4).

So lewe die meeste mense vandag. Maar in besonder wat is jou doel, jou mikpunt in die
lewe? Ons weet ook dat die Here deur Paulus duidelik maak hoe hierdie dinge wat vir
mense so belangrik is tot ’n einde sal kom. Tale, profesieë, kennis, rykdom, dit alles sal
tot niet gaan, maar daar is drie dinge, net drie dinge wat onvernietigbaar sal bly bestaan,
nl. geloof, hoop en liefde. Net hierdie drie wat deur die grens van die tydelike sal breek.
Jesus het dit ook reguit gevra- Wat baat dit ’n mens nou eintlik as hy die hele wêreld wen,
maar sy siel ly skade?

Ons enigste troos, ja ons enigste vashoupunt kan net Jesus Christus wees. Die vraag is of
jy werklikwaar die eiendom van Jesus Christus is of is jy dalk besig met een groot stuk
selfbedrog. Ons moet seker wil wees dat al hierdie dinge wat in Efesiërs 1 staan ook op
my van toepassing is. Daardie beloftes, daardie versekering, daardie troos wat Sondag 1
ons wil bied. Die beskikking van ons Hemelse Vader en die werk van die Heilige Gees
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het in Efesiërs 1 vers 13 ’n geweldig belangrike kernvers. Daar staan dat elke gelowige,
elke uitverkorene het ’n seël of ’n merkteken van die Heilige Gees ontvang…in wie julle
nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. As daardie seël
op jou deur die Heilige Gees afgedruk is, dan is jy God se eiendom. Ja, wat maak jy as jy
God se Woord hoor, wat gebeur met jou wanneer jy die Woord hoor. Word jy werklik
getroos of is Sondag 1 nou wel mooi maar dit troos my nie regtig nie.

Geliefdes laat ons werklik hieroor ernstig ons lewe toets, hoe gewillig, hoe bereid is jy
regtig om voortaan uit dankbaarheid vir die verlossing deur Christus vir Hom te lewe?
Jesus het in Johannes 6 dit tog duidelik gemaak- Die woorde wat Ek tot julle spreek is
gees en is lewe- en Petrus antwoord ook in dieselfde gedeelte- Here na wie toe sal ons
gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Om eiendom van Christus te wees is om die
geur van die lewe te wil uitdra.

2 Korinthiërs 2 vergelyk ons met wat in Sondag 1 ook gebeur. As ons hierdie geur van
Sondag 1 uitdra, dan dra ons die geur van die Woord, dan dra ons die geur van die lewe.
’n Aangename geur van die lewe tot die lewe vir die wat gered word, maar ook ’n geur
van die dood tot die dood vir die wat verlore gaan. Party mense word deur die Woord
aangetrek en die Woord hou hulle vas, maar die werklikheid van die uitverkiesing staan
alreeds in Sondag 1 van die Kategismus, dat ander mense word deur hierdie woord
afgestoot. Hulle is nie bereid om nou, ja om voortaan vir die Here te lewe nie.

Ons gaan voortaan met die Kategismus voortgaan as dit die Here se wil is. In die Sondae
wat mag kom, gaan dit elke keer gaan om die vraag of die Heilige Gees deur die Woord
op jou ’n seël plaas- of daardie besondere seël, eintlik die enigste seël, die enigste troos
jou omring, of anders gestel of dit wel op jou afgedruk kan word. As ons troosboek die
Kategismus iemand afstoot, iemand doleer sonder die Kategismus, dan is dit ’n geur wat
nie tot die lewe is nie. Sulke dolering is dan uit die Bose. Die Satan se kinders huil ook.
Hoe het Judas Iskariot gehuil toe Hy Christus klaar verraai het, maar sy huil was nie
berou tot bekering nie, maar dit was hartseer oor homself en die geur van sy dade wat nou
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gevolge dra. Laat ons besef dat ware troos en valse hartseer, valse trane kan nie
bymekaar uitgebring word nie.

Die seël van die Heilige Gees, die troos van die Kategismus, wil alleen met hulle verder
praat wat daarna verlang om werklik te besef wat is ellende, waar kom dit vandaan. Die
sonde is die eintlike oorsaak van die behoefte aan troos. Die verlossing van sonde is die
middel tot die verkryging van troos. En dankbaarheid is die wyse waarop hierdie troos
belewe word. Ellende, verlossing en dankbaarheid moet voortdurend na gekyk word. Al
drie hierdie dele, dit wat die Kategismus in sy volheid in hierdie drie dele verdeel is iets
wat daadwerklik elke dag belewe moet word. Hoe groot my sonde en ellende is, hoe ek
daarvan verlos kan word, hoe ek God vir so ’n verlossing dankbaar moet wees. Die
oorsaak hoekom ons troos nodig het, die verkryging en belewing van hierdie troos is alles
deel van dit wat die Kategismus op ons gaan afdruk, ja die seël wat op ons geplaas word.
Daardie kosbare seël om op so ’n besondere wyse nou getroos te mag word, deur die
Heilige Gees waarvan Christus in besonder Hom, die Heilige Gees die ander Trooster
genoem het (vgl Joh 14:16). Die troos begin reeds deur al te weet hoe groot my sonde en
ellende is.
AMEN
Vrae uit Sondag 1
1. Wat is die dinge wat jou hartseer maak? Het jy troos in jou lewe nodig?
2. Is die Heidelbergse Kategismus nie heeltemal te verouderd vir ons tyd nie? Dit
het dan al amper 450 jaar oud! Wie het die Kategismus opgestel?
3. Wat sal jy sê is die hoofsin in Sondag 1 van die Kategismus?
4. Wie is die “Hy” waarvan ons in antw.1 praat?
5. Wat sê v/a 1 van die Vader?
6. Wat sê v/a 1 van die Heilige Gees?
7. Efesiërs 1:3 begin met dat ons baie geseënd is (geseënd beteken om werklik ’n
gelukkige mens te wees)- wat is die dinge wat jou in Efesiërs 1 baie gelukkig
moet maak?
8. Vraag en antwoord 2 gee vir ons eintlik die inhoudsopgawe (hooflyne) van die
Kategismus. Wat is hierdie inhoudsopgawe?
9. Wie is die ander Trooster waarvan Jesus in Joh.14:16 van praat?
10. Wat is die oorsaak dat ons troos nodig het? Wat is die middel tot verkryging van
hierdie troos? Wat is die wyse waarop hierdie troos belewe moet word?
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Skriflesing: Romeine 7:7-26
Heidelbergse Kategismus: Sondag 2
Teks: Romeine 7:24-25
Sing- Ps.84:2,5; Ps. 130:1,2; Ps.133:1,2
Waar ons vanoggend ons troosboek by Sondag 2 oopgemaak het, broeder en suster, is
daar baie wat sal sê, watter tipe troos is hierdie?! Ons hoor van ellende, ons hoor van
haat, ons hoor van die wet! Is dit regtig moontlik om my te troos as ek van sulke dinge
moet hoor. Moet nie te vinnig wil antwoord nie. Ons belydenis in die Kategismus ken
ons eintlik beter as wat ons onsself ken. Ons wil seker nie dit graag hoor nie, maar weet u
’n mens dink miskien jy ken jouself, maar eintlik as ek van dag tot dag moet toets wie is
die swakste kenner van myself dan is dit ekself!

Kom ons vergeet eers die werklikheid van wie ek is, en dit wat sonde is en dit wat sonde
in my lewe doen. U het seker agtergekom die Kategismus doen dit ook. Sondag 1 by
vraag 2 het gevra hoeveel dinge ek moet weet om in hierdie troos wat die Kategismus ons
wil gee salig te lewe en sterwe. En dan daardie drie dinge, en wat eerste staan- Hoe groot
my sonde en ellende is…Nou kom Sondag 2 en vra nie oor jou sonde nie, maar oor jou
ellende…Waaruit ken jy jou ellende?
***
Ellende is natuurlik ’n baie interessante woord. Letterlik beteken el-lendig- om uit-landig
te wees. Ons is uit ons land uit…bedoelende daar waar ons moes wees, ons is nie daar
nie. Ons eintlike plek, daar waar alles begin het, daar in die paradys, ons kan dit noem
daardie mooi, skoon en volmaakte land is weg. Die koninkryk van God, God se dierbare
koninkryk wat in landsterme, riviere, bome, minerale, rondom die eerste mense was, en
die heerlike gemeenskap met God daar, is ingeruil vir die swakste transaksie wat daar
seker nog ooit was. Om God se koninkryk uit te gaan, in te ruil vir wat ellendig is, en die
manier hoe die mens hierdie ooreenkoms, hierdie transaksie met God beklink het is
skande op skande. Dit walg, ons grootste ellende, is die walging van die doodsbestaan
waarin die mens homself geplaas het.
***
Dit gaan wyer as net die sonde wat daar gedoen was. Sonde het altyd gevolge, want het
die mens sy paradys, sy land verloor, hy was nou ellendig. Ons sê dit nie genoeg vir
Sondag 2
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mekaar nie, maar om ellendig te wees, dit wat ons in onsself is, is in werklikheid
ballingskap waarin ons onsself geplaas het.

En nou vandag, baie jare na die paradys het ons nog altyd met baie ellende te doen. Meer
en meer ellende, en is daar nie ’n dag wat ellende nie deel van ons lewens-spyskaart is
nie. Ek hoef dit nie alles te noem nie. Die spanninge wat daar in jou en my lewe is, die
gebroke gesinne, verkragtings, moord, geweld, ag ons sal tot vanaand kan opnoem,
hoekom daar iets soos dood bestaan, dit alles begin hier. In ellende kan mense al dieper
en dieper vasgevang raak.

Maar kom ons besef hoekom daar in hierdie gemors waarin ons is, tog wel ook vir ons
troos bestaan. Die Kategismus is ’n troosboek, dit moet ons altyd onthou. Hoe wil die
Kategismus jou in Sondag 2 troos. Deur vir jou te sê, ellende is nie net iets waaraan jy
blootgestel is en jy niks daaraan kan doen nie. Nee, jy mens, jy kan jou ellende ken!
Waaruit ken jy jou ellende?
***
Ag broeder en suster, die antwoord is selfs korter as wat die vraag is, maar met watter
geweldige antwoord het ons te make. Ek ken my ellende uit die Wet van God! Die Wet baie mense vererg hulle sommer by voorbaat by net die hoor van die woord WET.
Ander mense dink weer hulle ken die Wet, hulle sal vir jou dalk selfs die Tien gebooie uit
hulle koppe uit opsê, maar nog steeds het hulle eintlik nie ’n benul wat die werklike
betekenis van die Wet is nie. Dit is ’n baie ou probleem. Toe Jesus op aarde was, was dit
een van die grootste probleme onder die Jode, spesifiek onder die mense wat
wetgeleerdes genoem is, maar ook beslis in ons tyd, in baie mense wat hulleself kinders
van die Here noem, tog verstaan hulle nie die werklike betekenis van die Here se Wet nie.

Paulus het in Romeine 7 ons voorgegaan, maar ons moet eintlik dadelik ook Romeine 3
vasgryp. Die Kategismus is eenvoudig in Romeine 3 ingegiet, want lees ons in Romeine
3:20 die presiese woorde van ons belydenis…want deur die wet is die kennis van die
sonde. Die wet is die sleutel tot die kennis van ons ellende. En nou het Jesus in Lukas
11 juis vir sulke wetgeleerdes gesê- Wee julle wetgeleerdes, want julle het die sleutel van
Sondag 2
Romeine 7:7-26
Romeine 7:24-25
4/2/2009
Ds. Petrus Venter

Pretoria- 1 Maart 2009

3

die kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het
julle verhinder. As die wet se ware betekenis nie begryp word nie, dan sal so een nooit
sy eie ellende ken nie, maar selfs maak so een sy ellende nog groter omdat hulle maak of
hulle die wet ken maar hulle ken nie die ware betekenis van die wet nie.
Ons moet dadelik vanoggend ook erken alleen die Heilige Gees kan ’n mens se verstand
so verlig om die Wet van God reg te verstaan. Mense wat ook die Heilige Gees hierin
weerstaan soos ons in Handelinge 7:51 van sulke mense lees hulle sal ook nooit die ware
betekenis van die wet ken nie.
Hoe slim mense in ons tyd ook al geword het, en moet nie ’n fout maak nie, vandag se
mense is baie slim. Rekenaars en tegnologie, satelliete en radar, noem op, op sovele
gebiede, ook op die gebied van die mediese wetenskap. Daar is ’n ontploffing van
kennis, maar kom dit by die kennis van ons ellende, kom dit by die verstaan van die Here
se wet, dan is ons baie keer maar net soos een van daardie gemeentes die een in Laodicea
aan wie die Here een van die sewe briewe geskryf het- Jy sê: ek is ryk en het verryk
geword, maar jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind
en nakend is nie… Dit wil selfs begin voorkom hoe slimmer die mens dink om te wees
hoe swakker is sy kennis van sy ellende.

Dis sulke ellendige kennis, ellendige kennis van die Here se wet wat gemaak het dat
mense Jesus gekruisig het. Hulle wat veronderstel was om God se wet goed te ken , hulle
kla Jesus by Pilatus aan, en dit nogal in die naam van die wet dat Jesus ’n godslasteraar
is. Hulle sê mos ook vir Pilatus- ons het ’n wet en volgens die wet moet hy dood (vgl.
Joh.19:7). In naam van die wet kan ’n mens eintlik die grootste oortreder denkbaar van
die wet word. Dit gaan om die hardkoppigheid van die mens, die mens wat weier om die
heiden in sy hart te erken. Stefanus in Handelinge 7 kort voor die klippe om hom sou
reën, het eintlik dit so goed raakgesien. Op hulle wat hom aangluur, daardie
hardkoppigheid en onbesnedenheid van hart is die opbou van die weerstand- Stefanus
draai nie doekies om nie- julle weerstaan altyd die Heilige Gees en dan sê hy verder in
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v.53 iets merkwaardig- julle wat die wet deur die beskikking van engele ontvang het en
tog nie onderhou het nie!...

Die latere Godsman, Paulus, hy staan daar naby as Stefanus praat, hy pas die klipgooiers
se klere op, hy meen ook hy staan in belang van die wet. Sulke kennis van die wet laat
daardie mense die eerste klippe optel om Stefanus daarmee te gooi, hulle gooi hom pap,
hulle gooi hom dood en Paulus het werklik geglo dit is reg. In sy ywer waar hy ook
geglo het dit is wat die wet van ons eis het hy net nog verder hulle wou vervolg wat
hulleself as volgelinge van Christus onderskei het.
’n Onderskeiding wat hy nie gehad het nie, en op die dag van onderskeid, op die pad na
Damaskus (Hand 9) val daar iets skille van sy oë af, want dit wat die wet werklik moet
beteken het hom voorgekeer soos nog niemand vir Paulus gekeer het nie. Hy die groot
man van die wet, maar toe God hom voorkeer, toe die ware wet, toe die volle betekenis
van die wet hom eers beetgepak het, toe word hy ’n man van God wat nou sy eie ellende
ken. In Romeine 7 staan die betekenis van Sondag 2, die hele verloop van Sondag 2
eintlik so duidelik. Paulus redeneer oor die wet – Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde?
Nee, stellig nie! Inteendeel ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie,
want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê: Jy mag nie
begeer nie…

En dan kom die punt van die Kategismus in Romeine 7 net nog duideliker uit- telkens as
Paulus na homself kyk, selfs ook gedagtig hoe oortuig hy was Stefanus moet dood
gemaak word, dan is hy in homself so geskok, so teleurgesteld- Ek ellendige mens! Wie
sal my verlos van die liggaam van hierdie dood. Hy voel homself maar nog dieselfde
man as die een wat hy daar in Romeine 3 mee in gesprek was- - Daar is niemand
regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand
wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat
goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hul keel is ’n oop graf, met hulle tonge pleeg
hulle bedrog, die gif van adders is onder die lippe. Hulle mond is vol vervloeking en
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bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle
paaie en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie.
As Paulus homself so ellendig noem, hy skryf eintlik ’n getuigskrif oor homself wat ons
saam met hom moet lees, is my en jou vraag of ons getuigskrif van onsself enigsins
beter lyk. Jy mag miskien so dink maar dan het die wet nog nie in jou lewe begin werk
nie. Dit werk in ’n mens se lewe soos in ’n baie donker vertrek. Jare en jare se rommel
en gemors kan daarbinne gegooi word en daarbinne ophoop. Solank daardie vertrek
stikdonker bly pla dit nie eintlik nie, maar nou gebeur die wonderlike wat die wet doen.
Die helder deurdringende lig van die wet begin skielik die vertrekke van jou lewe te
verlig, en in hierdie lig wat nou al hierdie vertrekke inskyn sien jy werklik die gemors en
chaos en ellende raak. Jou eie ellende, die gemors van my eie lewe kom deur die wet aan
die lig. Soos ’n krokodil of ’n pofadder kan die vertrekke van my lewe baie onskuldig
daar eenkant toegesluit staan, ’n krokodil lyk niemand kwaad aan te doen nie, maar pasop
as jy jou hand daarna uitsteek, dan skrik ’n mens, dan skrik jy vir jouself. Die wet laat
jou eintlik wakker skrik. Jy sien dan dinge soos wat dit is!
***
Die wet wat oor jou en my lewe moet begin skyn, die wet in sy geheel, want dit gaan nie
om hoofstuk soveel, paragraaf soveel nie. U sal agterkom so werk die Kategismus nie!
Jy mag dalk al die gebooie goed ken, jy sal hulle van voor en van agter en van agter na
voor mag opsê, maar dit is nie werklik wat die wet is nie. Die wet is nie in die eerste plek
die tien gebooie om dit alles te ken nie, want wel het die Here al die gebooie gegee, maar
nogtans is daar net één wet. Die wet is net één nl. jy moet liefhê! Nie eers die wet en dan
God nie, maar eerste moet jy God liefhê, jy moet jou naaste liefhê, dan sal jy ook vir sy
wet lief wees.

Met hierdie wet en die eis van hierdie wet sê die Here baie duidelik aan ons dit gaan nie
om hierdie of daardie gebod, van dood slaan, egbreuk pleeg, of steel of wat al die gebooie
ook is nie, maar al hierdie gebooie, al staan dit dalk negatief geskryf - jy mag nie…jy
mag nie…dit is altyd weer gebind aan dit wat die wet eintlik positief is- jy moet liefhê.
Al die gebooie kan ek nakom maar as ek nie die liefde voorop stel nie, broeder en suster,
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skrik dan vir jouself as ons weer in die spieël kyk. Dit is wat die wet in alles is. Liefde vir
God en liefde vir ander mense, wat nie jy of ek mag besluit wie jou naaste is nie, maar
hulle wat deur God die naaste aan jou geplaas word, hulle is jou naaste. As ons nie
dieselfde vertrekpunt van die Wet ons eie maak soos wat die Kategismus dit doen nie, jou
hart, jou siel, jou verstand, al jou kragte, wat eintlik ons hele lewe omvat en dit alles word
nie gedoop, word nie gedompel in die een wet van jy moet God liefhê, jy moet jou naaste
liefhê. Liefde vir God en jou naaste hang in alles ten nouste saam. Wie sy medemens nie
liefhet nie, het God ook nie lief nie.
En nou is ons deur hierdie één wet voor ’n spieël gestel. Ons moet dikwels as ons van die
wet praat eintlik dit soos ’n spieël hier voor ons sien. En ek sien ek ellendige mens, wie
sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dit wat Paulus hier sê, dit was in die
Romeinse ryk letterlik so gedoen. Hulle manier van teregstelling was as iemand ’n baie
lae en gemene misdaad gepleeg het en so iemand word dan tot die dood veroordeel dan
het hulle daardie persoon letterlik met gesig aan gesig aan die lyk van ’n reeds
doodgemaakte mens vasgebind en so was die liggaam van die dood aanmekaar voor die
veroordeelde tot hy dan ook doodgemaak is. Wie sal my verlos van die liggaam van
hierdie dood…?
Soos ’n spieël hier voor ons, so sien ons dit. Terwyl dit gebeur, ek sien in die dooie
liggaam my eie dood, dit is hoe ellendig my stryd is, ek kan daarvan nie loskom nie. Die
wet laat jou dit alles sien, juis omdat nie jyself die spieël vashou nie, maar die spieël is in
Christus se hande. As jy en ek self die spieël vashou dan sal ons dit wegruk, skielik
wegkyk, ek sal nie wil sien wat ek besig is om na te kyk nie, maar nou met die spieël in
Christus se hande kan nie ek of enigeen die spieël wegklap nie.

En daar kom die genade, daar kom die troos in Sondag 2. Christus is deel ook van
Sondag 2. Ons moet Christus agter die wet sien en ons moet sy stem in hierdie een wet
hoor van… jy moet liefhê. Mense het deesdae slim praatjies as dit by hierdie liefde kom.
Hulle maak asof dit te sentimenteel is, moet nie liefde-liefde verkondig nie, moet nie
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hiervan praat, moet nie aanmekaar van vrede en liefde praat nie, dit pas my nie. Dadelik
wie is ek om dit te sê , as dit God is wat met jou Sy liefde opeis.

Die spieël, die wet waarin ek moet kyk, waaruit ek my ellende moet ken is nie in my
hande nie, maar in Christus se hande! . Watter troos, al word sy naam nog nie genoem
nie! Hy is reeds deur sy wet teenwoordig. En as sy Heilige Gees die harde hart breek, dit
word saamgevat hoe groot Sy liefde vir jou is, dan word my beskaming net nog groter.
Maar dit is genade as ’n mens nog oor jouself skaam word, as jy kan raaksien, hoe vuil,
hoe morsig, hoe aaklig, hoe walglik ek my in my doodsbestaan, hoe walglik ek myself in
die lig van die Wet bevind!

Dit wat ek en jy in die spieël raaksien, is wat ek en jy van nature is. Van nature geneig
om God en my naaste te haat. Ja haat in plaas van liefde. Die feit dat ons eintlik
wegskram om nie van die liefde te praat nie, is reeds ’n bewys van die haat wat daar dan
in my is! Dit is ons oor wie dit hier gaan, broeder en suster! Nie ander mense, hulle wat
nooit in ’n kerk kom nie. Ons, dis hoe ons lyk as ons in die spieël van Christus kyk. Van
nature geneig om te haat- soveel meer rede om vandag uit te roep- ek ellendige mens. Na
alles moet dit vandag gaan of ek werklik dink ek ’n ellendige mens is. Wie dit
dink…dank God deur Jesus Christus onse Here.
AMEN
Vrae uit Sondag 2
1. Sal ongelowige mense (mense wat nie die wet van God het nie), sal hulle ook
weet dat dit sonde is wat die wêreld so ’n ellendige plek maak, ’n plek van oorlog
en haat en bakleiery?
2. Wat beteken dit om ’n ellendige mens genoem te word?
3. Is dit nodig dat die Heilige Gees ook saam met die wet in jou lewe moet werk
voordat jy werklik die betekenis van die wet sal verstaan?
4. Wat het die Here aan die kerk in Laodicea geskrywe? (Kyk Op.3:17)
5. As jy die wet in een woord moet saamvat wat sal jy sê?
6. Kan ek God en my naaste 100% liefhê?
7. As jy na jou eie lewe kyk dink jy dat jy die oordeel van God verdien?
8. Vgl. Sondag 52 van die Kategismus V/A 127, oor wat daar van ons sondige
natuur gesê word.
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Skriflesing: Psalm 51:1-7; Romeine 5:12-21
Heidelbergse Kategismus: Sondag 3
Teks: Psalm 51:7; Romeine 5:17
Sing- (Samesang- Ps.51:1,2)- Sing- Ps.71:9; Ps.9:5,12; Ps.96:1,6
Ek is ’n sondaar! Broeder en suster, dit het ons verlede keer in Sondag 2 al besef. Paulus
wat uitgeroep het- Ek, ellendige mens…Die Wet waarin ons, ons sonde ontdek, dit vlek
ons ellende oop. Die wet is ’n spieël. Dit is meer as ’n spieël. Ons sien daarin ’n
vergroting van wie ons werklik is, maar terselfdertyd kom ons vandag by wat ons
veronderstel was om te wees…Die liefde wat moes liefde wek…
God se wet is ’n liefdes-wet, sy liefde wat alles voorafgaan, dit begin met wat God
doen….die Tien gebooie het ’n liefdes begin, dit begin met hoe Israel die slawehuis van
sonde- Egipte uitgelei is…maar waar was ek en jy toe daar aan ons gevra is- Kan jy
waarlik op God se liefde antwoord- kan jy die wet ten volle nakom? Née, ons het dit
uitgeroep- Ek is van nature geneig om God en my naaste te haat…

Dit is ONS van wie hier gepraat word. Nie heidene, mense wat ek daar vêr, heeltemal
buite die kerk moet gaan soek nie. Maar dis ons, die spieël van die wet sê, dis jy…dis ek!
Ons is die haters, ons is die mense wat die spieël wat Christus in sy hand hier voor jou en
my hou, nie kan toedruk, nog minder kan wegdruk, nie. Dit is eenvoudig nie moontlik
nie. En soos die spieël ons al hoe duideliker uitwys, is dit haat in plaas van liefde. Dit wat
God die grootste maak is sy liefde, dit wat ons die beste mee kan antwoord, dit wat ons
die grootste maak, dis in ons natuur- dis haat- om God te haat, om my naaste te haat.
***
Om so iets te sê, kan nie maar sommer net aanvaar word nie! In Sondag 3 het ons te doen
met van die rykste Sondag afdelings in die Kategismus. Dit gaan oor God se skepping,
hoe God spesifiek die mens geskape het, die mens wat na die ewebeeld van God geskape
is, ons wat heersers oor die aarde moet wees, onder-konings van die koning, die
ontsaglike betekenis om hier God se ambassadeurs, sy verteenwoordiger te moes wees.
Sonde en erfsonde…die oorsprong en uitwerking van die sonde laat my nie noodwendig
die omvang daarvan dadelik begryp nie. Dis vraag 8 se werk om ons uit hierdie
oorsprong en uitwerking van die sonde ook die werklike omvang te wys. Dit maak die
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gewig net nog swaarder. Watter geweldig gewigtige saak om van wedergeboorte te praat.
Dit doen Sondag 3 óók, inderdaad ’n abnormaal swaar vrag wat Sondag 3 dra, en wat ons
die vrag in ’n enkele preek baie moeilik kan saamvat. Dit wat ons was, dit wat ons
geword het, hoe ons anders kan word, is wat die jongste kind en die oudste broeder en
suster na hierdie Sondag moet kan antwoord.
***
Hoe was ons?! Om dit in één woord saam te vat, is om te sê, dit was werklik
VOLMAAK! Die mens is so haatlik, so boos, want die eerste vraag wat die mens in sy
gedagtes vorm na ons besef hoe groot ons ellende werklik is, is om te wonder maar het
God nie ook skuld nie. Het God ons nie goed genoeg geskape, goed genoeg dat ons bo
die sonde kon bly staan nie! En dan is dit asof daar werklik nie genoeg woorde in enige
taal bestaan om die volmaaktheid van hoe God alles geskape het, te beskryf nie. Dit was
’n geweldig hoë posisie waarin die hoë God die mens ingeskape het. In God se liefde wat
ons reeds as die begin van alles gesien het, sou God net die beste doen. Die mens het
werklik aan niks gebrek gehad toe hy uit die hand van God voortgekom het nie.

Om hierdie liefdevolle goedheid van God, dit wat by God volmaak uitstaan net nog
duideliker te maak, is dat God sy liefde, Sy kennis, Sy heerskappy nie vir Homself
gehou het nie, maar so goed was die skepping dat God Homself in die mens as ewebeeld
wou vind. Besef ons wat ons sê…dit is eenvoudig asof God wou hê dat hierdie mens wat
Hy hier skape, dat hierdie mens in baie opsigte na Hom wat God is, moet lyk! Bavinck
stel dit as volg- “Wat die mens in die klein is, is God in die groot, in die oneindige
grote!”. As skepping van God, skepsele van God is daar ’n totale afhanklikheid van
God, maar tog wou God ons aan Hom bind, die verbond praat al nog voor daar sonde
was. God die Vader wou Homself terugvind, wou aan die mens verwant wees, soos ’n
seun aan sy vader. Om na die beeld van God geskape te wees, die Kategismus gebruik ’n
nog sterker woord- om na die ewebeeld van God geskape te wees- sluit geweldig hoë
dinge en kringe in. Jy kom in die kring van die goddelike, Vader, Seun en Heilige Gees,
in daardie kring is dit eenvoudig so groot, so heilig, so hoog dat geen mens hier op aarde
dit eintlik ten volle kan besyfer of bevat nie.
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Ons troosboek, die Kategismus, praat van die geregtigheid, van die heiligheid, van die
kennis van God, ja om vir God ewig te kon dien, juis om Hom te loof, deur God lief te
hê, juis deur vir God te prys. Deur met Hom te heers, Hy die enigste Koning, elke kind
’n onderdaan, maar dan nie soos ’n slaaf nie. Om ’n volmaakte onderdaan van God te
wees, was om ’n onder-koning te wees. ’n Koning heers, dit was deel van die
volmaakte, ons moes konings wees, ’n priester is een wat moet liefhê, ons moes waarlik
ook priesters kon wees, ’n profeet is een wat God moet ken, hierdie volmaakte skepping
het sy profete wou hê, mense wat God reg kon ken. Hierdie was werklik hoë posisies, dit
was ’n volmaakte posisie waarin die mens hom/haar direk na die skepping in bevind het.

Daar was geen sonde, geen verkeerde waarin en waaruit God die mens geskape het nie.
Daar was ook geen proses, geen ewolusie ter sprake toe die volmaakte na vore kom nie.
Die Kategismus sny die moontlikheid tot ewolusionêre gedagtes en asof die mens uit
ewolusie ontstaan het, sommer baie vroeg af. Met wortel en tak moet dit uitgeroei word,
want is daar nog altyd mense wat die proses van ewolusie meer volmaak wil voorstel as
wat die volmaakte God dit kon doen,… God het net ’n volmaakte woord gesê , en dit was
daar! Die volmaakte het die Woord gevolg, so volmaak is God in sy woorde en werke!
Sy Woord is skeppings magtig.

Die oorspronklike mens, inwendig en na buite was daar geen vlek of rimpel nie. Hy het
liefde in hom gehad en daar was geen haat nie. So volmaak soos die eerste mens daar
was, so volmaak was ook sy toestand. God het die mens al die gawes gegee , dit wat
werklik nodig was om sy beeld draers te wees, sy onder-konings! God het alle reg gehad,
om ook van die mens die volmaakte te eis. Om God reg te ken, Hom regtig lief te hê, die
mens sou dit eenvoudig kon doen. Maar hierdie mens, laat ons nou maar kyk, na wat ons
was, na dit wat ons geword het…
***
Na alles so volmaak geskape was, waar selfs die engele in al hulle heerlikheid en glans
nie eers so ’n wonderlike posisie soos die mens gehad het nie, want die mens was bestem
om te heers, die engele was van die begin af bestem om te dien, om bediendes te wees.
Daar kom die mens en die mens self krap alles deurmekaar. Dit is nog heeltemal te sag
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gestel, die mens word die boosheid self, boser as wat boosheid kon wees. Daardie
ellende wat ons verlede keer al na moes kyk, dit word ’n totaal ellendige toestand. Nie
maar net uit jou land uit-ellende nie, maar ook word dit ellendig- ’n totale toestand
waarin die een na die ander inkom- word so gebore- en ook by die uitgaan van die leweas ons sterwe is daar nog steeds ellende- ellende en ellendig sou die wagwoord op die
mens se lewe word.
***
Die Kategismus wat ons toestand ken, geskryf in hierdie toestand waar Frederik III in
1563 sy eie soeke na troos, sy eie verlange na wat beter moet wees, nie meer kon inhou
nie…’n werklike verlange na wat God se bedoelinge vir ons is, dit word die groot
dryfveer… dit alles lei die geboorte kamer en die geboorteuur van die Kategismus
in…want sien Frederik III saam met Ursinus, die hoof opsteller van die Kategismus dat
kerkmense, dis hulle wat met mekaar twis en baklei. Die Lutherane wat die Calviniste
verguis, waar Luther en Calvyn ten spyte van al hulle verskille nooit met mekaar op so
’n haatlike vlak begin verkeer, soos wat hulle onderskeie volgelinge nou met mekaar
begin maak nie. As Ursinus hierdie haat teenoor God en mens opsom as die natuur van
dit is hoe die mens is, dan praat hy eerstens uit God se Woord, maar ook hoe hulle hierdie
haat van mede-gelowiges op hulle sien neerkom. Dit kom van alle kante, hierdie
belydenis is gebore, net soveel die Nederlandse Geloofsbelydenis, nog twee jaar vroeër,
uit mense wat die breekpunt van spanning en vervolging beleef het.

Soos aan al ons belydenisse kleef hieraan die reuk van martelaars vure, hulle is gebore in
die nag van smaad- Guido du Bres, 1561, opsteller van die Nederlandse
Geloofsbelydenis, se ellende is groot. Op 1 en 2 November 1561 gooi hy die belydenis
van die NGB saam met ’n brief oor die kasteelmuur van Doornik om die owerhede te
smeek, hou tog op met julle vervolging. Hier is my brief, hier is wat ons leer. Hou op om
ons seer te maak waar ons maar net wil leef ooreenkomstig die evangelie. Du Bres skryf
dat hy praat namens 100 000 ander wat in die Nederlande glo soos hy, maar dit alles is
meer werd as ’n mens se lewe.
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Jou geloof is meer werd as jou lewe, kan u dit van uself sê, want het Du Bres in 1567 dit
moes sê. Die kategismus is nou ook al vier jaar oud, en tog is Du Bres na hy gearresteer
is, skryf hy die mees hartroerende briewe uit die gevangenis aan sy jong vrou. Deur
hierdie ellende waar mense vra waaruit ken jy jou ellende, skryf hy oor sy standvastige
geloof, oor sy heelhartige oortuiging van die gereformeerde leer, en Du Bres het met sy
lewe betaal- 31 Mei 1567 is hy saam met mede-gevangenis opgehang nie oor wat hy
gedoen het nie, maar oor wat hy bely het…
***
Een mens. Adam het hierdie ellende wat ook Du Bres getref het, die wêreld ingebring.
Nou sal baie dink maar dit is mos nie soos dit moet werk nie. Met die val van daardie
briewe oor ’n kasteelmuur, gaan die val ’n baie groter val vooraf! Die sondeval was nie
maar net Adam en Eva se val nie. Die sonde het alles verwoes. Die ellendige mens,
Paulus skryf dit – nie net vanuit sy ellende nie, maar vanuit die Gees geïnspireerd, die
Heilige Gees sê dit reguit- deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom en deur
die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig
het…en dan laat die res van hierdie Skrifgedeelte geen twyfel dat die begin van die sonde
was ’n dodelike besmetting wat nie daar geëindig het nie. Om te sondig in die betekenis
van Romeine 5 is om verdorwe en boos te wees. Almal uit mense gebore is na Adam
sondig en boos. Calvyn skryf hier- …”toe Adam van die beeltenis van God afstand
gedoen, kon hy nie ’n nakomeling anders as sy ewebeeld verwek nie. Ons het dus almal
gesondig, omdat ons almal met die natuurlike verdorwenheid besmet is, en so is ons
sondig en boos…”
As Adam maar ’n geïsoleerde geval sou wees, hoekom sou God so drasties wees, so
ingrypend dat geen moederskoot meer babas in die wêreld bring waar die sonde die skoot
en die geborene nie los nie. Van bevrugting tot bevalling is daar al sonde, om nie eers te
praat van die sonde wat die geborene nog weer self doen nie. Erfsonde is erfskuld van
Adam af, dis erfsmet van ons ouers af, dit is waarlik nie God se skuld nie, ons eie skuld,
dit moet ons weer sê, niemand kom hiervan vry nie. Ons het reeds saam met Paulus
hierdie eenheid in Adam bely, nou nie ’n eenheid wat positief kan wees nie, ons moet dit
ook saam met Dawid doen. Nog baie jare na Adam, maar ook weer baie jare voor Paulus
Sondag 3
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roep hy dit uit- Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my
ontvang… By ons doop was dit ook duidelik voor die Here erken: “dat ons in sonde
ontvang en gebore word en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self
onderworpe is…”

Die dwaling van Pelagius en die Pelagiane en die nog latere Remonstrante wat in ons tyd
die Pinksterkerke insluit hulle is hier dwars teen ons belydenis in… teen die Woord van
die Here beweer hulle dat alle mense, en dan veral eintlik kindertjies en suigelinge met ’n
skoon bladsy gebore word, dat hulle eintlik van nature goed is. Daar is geen erfsonde nie,
die mens het ’n vrye wil om die goeie te doen. Satan is met sy bedrogspul soos hy in die
paradys daarmee geslaag het nog altyd besig. As die Kategismus praat van ons val en
ongehoorsaamheid dan sien dit op die verleiding van Satan maar die mens is nie maar net
’n beklaenswaardige slagoffer nie, maar is ten volle toerekenbaar, die ongehoorsaamheid
was ’n opsetlike daad teen sy beterwete in. Ons het geen vrye wil meer tot die goeie nie.
Ons dien vrywillig die sonde, maar is onmagtig om die goeie te doen. Ons is geneig tot
alle kwaad.

Dit wys werklik dan ook hoe diep die mens geval het. Die Kategismus sê dat ons is so
verdorwe dat ons uit onsself glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle
kwaad geneig is…Uit die mens sonder die hulp van God kan daar waarlik niks, ja
waarlik NIKS goeds na vore kom nie. Geneig tot alle kwaad. Daar is ook geen
versagtende omstandighede moontlik nie. Jesaja roep dit ook in hfst. 53 uit- Ons almal
het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop…In Job hfst. 15:14,16,35 dan
staan dit bymekaar- Wat is die mens, dat hy rein sou wees? En hy wat uit 'n vrou gebore
is, dat hy regverdig sou wees?...16- hoeveel minder die afskuwelike en ontaarde, die
mens wat onreg drink soos water!...35- Hulle is swanger van moeite en baar onheil; en
hulle skoot bring bedrog voort. Dit kom maar terug na wat die Here al voor die
sondvloed gesê het- Gen. 6:5-Die Here sien - dat die boosheid van die mens op die aarde
groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was…Dit wat
ons hier voor die Here bely- is hierdie Sondag werklik ook tot troos, of het ons hier te
doen met oordeel op oordeel.
Sondag 3
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Broeder en suster, die Kategismus is ons troosboek. Laat ons dit by elke Sondag onthou.
Elke Sondag is bedoel om jou en my te midde van sovele ellende te troos. In die
donkerste donkerte van ons ellende is daar die kort woordjie tensy- meer modern vertaal
kom die woord behalwe… Latyn gebruik die woord nisi-die Duits sê- “Es sey
denn…behalwe as ons deur die Heilige Gees wedergebore word…

Sondag 3 het in werklikheid twee geboortes! In antwoord 7 was ons eerste geboorte, ons
gewone geboorte waar ons in sonde ontvang en gebore word. In hierdie eerste geboorte
is ons as mense gebore, wat sondaars is. Ons kan niks anders as sonde doen nie.
Antwoord 8 het ’n tweede geboorte. Die wedergeboorte deur die Heilige Gees. Vir
Nikodemus het die Here Jesus hierdie daad van God in die stilte van die nag geopenbaar…dit staan in Joh.3 sommer kort na mekaar . Eers sê die Here in v.3-…: Voorwaar,
voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van
God nie sien nie. En dan weer v.5- Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou,
as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie
ingaan nie.
Om vandag ook dit te kon hoor- ’n geboorte uit die Heilige Gees, is om in Christus
gebore te word. Hoe wonderlik om in die diepste ellende hierdie wonderlike troos te mag
ontvang. Wat vir mense onmoontlik is, dit is vir God moontlik. In 2 Kor.3:5 dan staan
dit ook- Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons
bekwaamheid is uit God…Tussen wat ons vandag gehoor het- is daar net twee weë - of
ons gaan verlore of ons word wedergebore. Deur die sonde is ons die teenoorgestelde
van wat ons moet wees- Laat ons na Christus gaan- die laaste Adam. Mag ons ’n
volgende keer nuut gebore ook na Sondag 4 gaan, wel nog deel van dit wat my ellende is,
waar ons vandag kon sien wie ons nou eintlik is, kom ons by die deel waar ons besef hoe
God absoluut regverdig is.
AMEN

Sondag 3
Psalm 51:1-7; Romeine 5:12-21
Psalm 51:7; Romeinde 5:17
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Vrae uit Sondag 3
1. Wie se skuld is dit dat mense mekaar doodmaak, mekaar haat, en dat daar siektes
en ellende in die lewe is?
2. Het God enige skuld daarin dat die mens gesondig het?
3. Het God sy Wet vir ons uit liefde gegee of om ons te straf?
4. Hoekom sê ons dat aan ons belydenis kleef die reuk van martelaarsvure?
5. Wat verstaan jy onder om na die ewebeeld van God geskape te wees?
6. Hoe kan dit wees dat Adam se sonde nou ook op ons ’n invloed kan hê?
7. Kan ’n mens uit homself/haarself darem nie net ’n klein ietsie goed doen nie?!
8. Watter twee tipes geboortes hoor ons in Sondag 3 van?
9. Wat het die Here daardie een nag vir Nikodemus gesê? (Lees Joh.3)
10. Hoekom word Christus ook die tweede Adam genoem?

Sondag 3
Psalm 51:1-7; Romeine 5:12-21
Psalm 51:7; Romeinde 5:17
12/02/09
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Skriflesing: Job 34:10-30; Mattheus 22:1-14
Heidelbergse Kategismus: Sondag 4
Teks: Mattheus 22:11-12
Sing-(Samesang- Ps.82:1,2) Ps.103:8,10; Ps.96:6,8;Ps.103:3,5
Wanneer Sondag 2 en 3 saampraat, broeder en suster, dan het dit baie duidelik geword
dat daar by die mens ’n totale onvermoë ingetree het om enigiets uit homself (uit
haarself) te doen wat goed is. Ons is van nature geneig om te haat, totaal verdorwe dat
ons uit onsself glad nie in staat is om iets goed te doen nie. Dit bly deel van ons ellende,
maar Sondag 4 is met ons ellende nie klaar nie. Hierdie ellende wat in sonde ontaard
moet gestraf word.
En weereens is die Kategismus ’n kenner van die mens, veral wat die mens se diepste
bestaan aanbetref. Maak nie saam wie of wat jy is nie, ons sien dit al by klein
kindertjies. Die mens, as hy/sy iets verkeerd gedoen het, die eerste is om jouself te
probeer verontskuldig. Vra jy dalk vir jou kind om vir jou iets te doen dan sal die kind
eerder vyf minute met jou wil redeneer en verskonings uitdink om dit nie te doen nie,
terwyl as hy dit maar net gaan doen het, dan was dit dalk binne 30 sekondes afgehandel.
Dis maar ’n voorbeeld.
Daar kom in Sondag 4 ’n aanvanklike teëwerping oor wat Sondag 2 en 3 ons duidelik laat
verstaan het. Daardie teëwerping is soort van ’n bedenking wat na God gerig word of die
Here darem nie baie onregverdig is as Hy wat die Here is van die mens nou dinge eis wat
ons nie kan doen nie? Ons is dan in alle geval heeltemal onbekwaam om die Here se Wet
te hou! Ons het dit nou al oor en oor erken, en al wil ons ook iets goed doen, dan is die
kwaad by my aanwesig, soos Paulus in Romeine 7 dit ook erken het.
***
Sondag 4 werk nie net met ons onvermoë nie, maar ook met ons moedswilligheid. Ons
moet baie eerlik met onsself wees, voor ons teenoor enigiemand anders eerlik kan wees.
Keer op keer ontdek ons dit maar weer, dat ek baie keer nie goed wil doen nie, behalwe
dat ek uit myself dit ook nie kan doen nie. Ons onvermoë en moedswilligheid is twee
kante van dieselfde munt. Hierdie munt van Sondag 4 rol jou en my lewe in! Dit kom
eenvoudig met sy skerp kant jou lewe ingerol, maar moet nie verbaas wees as die
Sondag 4
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antwoorde nog skerper gaan wees nie, want al antwoord wat die Kategismus ken is die
antwoord uit God se Woord.
***
Is God nie onregverdig nie? OF soos wat die Kategismus hierdie vraag stel- Doen God
die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen
nie? Broeder en suster, God kan van ons gehoorsaamheid eis. God het die mens baie
goed geskape. Na sy beeld, na sy gelykenis, onder-koning, een wat al die gawes ontvang
het om werklik aan die reg van God te voldoen. Ons kon God werklik bo alles liefhê, en
ons naaste sou ten volle in hierdie liefde kon deel. Maar daardie sonde van
moedswilligheid wat nou nog so sterk by elk van ons aanwesig is, het by Adam begin. Hy
wat aan die eise van God kon voldoen, hy het hom deur moedswillige ongehoorsaamheid
verlei. Dit is nie God wat dit vir die mens onmoontlik gemaak het om aan sy eise te
voldoen nie, maar die mens het dit vir homself onmoontlik gemaak. As God sy
oorspronklike eise bly handhaaf, dan is God eintlik maar net regverdig, en doen Hy die
mens geen onreg aan nie. Ons moet dit nog sterker stel- As God nie sy eise sou handhaaf
soos van die begin af nie, dan sou God moes ophou om God te wees.

God is Een wat nooit sal verander nie. Watter troos om dit te weet. Hy is gister en
vandag en tot in alle ewigheid dieselfde! Al sal die hele wêreld verander dan moet ons
God dank dat Hy nog altyd dieselfde is en vir ewig dieselfde sal bly. So onmoontlik soos
dit vir God is om te verander, net so onveranderbaar is sy reg. Daarom sal sy Wet in
alles gehandhaaf moet bly.
As ons ’n enkele voorbeeld hier mag gebruik. Gestel ’n firma stel aan ’n student ’n beurs
beskikbaar op voorwaarde dat die student van sy studies ’n sukses moet maak en ook na
sy studies vir die firma ’n aantal jare moet kom werk. Anders sal die student die firma
moet terugbetaal. Die student is egter die een wat nie sy kant bring nie. Hy druip. Nou
is dit tog nie die firma wat onregverdig is as hy van die student sy gelde terugeis nie. Die
firma se eise was duidelik. Of jy slaag of jy gee ons geld terug. Wat is nou onduidelik of
onregverdig daaraan?! In die eerste Wêreldoorlog was daar nog ’n meer drastiese
voorbeeld. Jongmanne uit Frankryk het die duime van hulle regterhande afgekap dat
Sondag 4
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hulle onbekwaam moet wees vir militêre diens. Toe die Franse owerheid dit agterkom,
toe word daar die doodstraf ingestel teen enige van die jongmense wat hulleself vir
militêre diens onbekwaam gemaak het, want eintlik kom dit tog neer op hoogverraad.
Daardie doodstraf is daarom geregverdig, nie waar nie?!

Al het die duiwel ons oorspronklike ouerpaar, Adam en Eva aangehits, is dit nog steeds
die mens wat self die verkeerde gewil het. Daardie besondere bruilof wat die Here in die
gelykenis vertel het staan as die duidelikste voorbeeld. Die koning het uit sy pad gegaan
om daardie gaste te akkommodeer. Al wat die gaste moes doen is om die bruilofskleed
wat in alle geval by die ingang van die saal aan hulle uitgedeel was aan te trek, nadat
hulle hul eie vuil klere uitgetrek het. Dis al. Die man in die Here se gelykenis weier ’n
kleed wat in alle geval vir hom aangebied is. Watter vermetelheid om te dink die koning
moet hom maar aanvaar so vuil soos hy is… die koning moet maar tog net te bly wees dat
hy ook daar is. So moedswillig, so weerspannig as kan kom! Die koning is nie verleë nie,
nog minder ons hemelse Koning. Daardie man verdien om so uitgegooi te word, nie
waar nie?
As ’n boom val, dan val sy takke en blare saam. Adam, daardie boom in die paradys het
geval. Of kom ons bly by die beeld van die feesklere. Adam en Eva was feestelik in die
paradys, al was daar nie klere nie, dit was nie nodig nie. Toe Adam daardie fees kleed
van naaktheid deur sy sonde aan flarde geskeur het, het hy waarlik ons sy nakomelinge se
klere ook verflenter. Die mens vlug agter skamele blaartjies in, maak asof dit nou klere
kan wees. Erfsonde is in Sondag 3 al bely. Ons het self in Adam ons feesklere verwoes
en van al die ander gawes beroof wat in Adam ons geskenk was. Weereens dit is nie God
se skuld nie. Om God met ons reg te wil konfronteer gaan ons nêrens bring nie.

Soos wat Job dit gesê het, so is dit! Vêr is God van goddeloosheid en die Almagtige van
onreg. As daar nou iemand was, wat sou kon wonder oor is dit reg wat met my gebeur,
dan was dit seker hierdie man Job. Menslik laat hy baie vrae… is dit reg wat met hom
gebeur het. Tog is hy die eerste een wat sê, niemand mag dit vir jou of vir my vertel dat
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dit God se skuld is nie. God is altyd reg, en dit moet ons in alles aanvaar. Watter troos as
ons net daarby kan bly. God sal nooit onregverdig wees nie!
***
Nou gebeur daar in die Kategismus die merkwaardige. Die mens besef dit is werklik uiten- uit sy eie skuld dat hy moedswillig aan God ongehoorsaam was. Buiten dat die mens
moedswillig is, kom die volgende na vore. Die mens is altyd ’n kansvatter! Nou wat
ons besef God het die volle reg aan sy kant nou probeer ons om rondom die straf van God
draaie te maak. So min soos wat daar menslike draaie om God se reg kan bestaan, so min
is daar allerhande kanse wat met God gevat kan word. Moet nie met God wil kanse vat
nie, so min soos wat ek met Hom kan kragte meet, of met sy reg mag speel.

Kon die Here nie maar ons ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly nie? God
handhaaf sy Woord. So seker soos wat God sy beloftes vervul, so sal God ook sy straf
vervul. God se vorderingsreg, die feit dat God gehoorsaamheid kan eis, laat ons ook God
se vergeldingsreg erken. Hy mag, Hy kan, Hy sal vergelde die kwaad wat daar teen Hom
wat alleen God is gedoen is.

Kon die Here nie maar die man sonder feesklere net weer gevra het om tog maar die
feesklere daar by die deure beskikbaar aan te trek nie? Broeder en suster, met Wie het
ons te doen? ’n Speelmaat, iemand Wie ons dink daar kan maar uitsonderings gemaak
word. Laat dit duidelik wees. God wil die sonde straf. God wil beslis nie ons
ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly nie. Sy toorn is verskriklik. Nog nooit was
sonde en ongehoorsaamheid vir God ’n kleinigheid gewees nie. Ons leer God se straf op
drie maniere ken. Dit is ’n baie sware straf, dit is ’n baie regverdige straf, dit is ’n baie
gewisse straf.

Gestel iemand vermoor jou vrou en nou kom die regter en hy laat jou verstaan dat hy
weet hierdie misdadiger is in alle opsigte skuldig. Hy was nugter, hy was by sy volle
verstand, hy het met voorbedagte rade hierdie brutale moord gepleeg, maar die regter
meen dat jy tog maar die misdadiger moet oorsien. Sal jy?! Broeder en suster, jy sal jou
laaste sent aan regskoste uitgee, solank daar net reg kan geskied. Hoeveel te meer is ons
Sondag 4
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hemelse Regter, die hoogste Regter van hemel en aarde daarop ingestel dat sy reg
gehandhaaf moet word.

Die aangebore (m.a.w. ons erfsonde) sowel as die sondes wat onsself doen, is deel van
wat gestraf moet word. Omdat God se liefde so volmaak is daarom sal God sy reg ook
vervolmaak. God sal straf, wat tydelike en ewige straf mag wees. Tydelike straf wat
baie dinge kan insluit- rampe, droogtes, siekte, ja selfs die verval van ’n volk kan deel
wees van die straf op so ’n volk. Die ewige straf staan in lyn met die ewige dood of die
hel. Die man sonder bruilofskleed is uitgegooi, uitgewerp in die buitenste duisternis waar
daar ’n geween is en ’n gekners van die tande. Hier wys Jesus Self ook duidelik na die
hel.

Dit moet ons begryp. God wat sy Wet handhaaf, is dieselfde God wat sy Woord in alles
sal handhaaf. In Deut.32:4 lees ons dit so duidelik- God is ’n God van trou- of soos dit
hier staan- God is ’n God van trou en sonder onreg; regverdig en reg is Hy…maar dan
lees ons ook hiermee saam Eks.34:6-7 waar Moses dit so duidelik uitroep toe die Here by
hom wat Moses is verbygegaan het – Hy vat dit saam- HERE, Here barmhartige en
genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; wat die
goedertierenheid bewaar vir die duisende, wat ongeregtigheid en sonde en oortreding
vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek
aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag… Baie
jare na Moses dan sing Dawid dit nog luidkeels uit- Ps.103:8-10- Barmhartig en genadig
is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, Hy sal nie vir altyd twis en nie vir
ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons
ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy
goedertierenheid oor die wat Hom vrees…

Dit alles sê vir ons- God se reg, en God se trou, sy waarheid en sy liefde is nie deugde
van God wat teen mekaar afgespeel kan word nie. Ons moet dit ook nie probeer doen
nie. Die advokaat vir ons verdediging het nog so ’n laaste poging, so ’n laaste bedenking
wat daar geopper word juis om te hoor of die feit dat God ons sonde wil straf vir God nie
Sondag 4
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in botsing bring met sy eie barmhartigheid nie. God wat Self sy barmhartigheid oor en
oor herbevestig. MAAR broeder en suster, juis hierdie bedenking sou dit deurgevoer
word is ’n aantasting van die eer van God. God se deugde kan nie teen mekaar afgespeel
word nie, want God is sy deugde. Hy is barmhartigheid, Hy is regverdigheid.

Dieselfde

God wat sê dat Hy is liefde, en daardie liefde wat alles dra, alles verdra… moet nie
vergeet dat in hierdie liefde het jy waarlik so met God te doen, dat dieselfde Woord van
God sê ook vir ons- dat God is ’n verterende vuur (Heb.12:29; Deut.4:24).

Die laaste vraag van Sondag 4 wat vra of God nie ook barmhartig is nie, erken dat ons
met die allerhoogste majesteit van God te doen het…As jy net hierdie allerhoogste reg
van God besef, sy allerhoogste majesteit, dan sal jy weet dat jy het met God te doen. Hy
is nie maar een van ons nie. Hy is nie ’n mens nie. Hy is God, Hy alleen is God! Die
allerhoogstemajesteit kan eis dat ook die aller swaarste straf vir die sonde moet geld.
Die man sonder kleed het gedink hy is met ’n kleinigheid besig. Wat is sy klere nou. Hy
is mos uitgenooi, maar al is hy uitgenooi, was hy uitgegooi. Jy speel nie die Gasheer se
goedheid teen Homself af nie, hierdie gas by die bruilof het dit ten duurste besef!

Ons moet hierdie lyn van God se geregtigheid maar ook die lyn van sy barmhartigheid
nie ligtelik na kyk nie. Die kruis van hierdie lyne het ’n geweldige kruispunt en daardie
eenmaal toe dit gekruis het, toe was dit die kruis op Golgota. Jesus het aan die kruis
gedra die volle straf van God, God sou met niks minder as volkome geregtigheid tevrede
wees nie. Maar juis deur hierdie volkome geregtigheid het God ook sy volkome
barmhartigheid aan ons bewys. Paulus skryf in 2 Kor.5:21- Want Hy het Hom wat geen
sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in
Hom. Golgota is en bly die hoogste bewys van God se liefde en van sy regverdigheid.
Aan die kruis kan God se barmhartigheid en sy geregtigheid gesien word, ja maar laat ons
dit nie vooruitloop nie.
Die Kategismus, ons troosboek loop dit ook nie vooruit nie. Sondag 5 wat ’n nuwe deel
van die Kategismus inlei, wil eers ons duidelik laat verstaan dat daar net een weg is- één
weg tot verlossing. Dit word ’n al hoe groter soektog…Dit word ’n al hoe groter vraagSondag 4
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hoe kan ek verlos word? Hier sal ons agterkom daar was dan ook net een manier hoe ek
van God se regverdige straf vry kan kom- en dit is as daar betaal word. Sondag 5 gebruik
die woord betaal nie min nie, want betaal moes daar betaal word.
AMEN
Vrae uit Sondag 4
1. Het God al op enige manier teen enigiemand onreg gepleeg…Was God al ooit
onregverdig gewees?
2. Wat kon ons as mense doen volgens V/A 6
3. Hoe het God die mens geskape?
4. Wie se skuld is dit dat ons nie meer die wet kan hou nie?
5. Wat word bedoel met erfsonde?
6. Is daar sondes wat nou-al reeds deur God gestraf word?
7. Watter troos gee dit vir jou om te weet dat God nooit verander nie?
8. Wat het Job in sy lewe oor God gesê?
9. Hoekom het God die man sonder bruilofskleed uitgegooi, al was hy ook
uitgenooi?
10. God se regverdigheid en sy barmhartigheid het aan die kruis op Golgota gekruis.
Wat bedoel ons daarmee?
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Skriflesing: Romeine 3:19-31
Heidelbergse Kategismus: Sondag 5
Teks: Romeine 3:23-24
Sing-(Samesang- ) Ps.144:2,5- Ps.9:5,12; Ps.86:2,3; Ps.40:5
Broeder en suster, was u al in u lewe regtig benoud?! As kind of as grootmens kon dit
gebeur dat jy in ’n swembad of in die see gevoel het, ek gaan dit nie maak nie. Iemand
het dalk jou kop onder die water gedruk of ’n seestroom het jou gegryp, en al verder van
die strand weggesleep dat jy met jou laaste stukkie krag besef het, teen hierdie see kan ek
niks maak nie. Daardie geweldige benoudheid is moeilik om te beskryf. Dit is hierdie tipe
benoudheid wat ons hier in Sondag 5 ons moet indink. Die besef van ons ellende, dit
waaroor ons tot nou toe uit die Kategismus mee besig was, is om jouself in die see van
ellende te bevind. Daar was heelwat vrae, baie gedagtes hoe kan ek daar uitkom? Kan ek
self hierdie see uitswem?

Oor een ding is daar geen verskil nie, dit moet ons goed besef: Daar is geen mens op
aarde wat nie in die see van ellende gebore en in die see van ellende moet lewe nie! Self
kan ek nie daaruit nie. Dit is soos om in ’n pikdonker gevangenis gegooi te word en al
wat oorbly is dat God my moet oordeel. Aan die einde van Sondag 4 is dit vir almal baie
duidelik dat vanuit die regverdige oordeel van God moet ons almal gestraf word. Daar
uit die diepte van die see van ellende, daar uit die donkerte van die gevangenis kom dan
eintlik die benoude vraag soos in vraag 12- Aangesien ons volgens die regverdige
oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien, hoe kan ons van hierdie straf
bevry en weer in genade aangeneem word? Christus se vraag in Markus 8:37 is eintlik
met ander woorde presies dieselfde vraag- Wat sal ’n mens gee as losprys vir sy siel?

Die woord losprys is belangrik. In Exodus 21-28-30 dan word dit gebruik waar iemand
’n gevaarlike bees aangehou het. En as ’n bees ’n man of ’n vrou stoot, sodat hy sterwe
moet die bees sekerlik gestenig word, en sy vleis mag nie geëet word nie, maar die baas
van die bees sal ongestraf bly. Maar as die bees tevore al stoterig gewees het en sy baas
gewaarsku was, maar dit nie opgepas het nie, en dit ’n man of ’n vrou doodmaak, moet
die bees gestenig word en ook sy baas moet gedood word. As aan hom losgeld opgelê
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word, moet hy vir die lossing van sy lewe alles gee wat hom opgelê word…Vers 31 wys
dan op hierdie reg waarvolgens gehandel moet word…
Die losgeld, die losprys, die lossing vir jou siel, dit waarvan Jesus praat- wat sal ’n mens
gee as losprys vir sy siel?- is baie ernstig in die sin- as ’n bees iemand doodgemaak het,
dan kon daar op ’n manier nog betaal word, daar kan ’n tipe van ’n ooreenkoms bereik
word, daar kan ’n skikking wees, maar as dit jou siel is waarvoor daar betaal moet word,
wat kan jy as mens betaal om uit sulke nood verlos te word?
***
Uit Sondag 5 is dit ’n vraag na betaal…betaal, betaal! Daar moet betaal word, want is
daar twee baie belangrike sake wat hierdie betaling vereis- God se geregtigheid en V/A
13 gaan om ons skuld. Geregtigheid en skuld moet voor betaal word. Geregtigheid is die
eerste absolute ononderhandelbare voorvereiste- Aan God se geregtigheid moet voldoen
word. Daar kan, daar mag nie eers daaroor geredeneer word nie! Die Here wat 100%
aan sy Woord gebind is. God is die onveranderlike! God is 100% getrou aan sy verbond.
Die Here sal in alles, ook in die nakoming van sy reg op geen manier, gestel net met 99%
tevrede kan wees nie, want dan is Hyself daardie 1% aan sy eie Woord ontrou.

Dit sal die Here nooit wees nie. In alles is Hy volmaak, Hy sal in alles die volmaakte eis.
’n Halwe geregtigheid, ’n gedeeltelike geregtigheid sal nooit voor God deug nie. As dit
nie volmaak is nie, dan is dit nie reg nie. God is en God werk nooit net gedeeltelik, half
onvolmaak met ’n duistere uitsig dat dit dalk nog beter kan word nie. Hy wat IS wat HY
IS. Dit gaan nie om ons wil nie, maar dit gaan om God se wil. Om die reg wat die Here
van ons eis!
Paulus praat in Romeine 3 van daar is geen onderskeid nie…Almal, sonder uitsondering,
moet besef daar moet na geregtigheid gesoek word, en die een kan dit nie op die manier
wil doen en ’n ander weer op ’n ander manier nie. Op gelykerwys is ons almal tot
dieselfde voorwaarde vir verlossing gebind.
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Almal is sondaars en het niks by God om te roem nie. Paulus redeneer in Romeine 3 dit
nog verder uit- almal wat gesondig het…en dit is tog ons almal- daarom ontbreek ons
ALMAL aan die heerlikheid van God. Die lof van geregtigheid, hoe heerlik sou dit nie
gewees het as ons wel kon aanbied om aan God se geregtigheid te voldoen nie. Voor
God kan daar egter geen geregtigheid wees behalwe in die sin van volmaakte, volstrekte
gehoorsaamheid nie. Ons hoor tog die Here deur Paulus dit vir ons duidelik uitgespelhulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig…
***
Met wat ons nou sopas gehoor het, is die Kategismus met albei sy hande nou smekend
voor God, want kom ons agter, daar is ’n vlammetjie wat brand, daar is tog ’n
moontlikheid om verlos te word. Die deure is nie heeltemal toe nie. Die profesie van
Hosea moes eintlik hier in geheel gelees kon word. Die volk Israel word as ’n prostituut,
’n hoervrou voorgestel, wat agter ander mans aangehardloop het. Sy het haar van haar
eintlike man, haar eerste Man, in Israel se geval van God afgeskei. Met Hosea sê die
Here ek gaan haar uitklee, Ek gaan my van haar afwend, Ek gaan haar stel soos op die
dag van haar geboorte, en oor haar kinders gaan ek my nie ontferm nie, want hulle is in
ontug gebore. En dan probeer hierdie vrou agter haar klompe minnaars wat sy in haar
hoerery gehad het aanhardloop, maar haar pad is toe. Tevergeefs roep sy om hulp, maar
hulle kyk nou almal anderpad.

Dan probeer sy terugkom. Sy wil na heer eerste man gaan, omdat sy dit by hom beter
gehad het. Na sy alles weer probeer, die hele weg van om weer sy liefde te wen, dan keer
hy haar ook die rug toe. Soos sy nou ook probeer om haar eerste man se liefde te wen, so
lag haar vroeëre minnaars haar nou ook uit! Egipte fluit vir haar, Assur wys sy vinger na
haar, sy staan uitgeklee, onttooi, elke stuk versiering wat sy wou gebruik word stuk vir
stuk weggeneem, sy staan letterlik soos met haar geboorte.

In die diepste van haar ellende, in die grootste vernedering, in alles is sy een wat verneder
moet erken, ek is skuldig, en dan hoor sy God roep. Haar eertydse man wat eenkant gaan
staan, en Hy praat met haar- Kom tot My, Bruid van my jeug…Hosea 2:13- is dit die
Here wat sê: …kyk, Ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en na haar hart spreek.
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Dan sal Ek haar daarvandaan haar wingerde gee en die dal Agor tot ’n deur van hoop,
en daar sal sy antwoorde gee soos in die dae van haar jeug…Vers 15 is dit asof die Here
haar stem in Homself weergee want sê die Here- En in die dag spreek die Here, sal jy
My noem: my Man…en jy sal my nie meer noem: My Baal nie…Die Here praat met haar
die taal van liefde, van trou, van geregtigheid, reg en goedertierenheid…dit alles nadat sy
in die woestyn ingelok is, want in die woestyn moet die son van geregtigheid haar
eertydse hoerery haar uitbrand, haar skoon brand, en juis ook in die woestyn het die deur
van terugkeer die skrefie oopgemaak…die deur is in die dal Agor vir haar gegee tot ’n
deur van hoop.

Agor die versriklike plek, want het Agan daar van die goud en silwer in Jerigo gesteel toe
God die stad met die banvloek getref het. Agan en sy hele huis is daaroor uitgewis,
omdat Agan sy hand uitgesteek het na wat aan hom nie behoort nie. En na hierdie familie
gestenig is, is daar ’n hoop klippe daar gepak, ’n groot hoop stene, want so staan dit in
Josua dit moes ’n getuienis wees. Nou moet hierdie slegte vrou, hierdie arme ellendige
vrou wat Hosea mee moes trou as uitbeelding van hoe God dit moes doen, sy in haar
ongeregtigheid moet in die dal van ongeregtigheid, hierdie Agor gaan staan, haar gesig
verrimpel, haar liggaam opgebruik….kyk na die sonde van die mens, en sy ellende, dit
wat Sondag 1-4 jou gewys het. Hierdie vrou het in ’n sekere sin nog veel erger, veel
verder van God weggedwaal as Agan. Jy wat die Here vergeet het, agter minnaars
aangeloop het…
Jy wat so jou eie lewe sleg gemaak het, terwyl God vir jou ’n Man wou gewees het, dit is
die sentrale boodskap van Hosea, maar weet u die dal Agor, al spreek dit van geweldige
ellende, juis hierdie dal word vir hierdie vrou ’n deur van hoop (Hos.2:14). Al is jy in die
dal Agor, al is jy naby hierdie klipstapel van Agan wat teen jou getuig, juis van hier kan
Hosea haar optel, die Here wil haar nie in die dal los nie. Die Here wil haar optel, haar
bring op die hoogtes, op die berg Sion, die tempelberg, die tempel wat deur mensehande
vir God gebou is.
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Dit bring ons by die bedoeling van Sondag 5. ’n Deur van hoop word vanuit die dieptes,
skrefie vir skrefie verder en verder oopgemaak. Soos die vrou in die woestyn moes
betaal, so seker staan dit in Sondag 5 dat daar betaal moet word.
***
Nou wat die Kategismus dit ook besef daar is ’n deur, maar hoe kan ek daar inkom? Kan
ekself maar dit oopmaak, kan ekself betaal- vraag 13- Kan ons deur onsself betaal?...
Kan my voorbeeldige lewe, my goeie bydraes, my nederigheid, my imbors, my karakter,
kan ek nie daarmee begin om my skuld voor God te betaal nie? Die antwoord in ons
belydenis is om die wind heeltemal uit ons suile te haal. Sou ek probeer om my skuld te
betaal, dan kleef daar aan my voornemens, aan my dade en optrede, soveel sonde dat net
in my poging om my skuld minder te maak, maak ek dit nog meer! In Lukas 17:10 kom
daar die nog meer verpletterende antwoord op jou en my verdienste- So ook julle,
wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike
diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Dit moet vir ons baie
duidelik wees- Ek kan self geen losprys verskaf nie…

Die Fariseërs was ook die mense wat in die tyd van Jesus gedink het dat ek kan self
betaal. Hulle hele benadering was soos om jou lewe met goeie werke te moet uit
balanseer. Soos ’n skaal wat twee bakkies het- die een bakke dra jou sonde, die ander
bakkie moet jy nou jou goeie werke oplaai en jy moet soveel goeie werke doen dat die
goeie-werke kant nou swaarder weeg as die sonde-kant, dan is jy op die regte pad! Om
dit te probeer bereik het die Fariseërs duisende wette en verordeninge wou instel sodat jy
in al hierdie wette genoeg geleentheid ontvang om genoeg goeie werke te doen.

So het hulle geglo, maar so glo baie vandag nog, as ek maar net reg leef en ek doen goeie
dinge, dan sal ek salig word. Jesus het die Fariseërs addergeslag genoem. Julle maak
miskien die buitekant van die beker mooi blink, maar daarbinne is dit vol roof, bedrog en
moord. Die Here werk nie met regmerkies en kruisies nie, al is baie mense met sulke
merkies besig om hulle lewe af te merk. Die gebed van die Fariseër en die tollenaar gaan
die Fariseër so vêr om God te dank dat hy nie soos die tollenaar of soos ander mense is
nie. Hy wat tiendes gee, hy wat gereeld vas… Kom ons die gedagte saam met die
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Kategismus sommer geheel en al nekom draai – dit werk eenvoudig nie- jy kan geensins
self betaal nie. Jy kan jou saligheid nie verdien nie!
***
Die mense sondaar gee nie bes nie. Nou wat van ander geskape wesens- engele, diere of
ander mense- kan hulle nie vir my ’n losprys verskaf nie…kan hulle nie vir my betaal
nie? Soos wat ons na Hosea gekyk het, daardie slegte vrou, daar in die dal van Agor, sy
het niks gehad nie, kaal gestroop staan sy daar…wanneer ons saam met haar daar staan,
want ons is uit onsself niks beter as sy nie, kyk ons na ’n ander klein profeet- Miga- Miga
vra in hfst.. 6:6-7: Waarmee sal ek die Here tegemoetgaan en my buig voor die hoë God?
(m.a.w. wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan en as ek voor die hoë God gaan
kniel?) Dan gaan dit oor jaaroud-kalwers, brandoffers, sal die Here duisende ramme
aanvaar, saam met tien duisende offers van olie. Moet ek my eersgebore offer vir my
sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding?
Niks hiervan kan betaal nie. Nie ek nie, nie engele nie, engele wat in alle geval nie ’n
liggaam het nie, en die mens het na sy liggaam gesondig, en diere het nou wel ’n liggaam,
maar hulle is sonder siel. Hulle kan ook nie betaal nie. Bowendien het God sy verbond
nie met engele of met diere opgerig nie, maar God het dit reeds in Genesis 2 met die
mens opgerig, en die mens het dit gebreek. Daarom moet die mens gestraf word.

Weereens God se reg is in lyn met wat sy wil is- God wil nie die sonde van een skepsel
aan ’n ander skepsel straf nie! Oor al hierdie diere staan die dood geskrywe. Dit wat die
dood uitspel, hoe kan jy dink om daarmee vir die lewe te betaal? Al sou ons ook dink dat
kan Moses nie maar vir my betaal nie, hy wat in Eks.32:32 bereid was om sy naam uit die
boek van die lewe uit te vee, as Israel maar op die wyse gered kan word. Dawid is egter
die een wat Ps.49:8-10 dit nog duideliker besef- veral vers 8- Niemand kan ooit ’n broer
loskoop nie; hy kan aan God sy losprys nie gee nie…Al sal jy dan ook met jou lewe wil
betaal, dan is dit nog steeds nie genoeg dat so een vir altyd kan lewe en die dood nie
smaak nie. Die las van die ewige toorn van God teen die sonde is eenvoudig te swaar dat
niemand dit kan dra en ander van hierdie las kan verlos nie.
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Ons het nie maar met die straf van mense te doen nie, of om gewone straf nie. Dit gaan
om die straf van God. Hierdie straf is te groot en te swaar!
***
Waar Sondag 5 afsluit is dit vir ons duidelik- ons soeke na verlossing het eintlik ’n
dubbele soektog geword. Ons het nie net ’n middel tot ons verlossing nodig nie, maar
ons het ook ’n Middelaar nodig. Een wat die verlossing kan verwerf en kan betaal. Daar
is duidelik sekere kwalifikasies waaraan die Middelaar moet kan voldoen? Nog steeds sit
ons in die diepte van die see van ellende, die donker tronk het ’n deur, maar ons het nog
beslis nie naastenby ’n sleutel om daardie deur oop te kry nie… Al sou ekself oorweeg
om daardie deur oop te kry. Kan ek…? Nooit nie…!. Dit is te donker, die deur is te
swaar, en buitendien die sleutelgat is nie aan my kant nie. Dit is waar ons nou in Sondag
5 staan.

Wat kan ek doen, is die vraag wat al dieper en skerper insny, die antwoord- die troos in
hierdie troosboek is, daar is ’n deur maar jy kan die deur nie oopmaak nie…Elke Sondag
het sy troos, maar besef eers die troos kom na ons van God af…dit is God wat na jou toe
kom…dit is nie jy wat eerste na God toe kan gaan nie. God stel twee kwalifikasies vir
die Middelaar- Hy moet ’n ware en regverdige mens wees, Hy moet ware God
wees…Volgende keer in Sondag 6 is ons by dieselfde deur wat vir Hosea genoem is ’n
deur van hoop. Watter genade dat daar wel so ’n deur bestaan! Al mag Sondag 5 voel
ons staan voor ’n paar toe deure, watter troos om te weet, ons staan wel voor ’n deur. Die
paradys het na die sondeval ’n totaal geslote deur gekry. By die in en uitgang van die
tuin het die Here wagte gestel. Engele met swaarde wat vlam en flikker. Die mens wat
graag die tuin sou wou teruggaan, om van die boom van die lewe te eet, om dan ewige te
bly lewe. God het gesorg dat daardie ingang na die tuin bottoe is, maar nou is dar wel ’n
ander ingang wat Sondag 6 by gaan kom. Weet dat daardie ingang, daardie deur is die
enigste, en Sondag 5 klop aan Sondag 6. Dit is ’n klop aan daardie deur. Ons eie geklop
sal niks help nie, daarom moet nie jy die deur probeer oopklop nie, ook nie ek nie. Jy
klop aan toe deure, betaal kan jy nie betaal nie, maar nou hoe toe daardie deur ook al mag
wees, wat daarvan as jy skielik voor ’n oop deur kan kom staan, wat nie jy of ek of
enigiemand hier op aarde kon oopmaak of oopklop nie. Jy sal dalk nog meer verbaas
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wees oor Wie is Hy wat eenvoudig die deur oopmaak, Hy wat die deur is. Paulus het
reeds vir ons gesê- hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die
verlossing wat in Christus Jesus is.
AMEN
Vrae uit Sondag 5
1. Wat verdien ons volgens vraag 12?
2. In watter konteks word die woord losprys in die Ou Testament gebruik?
3. Wat is Jesus se vraag in Markus 8:37?
4. Hoeveel keer lees ons van betaal in hierdie Sondag-afdeling? Wat moet ons
daaruit aflei?
5. Buiten betaal, watter twee ander belangrike woorde word in Sondag 5 gebruik?
6. Hoekom is ’n gedeeltelike voldoening aan die Here se reg nie vir Hom voldoende
nie?
7. In Sondag 5 kan ons aflei die deure is nie heeltemal toe nie. Waaruit kan ons dit
aflei?
8. In Hosea lees ons van ’n baie slegte vrou. Hoe kan ons hierdie vrou op Sondag 5
van toepassing maak.
9. Is daar enige manier waarop ek, of ’n engel of enige skepsel of dier vir my sonde
kan betaal?
10. In watter opsig het ons soeke na ’n Verlosser nou eintlik ’n dubbele soektog
geword?
11. Aan watter kwalifikasies moet ons middelaar en verlosser aan voldoen?
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Skriflesing: Filippense 2:1-11; 3:1-21
Heidelbergse Kategismus: Sondag 6
Teks: Filippense 2:6-11; 3:7-9
Sing- (Samesang- Ps.94:5,6) ; Ps.121:1,2; Ps.105:10,13; Sb.33:1,3
In die vorige Sondae van die Kategismus, broeder en suster, was daar werklike
worstelinge oor die mens se ellende. Die vraag of verlossing enigsins moontlik is, en as
dit moontlik is hoe moet die Verlosser dan wees…? Sondag 3-5 was hiermee heeltyd
besig. Die moontlikheid van verlossing is daar, die moontlikheid van ’n Verlosser is daar,
maar is hierdie kwalifikasies nie heeltemal buite die kwessie nie. Kan daar werklik so
Een wees, soos wat Sondag 5 van praat, wat waarlik God is, maar wat ook waarlik mens
is?

Met hierdie vrae in die agterkop wil ons belydenis nie maar net menslike vrae
beantwoord nie, want nooit mag dit maar gaan oor wat ons dink ons Verlosser aan moet
voldoen nie. Dit mag nie maar net gaan oor menslike studie nie, maar in alles en veral
ook in Sondag 6 gaan dit om Goddelike openbaring. God wat Homself bekendmaak,
watter geweldige daad van God om net daaraan te dink, dat God Homself kenbaar maak,
maar ons het nog ’n groter voorreg! God het Hom geopenbaar in die vlees, ja in ’n mens.
Laat ons dit op die heel duidelikste stel, wanneer die oomblik van die grootste waarheid
wat daar nog ooit in die geskiedenis plaasgevind het is daardie oomblik wanneer God
mens geword het. Net die gedagte van God het mens geword, daar kan geen groter
hoogtepunt as dit wees nie!
***
Maar soos wat ons in ons lewe moet wees, so is die Kategismus ook, dat jy nooit dinge
moet vooruitloop nie. Die oomblik as dinge vooruitgeloop word dan gaan daar van die
belangrike dinge skade ly en verlore gaan. Ons kan nie by die Verlosser uitkom as daar
nie op die regte manier na Hom gegaan word nie. Die regte manier is ons belydenis se
manier van hoekom is Hy ware en regverdige mens…hoekom moet Hy dit wees…maar
asof die vraag in heiligheid bo alles uitstyg hoekom is dieselfde Mens terselfdertyd ware
God…hoekom moet Hy ware God wees. U kom agter en ons stem saam, hierdie
WAAROM-vrae, gaan om die wese van die Middelaar. Die vereistes, sy Wese moet voor
sy Persoon staan. Eers as ons oor sy wese duidelikheid het, kan daar oor sy Persoon
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duidelikheid kom. Hierdie noodsaak tot ware mens-wees sal u in Sondag 5 onthou het
reeds met God se geregtigheid begin.

Die reg van God- die sentrale deel van Sondag 5-

moet aan voldoen word. Daar kan nie betaal word as God se reg nie voorop staan nie, en
God se reg eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Dit is
wesentlik.
***
’n Losser, was in die Ou Testament reeds bekend, soos Boas wat vir Rut as losser
opgetree het, en dan het Boas op twee manier as losser na vore moes kom. Boas moes in
die plek van ’n ander skuld betaal, en dit het Boas vir Naomi moes doen, deurdat hy
Naomi se erfbesit in Israel van die een wat haar nie wou verlos nie, teruggekoop en betaal
het.

Maar Boas was dubbele losser, want het hy ook as losser Rut van kinderloosheid verlos.
Dit gebeur deur in die plek van Maglon, haar oorlede man by haar kinders te verwek,
sodat daar weer lewe kan kom, waar dit in haarself nie sou kon gebeur daar die een wat
dit moes doen, Maglon dood is! Die dooie Maglon spreek eintlik tot ons vanaf Sondag
2-5, dat dit is ook wat ons in onsself is- DOOD!

Boas word iets van losser en verlosser,

lewens-wekker, maar Boas gee net skaduwees na wat Sondag 6 eintlik by wil uitkom.
Boas het getoon, en so vorm hy iets van ’n tipe wat Christus werklik is, dat hy wat Boas
is ’n losser kan wees, dat hy dit ook wil wees, en dat hy dit waarlik ook is. As ons op die
einde van Sondag 6 moet saamvat, dan sal dit net hieroor kan handel. Christus kan
Verlosser wees, Hy wil Verlosser wees, Hy is dit inderdaad!
***
Hy kan dit wees, want Hy is waarlik mens, Hy wil dit wees, want Hy is waarlik God, Hy
is dit, want hierdie Jesus is waarlik die Christus, Hy is wat sy vraag aan Petrus ook wasWie sê jy is Ek? Nie wat sê ander mense, of wat dink ander mense wie Ek is nie, maar
Petrus en so vra die Here uit Sondag 6 vir elkeen van ons vandag hier- Wie sê jy is Ek?
Sal u dit ook waarlik kan sê? Dat Hy vir U die Christus is, die Seun van die lewende
God! As u dit kan sê, dan sal die Here ook u belydenis kan gebruik as die rots waarop Hy
wat God is wil bou. Daar kan nie op Sondag 6 (en die res van die Kategismus!) enigsins
verder gebou word as die rots, as die petra nie eerste daar is nie.
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Moet nie dat dit vir u oor ander dinge gaan nie, maar laat ons Sondag 6 werklik beskou
as die manier waarop Paulus dit ook besef het, dat hy (Paulus) ter wille van hierdie
Christus alles prysgee, en dit as drek beskou sodat hy Christus as wins kan verkry.
Daardie kennis wat Sondag 6 ons ook wil gee, om Hom as ware sondelose mens te ken,
maar terselfdertyd as ware God. Met sulke kennis, ja ter wille van hierdie kennis, ag
Paulus alle ander dinge skade, solank hy Christus Jesus, sy Here ken! As ek Hom nie
waarlik ken nie, of ek dink ek ken Hom, of ek gee voor ek ken Hom, dan sal ander mense
dit dalk nooit weet nie, maar weet dat God weet! …elke knie…waarlik elke knie van die
wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is…hierdie knieë sal
tesame buig, en dan gaan dit spesifiek oor elke tong wat Sondag 6 vandag moet kan nasêdat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader…
Die heerlikheid van God die Vader is ’n heerlikheid wat van die begin af gesê het- …die
siel wat sondig, dié moet sterwe. Esegiël 18 staan dit in vers 4 en vers 20. Christus nie
net ware mens nie, maar sondelose mens, is al Een wat kon betaal. ’n Mens vir mense
moes daar wees, een met ’n geslagsregister,, wat soos ’n kind moes opgroei, wat kon huil,
wat honger geword het, wat dors gehad het, waarlik moes dit wees soos Hebreërs 2 ook
skrywe- in alle opsigte aan sy broeders gelyk! Ons verlossing staan en val by hierdie
ware mensheid van Jesus. Dit is ’n heilige moet, ’n onwrikbare eis van die regverdige
God…wat op geen ander manier na gekyk kan word nie. Gewoonlik het sake meer kante,
maar hierdie saak van die Verlosser wat ware, regverdige mens moes wees, ware
sondelose mens, kan net op één manier na gekyk word! Dit is hoe die Bybel hierna kyk,
m.a.w. dit is hoe God Hom aan ons openbaar…
***
Dit het God vooraf bestem, maar God het Hom ook aan ons gegee. Homself aan ons
gegee, want dit gaan ook om ons Verlosser se waaragtige Godheid. Alleen uit die krag
van sy Godheid sou Hy die las van God se toorn aan sy mensheid moes dra. Daar was
daardie dag wat selfs Jesus se menslike skouers vir die krag van die toorn van God te
swak was, so verskriklik is hierdie toorn van God, wat Hy aan sy mensheid moes dra, dat
Hy na sy mensheid aan die kruis op Golgota verbrysel is, daar het ’n swaard deur Maria
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se siel gaan, by die breek van Jesus se mensheid. Maar daar het sy Godheid, dit wat Hy
waaragtig ook is, hierdie toorn kon verduur wat geen mens kan verduur nie. Die las van
die toorn van God is al in die Ou Testament in die sterkste woorde denkbaar uitgedrukDeut. 4- Want die Here jou God is ’n verterende vuur, ’n jaloerse God…Ps.130:3- As U,
HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan?

Waar die menslike natuur breek en die goddelike natuur alleen staande kon bly, dit het
Jesaja 53 in verskeie verse na vore gebring, maar veral vers 5- Maar Hy is ter wille van
ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel, die straf wat
vir ons die vrede aanbring was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing
gekom. Hoe wonderlik tree Ps.69:5 hier na vore – alleen op grond van sy ware Godheid
het Hy vir ons kon teruggee wat Hy nie geroof het nie…Dink mooi daaroor- Hy het van
ons kon wegvat die oneindige las van God se toorn oor ons sondes, maar omdat Hy
waarlik God is, het Hy ook iets baie kosbaars gegee in die plek van wat Hy kon wegvat,
nl. Hy het vir ons gegee die ewige lewe…Hy het teruggegee wat Hy nie geroof het nie!
As dit nie was dat Hy waarlik God is nie, sou daar nooit ’n teruggawe kon wees nie!
***
Hierdie suiwere mens, hierdie waaragtige God, ons het gesien dit wat Hy kan wees, dit
wat Hy wil wees, maar Wie is Hy werklik? Die Persoon van die Middelaar tree soos op
’n paradegrond daar duisende en duisende mense mag staan, maar uit daardie duisende,
nee uit miljoene en miljoene mense, biljoene, hoeveel daar ook al op aarde mag wees,
daar tree net Één na vore! Watter geweldige oomblik wanneer dit aanbreek, as die
Kategismus die Naam bekend maak, van Wie is Hy wat aan al hierdie gestelde vereistes
voldoen. Hy is ons Here Jesus Christus. Ons moet kan uitroep= Eureka- ONS HET
HOM GEVIND-

Ons hoef nie langer sidderend in die newels van onsekerheid te verkeer nie. Dis helder,
dis duidelik, daar is net Een soos Hy, Hy Jesus Christus, Hy is ons Middelaar. En dan
asof die oomblik vir die opstellers van die Kategismus ook te groot word, en wat doen ’n
gelowige mens as die oomblik vir jou te groot word- jy gryp na die Woord- geen oomblik
kan vir die Woord te groot wees nie. Tot verbasing prewel antwoord 18 dit uit soos 1
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Korinthiërs 1:30 dit sê…Hy is ons geskenk tot wysheid, tot geregtigheid, tot heiligmaking
en verlossing…of dan soos dit direk daar staan…deur Hom is julle in Christus Jesus wat
vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing…Hy is
dit alles! Hy is gegee tot Wysheid, want uit Hom kan ons uit die duister van Sondag 2-5
nou uittree, ons kan oorgaan uit die duister na die wonderbare lig, Hy is die blink
môrester , in Wie ons al klaar die dagbreek van ’n nuwe môre kan sien die ewige dag wat
God oor ons gaan bring. Daardie wysheid dat God se meesterplan, sy wysheid tot ons
verlossing nou ’n volle werklikheid geword het.

Hy is ook tot ons geregtigheid. Sonder Hom sou daar geen geregtigheid kon wees nie.
Hy het die verskriklike toorn, ’n las wat geen mens sou kon dra dit het Hy op Hom
geneem. Hy het al die gebooie van God gehou, daarom kan ons maak soos wat Luther
ook gemaak het. Luther het die duiwel toegesnou dat “Christus is my geregtigheid”…As
jy by Hom geen onreg vind nie, dan seer seker ook nie by my nie, want Hy staan in my
plek”. As deel van die wyse plan van is Christus nie net tot ons geregtigheid nie, maar
ook tot ons heiligmaking. As dit nie vir hierdie heiligmaking was nie, dan sou Filippense
2:13 nie moontlik gewees het nie- …dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te
werk na sy welbehae…en dan ook veral staan hierdie heiligmaking direk in verband met
Filippense 1:6- dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die
dag van Jesus Christus.

Die Kategismus bring dit alles saam soos 1 Korinthiërs dit ook doen- Hy is tot ons
volkome verlossing gegee. In die Grieks by 1 Korinthiërs staan dat Hy eintlik tot ons
LOSKOPING gegee is. Dit staan in verband met die gebruik rondom slawe. Wanneer
slawe losgekoop word dan was daar ’n losprys nodig, of as iemand ’n ter dood
veroordeelde was, dan kon hy ook alleen loskom deur die betaling van ’n losprys.
Daarom lees ons ook in Matt.20:28 dat Christus Self sê- Hy het gekom om sy lewe te gee
as losprys vir baie…Dit wat in Sondag 5 en 6 so baie keer gehoor was. Dat daar betaal
moet word, daar moet ten volle betaal word, en nou die geweldige wonder. Dit is God
wat die betaling eis, maar in Christus betaal God Self. Die loskoping vind deur die bloed
van Christus plaas.
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Dit waarvoor God Christus bestem het, as ons Verlosser, ons Saligmaker, ons Borg,
daarvoor het God Hom nie net bestem nie, God het Hom werklik aan ons gegee, maar
weet U God Self verkondig dit ook aan ons. Ons sou dit nie geweet het as dit nie aan ons
verkondig is nie. Daarom die só belangrike vraag wat in Sondag 6 laaste staan- Waaruit
weet jy dit?... Uit die heilige Evangelie, is ons antwoord! Dit gaan nie om hoe Christus
uiterlik gelyk het, dat mense aan sy uiterlike kon sien dat Hy waarlik God is nie…Née!
Uiterlik het Hy alles behalwe soos ’n Koning gelyk. Hy het die gestalte van ’n dienskneg
aangeneem. Jesaja 53 praat van Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad , dat ons Hom
sou aansien en geen voorkoms dat ons Hom sou begeer nie…

So min soos wat ons hierdie dinge vanuit Christus se uiterlik fisiese voorkoms kan haal,
so min kan dit vanuit sy wonderwerke afgelei word…Selfs Jesus se eie prediking was
ook nie die finale manier hoe al hierdie dinge geweet kon word nie. Al was daar baie
mense wat sy prediking gehoor het, is daar weinig wat dit geglo het. Net soos met Jesus
se wonderwerke. Al het baie mense dit gesien, het hulle nie werklik geweet Wie Hy is
nie. Party het gesê Hy is Elia of Hy is Johannes die Doper, of Jeremia of een van die
profete. M.a.w. nog Jesus se voorkoms, nog sy preke, nog sy wonderwerke was nie die
manier waarop ons Hom as Verlosser kan ken nie. Die Kategismus is reg. Dit is net uit
die heilige Evangelie, uit die Woord van God, van Genesis tot Openbaring waarin al
hierdie geskrifte van Hom getuig waaruit ons Hom kan ken.

Buite die Evangelie, los van die Evangelie kan ons Hom nie waarlik ken nie. Soos
Paulus vir Timotheus ook skrywe wanneer dit gaan om die Evangelie dan gaan dit om die
hele Woord van God- Dit is ’n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te
word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red…Dieselfde woord
het die Emmaüsgangers se harte warm gemaak, want al het Jesus na sy opstanding met
hulle saam gestap, het hulle Hom nie erken nie. Eers moes die Woord verkondig worden so som hulle dit op- Was ons hart nie brandende in ons toe Hy met ons op die pad
gepraat het en vir ons die Skrifte uitgelê het nie (Luk.24:30).
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Die Evangelie, die heilige Evangelie van God, waar God Self aanvanklik in die paradys
Hom bekend maak, waar God Self sy wegloop kinders agternaloop, met die vraag- Waar
is jy?...Waar is jy as dit kom by die ken van Christus is dieselfde vraag vir jou en vir my.
Die getuienisse van en oor Christus is so pragtig, dit is eenvoudig asof daar eintlik ’n
skildery van ons Verlosser vir ons geteken word. Dit word nie met verf gedoen, want
niemand kan Christus werklik skilder presies soos Hy is nie, maar ons het tog ’n skildery
van Christus. ’n Skildery met woorde geskilder, en as ons saam met Sondag 6 die kwaste
neersit, dan is dit verruklik mooi. Al die lyne wat daar in en om Christus getrek word.

Die Skrif het soveel diepte. Die Kategismus kyk saam met die Woord veral op drie
vlakke na Christus. Die vlak van sy afstamming- hoe daardie afstamming by Adam
begin, oor Dawid, tot by Josef en Maria. Ons het ook die vlak van sy lyding. In die
moederbelofte was daar al sprake van die slang wat sal byt, maar ook die baie diere wat
daar geoffer moes word, diere wat moes sterwe, is alles tekenend van die lyde wat daar
vir Christus sou kom. Jesaja teken Hom aan ons as die Man van smarte. Ons het reeds
sterk daarna verwys. Die derde lyn, of derde vlak waarin die Skrif vir ons Christus teken
is in sy heerlikheid. Die slang wat sal byt, maar sy kop sal vermorsel word. Jesaja sit die
woorde wat Hom teken bymekaar- Wonderbare Raadsman, sterke God, ewige Vader,
Vredevors.

Dit alles gaan in vervulling, hierdie Een wat as Mens hier onder ons kom woon het, hoe
wonderlik om vandag uit Sondag 6, sommer vroeg vanuit die Kategismus sy Naam te
mag aanroep. Hoe hy die lyn van heerlikheid juis op aarde sterker en sterker na vore
gebring het. Siekes het Hy genees, sovele wonders gedoen, duiwels uitgedrywe, op die
einde, die graf en die dood oorwin, die helse magte van Satan kon Hom nie teëhou nie. Ja
as ons nou Sondag 6 mooi na kyk, dan het ons gekom by die heerlikheid vandat ons sulke
ellendige sondaar mense dinge mag weet wat ons nie sou weet as dit nie was vir God se
Woord nie. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe
ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!...want uit Hom en deur Hom en tot
Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Johannes het ook voor hierdie
skildery van woorde Christus gesien en dan skrywe hy sommer in die begin van sy
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evangelie- Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van
die Vader het, vol genade en waarheid. Sondag 6 gee die werkmiddel in die hand van die
Heilige Gees om die geloof in ons harte te bevestig. Die Woord is die Heilige Gees se
werkmiddel, maar daar moet ook geloof in ons harte kom. Sonder geloof sal jy Christus
net so min leer ken, soos wat jy Hom sonder sy Woord kan leer ken. Sondag 7 tot Sondag
23 is bedoel vir gelowiges. Net deur die geloof kan jy deel kry aan Wie Christus werklik
is. Daaroor sal ons ’n volgende keer moet handel.
AMEN
Vrae uit Sondag 6
1. Waarom moes Christus waarlik ’n regte sondelose mens gewees het?
2. Waarom moes Hy ook waarlik God wees?
3. Is daar in die Ou Testament al sprake dat iemand as ’n “losser” (verlosser) vir
iemand anders kon optree?
4. Is daar vir Paulus (vgl. die Fil.- gedeeltes) enigiets belangriker as om Christus
waarlik te ken?
5. Wie het Christus aan ons volgens antwoord 18 gegee?
6. Waartoe is Christus volgens antwoord 18 aan ons gegee (4 woorde)?
7. Is daar in die Ou Testament al enigsins sprake van Christus?
8. Kan mense wat nie ’n Bybel het nie waarlik ook vir Christus ken?
9. Wat is die moederbelofte?
10. Is dit moontlik om Christus te ken, al het jy sy Woord, maar jy glo nie waarlik
nie?
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Skriflesing: Johannes 3:11-36; Lukas 13:22-30
Heidelbergse Kategismus- Sondag 7
Teks: Johannes 3:18, 36
Sing- (Samesang Ps.144:1) Ps.84:2,6; Ps.86:1,3; Ps.66:7
Sondag 6 was die begin van groot dinge. Broeder en suster, juis in Sondag 6 is Christus
in besonder ter sprake. Dit was toe al vir ons duidelik dat sonder die Woord van God,
sonder die heilige Evangelie kan ek nie waarlik vir Christus ken nie. Die Woord van God
staan voor alles, maar in Sondag 7 kom daar ’n baie belangrike deel by dat al is die
Woord ten volle daar beteken dit nog nie dat ek omdat ek ’n Bybel het ek
vanselfsprekend aan Christus en al sy weldade deel kry nie. Dit gaan in Sondag 7 om die
ware geloof. Alleen, enkel en alleen net deur ’n ware geloof kan ek deel kry aan wat
Christus waarlik vir my wil wees.
Ek en jy moet waarlik glo. Dit is ononderhandelbaar. Ja dit is ’n saak van lewe of dood.
Die (1) noodsaak van geloof, die (2) wese van geloof, wat die (3) inhoud van ons geloof
moet wees is wat in Sondag 7 na gekyk moet word.
***
Die vraag wat die noodsaak van ons geloof inlei is ’n vraag wat eintlik na Sondag 3
teruggryp. Daar in Sondag 3 het ons voor die Here erken dat die verdorwe natuur van die
mens is so ’n mate verrot is dat almal in sonde ontvang en gebore word…en dat ons
glad nie in staat is om iets goed te doen nie, en dat ons tot alle kwaad geneig is.
Sondag 3 praat baie duidelik van alle mense. Groot of klein, gelowig of ongelowig, hier
gaan dit oor alle mense is so verdorwe. Alle mense is in hulleself ewe sleg, ewe verlore,
tot alle kwaad geneig. Dit wat by Adam begin het, daardie harde kant van sonde en
ellende, kan op geen manier sagter gestel word nie. Niemand moet eers probeer om die
feit van hoe ons in Adam in onsself totaal en al verdorwe en verlore geraak het op enige
manier weg te redeneer nie. Dit is nooit weg te redeneer nie, maar nou het Sondag 6 tog
Christus aan ons verkondig. Hy wat waarlik ons Verlosser kan wees, en Hy wil dit ook
wees, maar nou is die vraag - is Christus daar vir almal!

Sondag 3 was tog almal ter sprake- die ellende geld vir almal, maar geld die verlossing
nie ook vir almal nie?! Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle
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deur Adam verlore gegaan het?... Ons kan die vraag so bietjie anders ook vra- Moet
ons glo dat Christus vir alle mense gesterwe het? Dit hang net van jou af of jy dit wil glo
of nie. As jy dit dan glo dan sal jy salig word anders as jy dit nie wil glo nie, dan sal jy
gered kan word nie? Is dit hoe ons hierna moet kyk, broeder en suster, is dit wat ons
belydenis bedoel?

Hoegenaamd nie! Alle mense word nie gered soos wat ons weet alle mense in Adam ewe
verlore geraak het nie. Dit mag miskien na ’n harde antwoord klink, maar weet u dit is
hoe God se liefde werk. Ja dit is hoe liefde, liefde wek deur nie met soetsappige mooi
mens gerigte gedagtes en gevoelens antwoorde te soek nie, maar God se liefde, en alle
liefde wat God wek word deur die waarheid gewek. Die waarheid van ons belydenis
staan in Sondag 7 geheel en al met die waarheid van die uitverkiesing in verband. Alleen
die uitverkiesing en dit wat ons as waarheid uit God se Woord ontvang laat my, my hand
na Sondag 7 uitsteek. Die belangrikste is dat niemand van ons, sal ons hand na God kan
uitsteek as God nie eerste sy hand na ons uitgesteek het nie. Die geloof is die enigste
hand waarmee ek Christus kan ontvang, maar waar kry ek so ’n hand wat ek na Christus
kan uitsteek?
***
God gee sy kind daardie hand wat nie vir alle mense gegee word nie. Johannes 3 gee vir
ons hier baie lig- eers vers 18 waar ons lees hy wat in Hom glo word nie veroordeel nie,
maar Hy wat nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die
eniggebore Seun van God nie…Geloof maak die verskil, maar die uitverkiesing maak die
onderskeid. As daar staan sekere mense is reeds veroordeel, m.a.w. hulle word nie maar
net geoordeel op die feit dat hulle nie nou wil glo, maar hulle oordeel is deel van dit wat
die uitverkiesing beteken. Dan word vers 36 ook net nog duideliker- Hy wat in die Seun
glo het die ewige lewe, maar Hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie,
maar die toorn van God bly op Hom!
Ons lei hieruit af- hulle wat reeds veroordeel is- (v.18)- daar is ’n toorn wat op hulle bly
(v.36), dit kom nie maar nou eers op hulle rus nie! Dit is eintlik so duidelik- Die toorn
van God rus op alle mense sonder onderskeid, dit is iets wat gekom het om te bly, want
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sonde het deur Adam maar ook deur ons sondes wat ons net nog meer maak gekom om te
bly. Daar was nog nooit ’n tyd waarin God Hom nie oor sondes verskriklik vertoorn het
nie.

Sy toorn bly, maar enkel en alleen deur Christus, deur sy soenverdienste, dit wat

ons by herhaling in Sondag 5 gehoor het, dat daar BETAAL moet word, Christus het
betaal! Daardie betaling, daardie bloed wat gevloei het, is nie jou en my bloed nie, maar
is bloed waarvoor ons niks kon bydra nie, maar dit kom as’t ware na ons toe aangevloei.
Ons ontvang dit, sonder dat ons ’n druppeltjie kon bydra.

Maar soos die druppel ink waarmee hierdie besondere belydenis geskryf is die wêreld
moet laat dink, so het Christus nie net bloed wat Hy vir ons gegee het nie, Hy het Hom in
alles gegee. Sy hele liggaam, sy alles is doodgemaak, sodat waar ons in sy dood begrawe
kon word, ons ook in sy lewe met Hom kon opstaan. Daar het ons dit, ons word in Hom
ingelyf. Wie in sy dood ingelyf kon word, sal soveel te meer in sy opstanding, in daardie
opstandingsliggaam reeds ingelyf wees.

Dit is die wonderlike van Sondag 7 dat dit gaan om Christus se bloed, maar nog meer om
Sy liggaam, ja die Christus wat sy liggaam sy kerk noem. Jy en ek wat glo is ingelyfdes,
alleen die Heilige Gees kan dit doen. So min soos wat jy kon bydra dat jy gebore kon
word, so min kan jy tot jou eie wedergeboorte bydra, totaal en al passief en hulpeloos het
almal van ons as babatjies hierdie wêreld ingekom, maar so lief het God die wêreld
gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het (HY IS EENVOUDIG NET
GEGEE…OORGEGEE) sodat elkeen wat in Hom glo (hoor u dit weer- daar moet geglo
word!), nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die ingelyf word staan
die geloof absoluut voor. Ingelyf word in sy liggaam, is om Jesus Self te hoor van Ek is
die wynstok en my Vader is die landbouer…elke loot wat in My nie vrug dra nie. Die loot
is die wynstok ingelyf, ingeënt, ingeplant, maak nie saak hoe jy dit noem nie, dit moet
eenvoudig daarvan deel wees om waarlik lewende loot te wees. Net soos jou arm wat in
jou liggaam ingelyf moet wees, om waarlik as jou arm gebruik te word, so sal jy sonder
hierdie inlywing wat alleen God deur sy Heilige Gees kan doen nie deel van Christus kan
wees nie. Om in Christus te glo moet jy eers in Hom wees.
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Hierdie wonderlike daad wat alleen God die oorsaak van kan wees, het ’n verruklike
gevolg. Dit span eenvoudig die kroon oor alles. In jou lewe waar God die oorsaak van
jou geloof is, sal daar eenvoudig nie daarby stilgestaan kan word nie. God het jou nou die
hand gegee om hierdie hand na Christus uit te steek. As God dit nie vir my gegee het nie,
dan het ek dit nie gehad nie, maar nou weet ons dit is nie my hand van geloof wat my red
nie, maar dit is alleen net wat in daardie hand is, naamlik Christus.

Is dit werklik net altyd Christus, of kry mens hande wat lyk of dit geloofshande is, maar
as jy mooi kyk wat daardie hande vashou dan is dit nie Christus nie, al word dit ook
hande, geloofshande genoem. Daarom is die vraag nie net na geloof so geweldig
belangrik nie maar net soveel die vraag na: Wat is ’n ware geloof? Die vraag na die
noodsaak van geloof staan ten nouste verbind met wat sal die wese van so ’n
noodsaaklike geloof dan wees? Namaaksels van geloof of nagemaakte geloof was nog
nooit uitgesluit nie. Hoe onderskei ek dan daartussen? Tussen egte ware geloof en die
nagemaakte namaaksel wat baie mense ook geloof noem.
***
Wanneer jy werklik vir Christus en al sy weldade aanneem dan sal jy jou weldade ook na
die Woord van God toe bring. Jy sal jouself waarlik wil toets met watter geloof is ek
besig. Besig om die spel van geloof voor God te wil speel of glo ek regtig? Hier moet
ons fyn luister, want my en jou lewe is waarlik ten volle hier ter sprake. Ons weet reeds
dat God in alle geval voor ons ’n baie nou poort oopgemaak het, waar daar hard gestry
moet word om daar in te gaan. Jesus het Self hieroor gepraat en dit op twee maniereLukas 13- Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal
probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. En Matt:7:13 het die Here die ander
kant net so duidelik gestel: Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is
die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is
nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind…Daardie min op
die smal pad en wat deur die nou poort kan kom, is mense wat op twee maniere na gekyk
moet word.
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Ons kan na twee mense in die Here se Woord ook kyk. Daar in Lukas 7 was daar by die
Here Jesus ’n Fariseër en ’n sondige vrou, werklik ’n vrou met ’n baie slegte verlede,
maar sy het na die Here toe gegaan om sy voete te gaan salf toe sy gehoor het dat Hy in
daardie bepaalde huis is. Albei is met ken en vertrou besig, dit wat ons Kategismus tog
sê ’n ware geloof eintlik is- Kennis wat vasstaan, vertrou wat net so vas moet wees.
Kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord openbaar vir waar aanvaar. ’n Vaste
vertroue laat ons na hierdie twee mense nog verder kyk.

Die Fariseër het sekerlik baie meer kennis gehad as die vrou, hy het die OT sekerlik goed
geken, want hy wil Jesus juis op grond van sy kennis van die profete uit die Ou
Testament toets en beoordeel, ja selfs veroordeel. Volgens hierdie Simon die Fariseër,
was Jesus veronderstel om ten minste net so groot te wees soos Moses en hy behoort te
sien hoe ’n sondige vrou hierdie is. Daarom op grond van sulke kennis besluit hy Jesus is
geen profeet nie. Die vrou wat ’n baie slegte verlede het, en haar kennis van wat profete
uit die OT was, is sekerlik ook ’n nulpunt, maar het sy met vertrou die albaste fles met
baie kosbare olie gekoop, met vertrou het sy na Jesus gegaan, sy voete met haar trane
gewas en met hierdie salf gesalf. Daardie vertroue wat sy het dat Jesus waarlik ’n
Profeet, dat Hy waarlik haar sondes kan vergewe dit is ’n vertroue wat nie mense nie,
maar alleen God aan ’n mens kan skenk.
Daarom benader ons saam met die Kategismus kennis en vertrou, dit wat ’n ware geloof
op die einde moet vorm nie maar as blote kennis en iets van ek sal jou maar vertrou nie.
Hierdie kennis wat alleen God jou kan gee is geopenbaarde kennis, is kennis wat jy nie
self opgediep het nie, maar God het dit aan jou deur sy Gees as waar geopenbaar, soos
wat dieselfde Heilige Gees nie net aan andere nie, maar ook aan my juis vertroue gegee
het, dat soos wat my kennis van God kom, ek dieselfde vertroue mag ontvang, juis ook
deur my ken van die Evangelie dat God uit loutere goedheid slegs op grond van die
verdienste van Jesus Christus vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid
geskenk het. Die verskil tussen hierdie Simon en hierdie vrou laat ons weereens net
besef moet nie op menslike logika jou kennis wil baseer nie. Daar kan uitverkorenes
wees wat die kennistoets wat ons wil aanlê hoegenaamd nie sal slaag nie, en wat
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oënskynlik in hulle sedelike lewe vêr agter staan met wat ons van hulle verwag. Waar
ons hierdie vrou heel waarskynlik aan die kant van die verwerptes sou plaas is sy die een
wat hoor- vrou, jou sondes is jou vergewe…terwyl van Simon daar niks hier staan wat
Jesus oor Hom positief aanvaar het nie. Baie mense sou oor sy kennis hom egter wou
prys…as die uitverkorene terwyl ’n mens na alles nie weet of was hy dit werklik?! Dit is
in alle geval ’n vraag wat niemand ooit namens iemand anders sal kan antwoord nie.
Hoe belangrik dat jy namens jouself moet kan praat…dat ook aan my gegee is…Die ware
geloof raak my persoonlik, geheel en al dat my kennis en dat my vertroue werklik van
God af kom. Soos God aan die begin alles op hierdie aarde uit niks uit geskape het, net
so het Hy deur sy Gees en Woord in ons dooie leë harte die geloof geskep.
***
Die wese van die ware geloof het ’n ware inhoud. Daar bestaan ongetwyfeld geloof wat
nie ware geloof is nie. Ons kan praat van historiese geloof, tydgeloof, wondergeloof, en
elk van hierdie is ver verwyder van wat ’n ware geloof is. Historiese geloof wil net met
die verstand alles aanvaar, die hart bly onaangeraak. So ’n historiese geloof is ’n
verstandelike instemming om met die kop ja te knik, maar die hart praat nie met die
verstand saam nie. Tydgeloof is tydelik. Dit is weer waar die emosie so vinnig
opgesweep kan raak en dit word ’n opwelling van godsdienstigheid, maar gou gaan dit
ook maar weer verby. Jesus het hierdie geloof vergelyk met die saad wat op die
rotsagtige plekke gesaai was. Wondergeloof is weer wanneer jy glo dat ’n wonder in of
deur ons bewerk kan word. As dit nie gebeur nie, dan is die geloof ook nie meer daar nie.
Nege van die tien melaatses in Luk17:17-19 het geglo dat Jesus hulle werklik kan
genees…wondergeloof, maar net een uit daardie tien het met ’n ware geloof, en nie ’n
wondergeloof nie, in Jesus as Verlosser en Saligmaker geglo.

Ware geloof teen dit alles wat ons sopas gehoor het, is nie alleen kennis nie, maar is ook
’n vaste vertroue…”nie alleen nie, maar ook…”Dit is nie blote kennis nie, dit is ook nie
blote vertroue nie, maar beide…Paulus sê self ook dat al sou ek die wysheid hê, en al die
kennis- dan sou dit my steeds niks baat nie…Die kennis wat ons van die Here moet vra is
dat ek nie net die Woord ken nie, maar terwyl ek met die Woord van die Here besig is,
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dat die Here van die Woord ook met my sal besig wees. Sulke kennis word vaste
vertroue want dan word ek ook in vertroue soos die skaap van die goeie Herder. Die
skaap ken die Herder se stem en gaan in vertroue agter Hom aan. Sulke ware geloof laat
my uitroep – Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van die goeie verkondig.

Wanneer dit ons deel mag wees, broeder en suster, wanneer jy waarlik kan sê dit is ook
vir my, nie net vir ander nie, maar ook vir my, dan glo jy alles wat in die Evangelie aan
ons beloof word. God se beloftes is die vaste grond, is die fondament waarop die voete
van ons geloof dan onwankelbaar vas staan.
***
Die artikels van ons algemene ontwyfelbare christelike geloof wil nie iets by die
Evangelie byvoeg nie, née, maar wil juis net ’n samevatting gee van dit wat die inhoud
van ons geloof is. Die noodsaak om te glo, die wese van om te glo, het waarlik ook te
doen in Wie ons glo. Dit gaan ook om die inhoud van ons geloof. Die Drie-Enige God is
waaroor die Twaalf Artikels handel. Al is hierdie artikels waaroor ’n groot deel van ons
belydenis vanaf Sondag 8 oor handel, nie soos die Woord van God deur die Heilige Gees
geïnspireer nie, het ons te doen met ’n belydenis wat tog met die krag van die Heilige
Gees die toets van eeue en eeue deurstaan het. Daarom vind ek dit uitermate vermetel dat
mense kan dink sonder om waarlik te besef wat hulle doen om aan die formulering van
die Kategismus ’n verandering aan te bring sonder om werklik te kon aantoon dat hierdie
belydenis verkeerd was.

Steenkool wat vir jare en jare in die aarde se kors weggelê is, weet u met die Twaalf
Artikels het ons te doen met wat met steenkool gebeur. Wanneer steenkool onder baie
hoë druk geplaas word, dan word dit ’n diamant. Ons belydenis was al telkens onder
geweldige druk geplaas, dink maar aan die tye van die verskriklikste vervolginge wat
daar dwarsdeur die kerkgeskiedenis was. Daardie druk het gemaak soos met steenkool
gebeur. Dit het in diamante verander.
As u die Twaalf Artikels vat dan moet dit vir u wees soos ’n groot diamant, pragtig
geslyp, dit maak nie saak van watter kant die son daarop skyn nie, dit skitter! Laat ons
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hierdie diamant wat ons in ons hande kan hou dan eenvoudig sy verskillende kante soos
die verskillende Sondae op mekaar volg, elke keer na die son toe draai.

Dit blink na alle

kante, want het ons te doen met die heerlikheid van God die Vader wat sorg, God die
Seun het ons deur sy bloed die lewe geskenk, maar het ons in dieselfde Twaalf Artikels
ook te doen met die belofte van die reinigende werk van die Heilige Gees. God gee
Homself aan ons. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees word aan ons belowe. Sondag
8-24 gaan in diepte hierop in. Laat ons met ’n ware geloof al dieper en dieper hierop wil
ingaan, ek steenkool mens, maar as God met my besig is dan verander Hy die druk wat
daar op ons is, dat steenkool soos diamante kan skitter. Mag God u dit maak in die
Sondae wat hierdie belydenis in ons hande mag skitter?!
AMEN
Vrae uit Sondag 7
1. Word al die mense op aarde gered?
2. Sal alle kerkmense gered word?
3. Wat beteken dit om in Christus “ingelyf” te mag wees?
4. Wie maak hierdie “inlywing” moontlik?
5. Wat is daar wat jy kon bydra om in Christus sy kind te mag wees?
6. Wat sal jy as die wese van ware geloof bestempel? K….en v….
7. Wat is die verskillende namaaksels van geloof wat jy al van gehoor het?
8. Is dit maklik om ’n gelowige te wees? Motiveer?
9. Die vrou wat Jesus se voete gesalf het en Simon die Fariseër wat saam daar by
Jesus was, wat kan ons uit hulle albei se geloof aflei?
10. Is dit belangrik dat jy persoonlik oor jou geloof moet kan getuig?
11. Waaroor gaan die Twaalf Artikels in hoofsaak? Dit kan in drie Name saamgevat
word.
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Skriflesing: 1 Johannes 5:1-13; Johannes 17:20-26
Heidelbergse Kategismus- Sondag 8
Teks: 1 Johannes 5:7
Sing- SAMESANG- Ps.135:1,2
TYDENS EREDIENS- Ps.138:1,2; Ps.90:1,2; Ps.46:6
Dit waaroor Sondag 6 en Sondag 7 ons by gebring het, is eenvoudig wonderlik, broeder
en suster. Dit is soos om week na week in ’n woestyn te moes ronddwaal. Daardie eerste
deel van ons belydenis wys vir ons duidelik die woestyn in onsself. Daardie ellende, dit
waarin ek gebore is, ellende wat ek deur my eie toedoen net nog groter maak. In onsself
is ons woestynmense, met woestyn lewens. Troosteloos, staan ons ellende uitgeskryf, en
toe Sondag 7 kom kan ons dit vergelyk met hoe hierdie mens so dors, so uitgedroog deur
sy eie ellende, ’n beker ontvang, ’n goue beker met die lekkerste water denkbaar.

Om Jesus Christus se Naam te kon hoor- Sondag 6- om deur Jesus Christus die begin van
ons geloof te bely- Sondag 7, dit lei eenvoudig na Sondag 8. Die beker van Sondag 7 is
meer as net ’n heerlike beker met die lekkerste water denkbaar, maar Sondag 8 vat vir jou
en my, sulke dorstige sondaarmense aan die hand en lei ons verder. Daar word nie maar
net vir ons hierdie wonderlike water aangebied nie, maar ons belydenis wil vir ons wys
waar kan hierdie heerlike water geskep word. Ons moet by die bron uitkom, want dit is
tog waaroor dit werklik moet gaan.

Die geloof wat ek ontvang het, ek moet met hierdie beker wat God my gegee het uit die
bron van my geloof moet ek kan skep. Wanneer ons by die bron uitkom, daardie
kristalhelder lewende water wat glinster in hoe God die lewe werk en ons skep die eerste
skep uit ons belydenis dan is in daardie blink van die water die eerste wat die Kategismus
ons oë op laat val die God wat die Bron van alles is, weet jy dat Hy ’n Drie-Enige God is.
Werklik Hy is net één God, een in Wese, daar is geen ander God behalwe net hierdie één
God nie, maar terselfdertyd hierdie bron, hierdie fontein wat die Kategismus hier
oopbreek sê dat hierdie één God is wel Een wat Hom in drie Persone aan ons openbaar.
Die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
***
Ons het werklik met ’n groot verborgenheid te doen, ’n groot geheimenis, want niemand
kan wiskundig, of hoe ook al, die Drie-Eenheid wil bewys en dit vir die wêreld wil
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uitwerk nie, want so min soos wat dit vir ons bedoel is om te verstaan, nog minder sal die
wêreld dit kan verstaan. Dit sou makliker wees om met ’n skulpie die see leeg te skep as
om dit werklik te verstaan. Al kan ons dit nooit ten volle verstaan nie, is dit wel baie
duidelik dat God het Hom só aan ons geopenbaar. Dit is hoe God Homself laat ken, dit is
hoe God bely moet word, dit is hoe ons, ons ten volle op Hom moet verlaat, as God die
Vader, as God die Seun en as God die Heilige Gees.

Elke keer wanneer ons uit Sondag 8 praat dan gaan dit daaroor dat God werklik God is,
HY IS GOD, en HY ALLEEN is ’n DRIE-ENIGE GOD! Om uit die fontein van die
geloof jou eerste skep te kon gee is om dadelik terug te deins, is om in jou verstand
gegryp te word, jou en my hart wil eintlik omkeer want wat jy hoor kan jy nie begryp nie.
Die geloof kom werklik nou ter sprake, want wat jy nie kan begryp nie, dit moet jy kan
glo. Die bestaan van God is ’n saak van die geloof en daardie geloof kan alleen God gee.

Moses het in Ps.90:2 ook dit moes doen. Dit is asof dit eenvoudig hom ook oorkom as hy
(Moses) van God praat. Voordat die berge gebore was, en U die aarde en die wêreld
voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God…So asof Moses uit die laagtes
van sy mens-wees, uit die lae vlaktes van sy aardse lewe wat alles tydelik is, asof hy uit
die tydelike kan heenwys na die ewige en na die hoogtes, na hoër as die berge, want
voordat die berge gebore was…ja van ewigheid tot ewigheid is U God…Daardie
majestueuse stilte van die ewigheid, daar waar die verhewe en hoë God troon, my eindige
verstand kan dit nie begryp nie, want God is oneindig, Hy is ewig.

Die heilige engele maak hulle gesigte met hulle vlerke toe, so lees ons, as God in hulle
teenwoordigheid verskyn. Toe hierdie hoë en verhewe God vir Jesaja geroep het, toe was
die vraag hoe kan ons as mense so onrein selfs net sy Naam op ons lippe neem- Jesaja het
gesien hoe een van die serafs (m.a.w. een van die engele) na hom toe aangevlieg kom met
’n gloeiende kool in sy hand wat hy met ’n tang van die altaar afgeneem het en sê Jesajaen (hy het) my mond daarmee aangeraak en gesê: Kyk dit het jou lippe aangeraak en jou
skuld is weg en jou sonde is versoen…(Jes.6:6-7)Met sulke aangeraakte lippe moet ons
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nou ook God se Woord eintlik saam met die Kategismus oopmaak, want dit is waaroor
die Kategismus altyd handel en niks meer wil doen as om eenvoudig net God se Woord
oop te maak. In V/A 22 was dit tog ook gevra gewees:- Wat moet ’n Christen glo?Daar het ons al kort en kragtig moes antwoord- ’n Christen moet God se belofte in die
Evangelie glo Alles wat ons in die evangelie beloof word… In my eie woorde sê die
Kategismus eintlik vir my – jy moet God se Woord oopmaak, jy moet presies wil kyk wat
belowe God aan jou. En die verrassing is eenvoudig te groot vir woorde. God belowe
nie iets aan ons nie, maar God belowe Homself aan ons! God Self is die inhoud van ons
geloof. Op Hom steun ons deur die geloof, aan Hom hou ons vas, nog altyd deur
dieselfde geloof.

Ons geloofsbelydenis, die Twaalf Artikels, dit wat ons met sovele miljoene Christene
deel, ja vir eeue en eeue is hierdie geloof nog altyd dieselfde om jou en my tot dieselfde
oortuiging te bring, dat ons het ’n God. Dit is net die dwaas wat in sy hart sê - Daar is
geen God (Ps.14:1). Hierdie God, die Drie-Enige God Hy stel Homself as die inhoud van
ons geloof. Dan gaan dit ook nie bloot oor Wie en wat God is nie, maar spesifiek gaan
dit oor Wie en wat God Drie-Enig vir ons is. Dit wat Hy vir ons doen. Dit wat Hy
persoonlik vir ons beteken. Die woordjie ons staan nie minder nie as drie maal in V/A
24. Ons skepping, ons verlossing, ons heiligmaking.

Waar dit spesifiek so na ons kant toe kom, broeder en suster, dan kan ons nie anders as
om te besef ons het hier werklik ook met die verbond van God te make. Dit wat die
verbond in wese is, is waar God Homself al aan Abraham belowe het- Gen.17:7 sê die
Here- En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag na jou in hulle
geslagte as ’n ewige verbond om vir jou ’n God te wees en vir jou nageslag na jou…Die
verbond is waar God Homself belowe… En wanneer die verbond ter sprake kom,
weereens soos met Sondag 7 die geval was, dan het ons hier ook weer met die
uitverkiesing te doen, want die verbond is onlosmaaklik aan die uitverkiesing verbonde.
Dit wat in Sondag 7 antwoord 20 na verwys het dat dit handel oor die wat slegs deur ’n
ware geloof in Hom ingelyf word…Die verbond, die uitverkiesing, dit is ’n belydenis wat
tot die hart moet spreek. Daarom wanneer ons oor die Drie-Eenheid van God handel en
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ons besef dit hang so nou met die uitverkiesing saam as wat die verbond met die
uitverkiesing saamhang, dan besef ons hoe ernstig dit is.

As iemand die leer van die Drie-Eenheid verwerp, so iemand sal nie gered word nie. Dit
is belofte van God, maar dit is ook oordeel van God. Glo dit en jy sal gered word, glo dit
nie, en jy word veroordeel... Dit is soos wat die verbond dit duidelik maak- daar is altyd
twee partye by ’n verbond ter sprake. God en die mens… Sulke twee partye kom met
mekaar ooreen wat dan geld teenoor ’n derde party. God kom met sy ingelyfdes in
Christus ooreen, ja God kom ooreen met die gelowiges in sy genadeverbond dat daar teen
die derde party, nl. teen die satan opgetree kan word. Hierdie mense met wie God
ooreenkom het nie maar gister of eergister plaasgevind nie, maar God het ’n ewige
verbond gesluit, ’n verbond met die voorgeslagte maar ook met ons en ons kinders. In ons
gelowige voorouers maar ook in ons kinders en kindkinders en in hulle geslagte is God
vir ons ’n ewige God, die God wat ’n Drie-Enige God is.

Een kant is die God wat die Vader, die Seun en die Heilige Gees is, hulle is Een, en aan
die ander kant van die verbond is die mens, die uitverkorene, dit is die gelowige wat
Jesus kort voor sy hemelvaart kon verseker- Aan My behoort alle mag in die hemel en op
die aarde… en dieselfde Jesus kan met hierdie mag sy kinders uitstuur met die opdrag
wat die Drie-Enige God se opdrag is- Gaan heen…Gaan na al die nasies, na alle volke en
alle tale, na elkeen wat in julle weg kom, en sê hulle dat God Een is, en tog drie Persone
is, drie wat nooit geskei kan word nie, maar altyd Een is. Doop hulle dan ook in die
Naam van die Drie wat Een is. In die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige
Gees…Dit wat deur hierdie doop as een boodskap tot die ganse mensdom moet kom is
die getuienis van Sondag 8 wat van die Drie-Enige God uitgaan.
***
God die Vader wat vir jou as mens ’n Vader wil wees. Werklik ’n Vader. Jy mens jy het
nie maar uit die lug geval nie, jy het nie uit een of ander aap-gedierte ontwikkel nie, maar
jy kind van God is onlosmaaklik verbonde aan die Skepper wat jou geskape het. Watter
geweldige gedagte wat die kind van God by die Drie-Eenheid van God moet vasgryp. Ek
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is nie maar net hier nie…ek is nie maar ’n blote skepping of skepsel van God nie, ek
staan nie los van God nie, maar Hy het my geskape. Hy het my aan Hom vasgemaak! Ek
is werklik Syne…ek behoort aan Hom (Weer Sondag 1 se enigste troos!) Ek is maar
klein in die hand van die Pottebakker. God kan daardie klei vorm en vervorm soos wat ’n
pottebakker maak. Die pottebakker maak met die klei wat hy wil, so is ek ook in die
hande van Hom wat ek as God my Vader…onse Vader bely.

Om God die Vader as jou Skepper te bely, as die Een wat ons gemaak het en nog
onderhou sluit geweldige dinge in. Vir Job was dit so groot dat toe hy wat Job is sy
geboortedag vervloek toe gaan dit juis oor wat kan die stukkie klei, die klei wat Job is,
nou werklik van sy eie bestaan verstaan?! Onwillekeurig het Job se gedagtes gegaan tot
voor sy geboorte, dit wat jy as mens eintlik niks van af weet nie, tog was die God wat jou
Vader is, Hy was daar! Daar in die donkerheid van die moederskoot het die skeppende
krag hom uit ’n ongevormde klomp gevorm, hom gemaak ’n skone mens, ’n babatjie,
meer nog met hulle wat in Christus ingelyf word, is daardie selfde babatjie, ’n babatjie
wat reeds in die verbond gebore is.

As jy werklik in Hom glo, in die God wat jou Skepper is, dan is die getuienis van Hom
wat in die hemel getuig ook jou getuienis- want daar is drie wat getuig in die hemel: die
Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een…Om God as jou Vader te
bely bring noodwendig die volgende deel van ons belydenis want om van die drie te praat
is om van die Een God te praat, om van die een God te praat is ook om van God die Seun
te praat. Hierdie Seun wat Self as mens tot die Vader gebid het maar hoor Hom dan weer
bid- Die gebed is so duidelik van Hom wat Een is met God, Hy is God die Seun maar
deur sy bloed is Hy ook ons Verlosser…Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook
vir die wat deur hulle woord in My sal glo- dat almal een mag wees net soos U, Vader, in
My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My
gestuur het…Hierdie Een wat hier bid, Hy maak dit so duidelik dat Hy bid nie vir die
wêreld in die eerste plek nie (v.9)- Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U My
gegee het, omdat hulle aan U behoort…En alles wat myne is, is uwe, en wat uwe is, is
myne; en Ek is in hulle verheerlik…
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Weer moet ons die verbond van God vasgryp. God wat jou Bondgenoot moet wees, van
Abraham af, maar in Christus het ons opnuut dieselfde verbond in ons lewens ontvang dat
Christus nou ons Verbondshoof is, en jy en ek en al die gelowiges is sy verbondskinders.
Waar die duiwel en sy gesante jou en jou kinders wil breek en my eie moedswillige
ongehoorsaamheid dit alles net nog verder wil afbreek, daar het jy en ek, ja ons almal het
dit so nodig dat daar teen die duiwel opgestaan moes word. Alleen Christus kon dit doen.
Alleen Hy wat God en mens is. Die Lam van God wat geslag is, magteloos het Hy aan
die kruis gesterwe, Hy het Homself vir ons gegee, sy bloed het die lewe uit Hom laat
uitvloei, maar die Lam van God is nou in werklikheid ’n Leeu uit die stam van Juda. Die
septer sal van Hom nie wyk nie, Hy regeer, Hy is die Almagtige, van daardie oomblikke
wat Hy uit die dood opgestaan het, is daar geen mag wat Hom van ons kan skei nie. Aan
Hom behoort alle mag in die hemel en op die aarde…
***
Die werk van God die Seun, ons Verlosser, Hy is ons Here, maar die driemaal heilige
God van jou doop is ook die God wat deur sy Heilige Gees in jou wil woon, wat jou
gedurig nader aan Christus wil bring, sodat jy soos wat jy in Christus ingelyf is ook as
lidmaat (as ledemaat) van dieselfde Christus geheilig kan word. Die Heilige Gees is
altyd die Een wat die lewe gee. Hy het al in Gen. 1:2 lewewekkend oor die waters
gesweef. Waar die Heilige Gees Hom onttrek daar tree die dood in. Die Heilige Gees het
by Jesus se doop uit die hemel soos ’n duif neergedaal, en waar die Heilige Gees op Jesus
kom sit het, daar wil Jesus nou ook vir jou deur dieselfde Heilige Gees salf.

Die Heilige Gees sal ook op die kind van God kom sit, weer op hulle wat die verbond
insluit, hulle is die gesalfdes van God. God wil sulke kinders se lewens skoonmaak. God
neem intrek by sy kinders soos wat ons werklik hier kan dink aan jou liggaam as tempel
van die Heilige Gees, as gebou, gebou met lewende stene waarin God kom woon.

’n

Tempel wat nie maar ineens opgebou word nie, maar dit moet ook skoongevee word. Die
beeld van ’n besem wat skoon vee wat jou lewe wil skoonmaak en volmaak met die
prediking van God se Woord en met die bediening van die sakramente. Dit is Hy die
Heilige Gees wat ons by ons doop alreeds as God aan ons belowe is. Toe ons gedoop is,
1 Joh.5:1-13; Joh.17:20-26
Sondag 8
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toe is daar so treffend belowe die Heilige Gees verseker ons deur hierdie heilige
sakrament dat Hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons
eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van sondes en die
daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die
uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word…
Sondag 8 waar dit gaan oor die feit dat God daar is, dat Hy alleen God is, dat Hy ’n DrieEnige God is, laat ons soos Luther in die tyd van swaarkry, ja wanneer die duiwel met sy
groot aanvegtinge na jou toe kom, in sulke tye het Luther uitgeroep- EK IS GEDOOP!
As u dit kan sê- Ek is gedoop, dan is ek gedoop in die Naam van God die Vader en die
Seun en die Heilige Gees. God die Vader wat my met sy goeie wil versorg en alle kwaad
van my wil wegweer of tot ons beswil beskik, al is dit ook hoe seer, al word ek soms
gebreek, Hy sal die geknakte riet nie verbreek, die dowwe lamppit nie uitblus nie.

Die Seun van God het my gewas en my vrygemaak. Met sy dierbare bloed het Hy vir my
betaal dat ek vry kon raak van God se verskriklike toorn oor my sondes. Die Heilige
Gees wil nou in jou en my woon, Hy wil jou na Christus toe dring, sodat jy ook kan heilig
word. Jou lewe dag tot dag vernuwe om te kom waar die uitverkorenes vlekkeloos gestel
is… Bedroef die Heilige Gees nie, blus Hom nie uit nie, want waar God deur sy Woord
werk, is dit die drie wat getuig…dit is hoe God se Woord aan die werk is en wat lewend
is en lewend maak.. Dit is waarlik net ’n dwaas wat in sy hart sê- daar is geen God!
Verbly jy jou in die Here, jou God, die Drie-Enige God van jou doop – aan Wie toekom
al die lof en al die eer en heerlikheid en al die aanbidding en danksegging nou en tot in
ewigheid. Al wat ons moet doen is om God te loof vir Wie Hy is en wat Hy doen as die
een God wat ’n Drie-Enige God is. So het Hy hom aan ons openbaar, so sal ons Hom in
Sondag 9-10 as ons Vader bely, van Sondag 11-19 as ons Verlosser en vanaf Sondag 20 –
22 as die Een wat ons heilig maak, Hy wat die Heilige Gees is.
AMEN
Vrae uit Sondag 8
1. Wat beteken dit vir jou om uit die bron van jou geloof te skep?
2. Hoe sal jy God as Drie-Enige God in jou lewe kan bely?
3. Kan ’n mens die Drie-Eenheid van God werklik verstaan of verduidelik?
1 Joh.5:1-13; Joh.17:20-26
Sondag 8
1 Joh.5:7
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4. Op watter gronde aanvaar ons dan dat God ’n Drie-Enige God is?
5. Hoe het Moses in Psalm 90 oor God gepraat?
6. Wat moet jy as Christen glo?
7. Wat is die doel en die betekenis van die Twaalf Artikels?
8. Watter tipe mens sê in sy hart dat daar geen God is nie?
9. Kan die verbond op enige manier van die uitverkiesing losgemaak word?
10. Wie staan aan die twee kante van die verbond en wie is die derde party in hierdie
verbond?
11. Sal iemand wat die leer van die Drie-Eenheid verwerp gered kan word?
12. Waaraan het Luther vasgegryp as daar groot aanvegtinge teen hom gekom het?

1 Joh.5:1-13; Joh.17:20-26
Sondag 8
1 Joh.5:7
23/3/2009
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Skriflesing: Jesaja 45:9-16
Heidelbergse Kategismus- Sondag 9
Teks: Jesaja 45:11-12
Sing- SAMESANG- Ps.136:1,6
TYDENS EREDIENS-Ps.147:2; Ps.8:3,4 Sb.34:3
Ons moet dit goed raaksien, broeder en suster, dat dit in Sondag 9 nie maar net gaan oor
die feit dat God die Skepper van hemel en aarde is nie. Dit gaan eintlik hoegenaamd nie
oor die skeppingswerk van God en hoe Hy alles gemaak het nie. Dit is asof ons
belydenis in die Kategismus ’n nog groter feit, ja ’n nog groter troos aan God die Skepper
verbind. Hierdie almagtige God wat Skepper van hemel en aarde is, weet jy hierdie
selfde God is ons Vader. Hy is my Vader, Hy is ons Vader. Hy wat so sterk is, Hy wat
alles uit niks uit gemaak het, Hy het Homself ook my Vader gemaak. MAAR hier kom
’n baie belangrike gedeelte by- dit begin met drie klein woordjies…ter wille van…Dit is
geweldig wat hier staan. As dit nie vir Jesus Christus was nie, dan was God nie my
Vader nie. God gee ’n rede waarom Hy vir ons nog ’n Vader wil wees. Die rede is enkel
en alleen omdat Hy Vader vir sy eie Seun is.
As dit nie daarvoor was nie, dan was Hy nie vir ons ’n Vader gewees nie. Deur Jesus
Christus, onse Here, het Hy geskep. Die skepping staan hoegenaamd nie los van Christus
nie. Die skepping waarvan ons in Sondag 9 praat is ’n verloste skepping, is nie maar net
skepping nie, en dit is ’n geheiligde skepping, ’n skepping deur die Heilige Gees in
Christus geheilig.

So as ek saam met die belydenis in die Twaalf Artikels die grootste voorreg mag
uitspreek wat daar kan wees, nl. om te sê- EK GLO…dan sê ek iets geweldig. Dit gaan
daaroor dat ek sê- Dit is myne…! Die Vader is alleen my Vader omdat Hy die Vader van
Jesus Christus is. So maklik, al te maklik gebruik ons die woord Vader, maar die
werklikheid van die term Vader het ’n geweldig diepe betekenis. Dit gaan terug tot in die
ewigheid maar terselfdertyd klim dit op tot in die hoogste hemele. Dit het alles met God
te make, die wese van God. Hy die ewige Vader van Jesus Christus. Die Vader in
verhouding tot sy Seun. Dit is God uit God, lig uit lig…die belydenis van Nicea praat
dan nog verder van die Seun as waaragtige God uit waaragtige God. Die volle lewe van
die Vader het Hy aan sy Seun meegedeel. Kolossense 1 praat van Hom dat Hy Christus
Jesaja 45:9-16
Jesaja 45::11-12
Sondag 9
15 /4/ 2009
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is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping, want in
Hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik
is…alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape… En Hy is voor alle dinge, en in Hom
hou alle dinge stand…en dan kom dit net nog weer duideliker- in Hom woon al die
volheid van die Godheid liggaamlik. Hebreërs 1:3 voeg by hierdie grootheid dit net nog
verder toe- Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en dei afdruksel van sy wese…
Hoe klein moet ons word as ons voor God se Vaderskap kom staan…dit wat dit alles
insluit dat Hy die ewige Vader van ons Here Jesus Christus is…

Die betekenis dat God Christus se Vader is, dis ontsaglik wat dit beteken . Ons moet
besef hoe klein ons is, wanneer dit om hierdie verhouding tussen die Vader en sy Seun
handel. Soveel so dat God nie die wêreld nodig het nie. In Wie Hyself is, in wat Hy is
in die verhouding tot sy eie Seun, daarin het Hy heeltemal genoeg. Daardie Goddelike
huisgesin Vader en Seun maak dit duidelik dat Hy die Vader sy volle wese aan sy Seun
meegedeel het, nie aan sy skepping nie. Die panteïsme is hiermee besig om te wil glo dat
God sy goddelikheid aan sy skepping gegee het. Nee, Hy het dit alles aan sy Seun gegee.
In daardie opsig is God ’n fontein van alles wat goed is, ook volgens Art.1 van die
Nederlandse Geloofsbelydenis, maar Hy is ’n fontein in die eerste plek vir sy Seun.
***
Ek aanvaar dit is vir u baie duidelik dat ons nie maar oor God kan dink soos ons oor
aardse vaders dink nie. Ons swak sondige menslike gedagtes word in Jesaja 45 daarop
gewys met Wie het ons te doen. Die volk Israel sit hier magteloos in ballingskap. As die
profeet ’n boodskap van verlossing wil bring dan wil hulle nie eers na hom luister nie.
Wat sal dit tog help. Moet nie met ons praat nie. Hulle wat in hulle moedeloosheid hulle
ore so wil toedruk…Wee hom wat met sy Maker twis, wat, waar hy net ’n potskerf is,
Gods weg met hom gewraak het, ’n Erdewerk, ’n nietigheid kan dit sy Maker ooit
verwyt…

Dit word dan in Jesaja 45 baie duidelik God is in staat om te verlos. Ons is eintlik maar
klei in die hande van Hom oor Wie ons as mensekinders hier praat. Ons Vader kan met
ons maak soos die klei in die hande van ’n Pottebakker. Daarom as dit gaan om wat glo
Jesaja 45:9-16
Jesaja 45:11-12
Sondag 9
15 /4/ 2009
Ds. Petrus Venter

Pretoria-

21 Junie 2009

3

jy as jy in God die Vader die Almagtige glo, dan glo ons in Een op Wie ons kan vertrou.
Jesaja 45:11 nooi die Here sy volk tot hierdie vertroue uit- …vertrou my seuns en die
werk van my hande aan My toe…

God wil baie duidelik vir Israel in hulle ontsettende moedeloosheid troos. Jesaja 40 begin
daarmee- Troos, troos my volk, sê julle God…In Jesaja 45 is God nog steeds met hierdie
troos besig…Wat in hierdie troos voorop staan moet nie van God se Vaderskap klein dink
nie. Jy wat klei is, ’n potskerf. God kan met niemand vergelyk word nie, ook nie in sy
Vaderskap nie. Die Here maak dit in Jesaja al duideliker- Ek versorg jou sonder dat jy dit
weet (5) en ook Ek skep die lig en die duisternis…v.6 sodat hulle kan weet van die
opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie…

God wat die Vader van die ligte is, Hy is Self die Lig. Die eerste wat God op die aarde
geskep het was lig…En God het gesê laat daar lig wees! En daar was lig. Hoor egter
wat voeg die Here deur Paulus hieraan toe- 2 Kor.4:6- Want God wat gesê het dat daar
uit duisternis lig moet skyn- dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te
bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. As
ons in Jakobus 1 van God lees as Vader- Jak.1:17 – Elke goeie gif en elke volmaakte
gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of
skaduwee van omkering is nie…

Dit word dan nou ook al duideliker wat die Kategismus ook bedoel dat hierdie Vader van
Jesus Christus, ter wille van Christus nog voor Hy my Vader is, ook die almagtige Vader
van sy skepping is. Hoe groot dit ook al mag wees, hoe wyd, hoe vêr, hoe diep…Vir
Abraham het God die sterrehemel gewys…watte saak van onmoontlikheid om die sterre
te tel. God is die Vader van elke ster. Ook toe Dawid die sterrehemel moes aanskou –
ons het daarvan gesing- As ek o Heer, u nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint en
glansgewemel; hoe, deur U toeberei die skugter maan met stille gang oor sterrevelde
gaan- wat is die mens dan dat U hom gedenk het…

Jesaja 45:9-16
Jesaja 45::11-12
Sondag 9
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Weer terug by Jesaja dan is dit ook deel van die troos, soos wat ons troosboek ons troos
ook deur God se Vaderskap oor die skepping. Jesaja sê- Slaan julle oë op in die hoogte
en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? En dan praat die Here oor die sterre- Hy laat
hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die
grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie.

Hy mis nie een nie, Hy wat net EEN is, Hy die Vader van die ligte. Ons kan oor die
grootheid van die heelal nie ’n begrip vorm nie. Soos ’n enkele stofdeeltjie wat in ’n
groot stad soos New York rondhang, so klein is die aarde in vergelyking tot die heelal.
Hoe groot is die heelal dan nie. Die aarde is werklik verskriklik klein in vergelyking met
wat rondom die aarde aangaan. Sou ons op die naaste ster aan ons sonnestelsel klim- Alfa
Centaurus en jy sou van daar na die aarde wil kyk, dan is die aarde te klein, jy sal dit nie
kan sien nie. En hierdie naaste ster is eintlik maar vier ligjare van ons af weg. Hierdie
naaste ster is een van 100 000 miljoen sterre, en dit net in die sonnestelsel waar die aarde
van deel is. Die enkele son waar rondom die aarde elke dag wentel, sy buitenste
oppervlak-temperatuur is 6000 grade Celcius, na skatting is sy sentrum 14 000 grade
Celcius , as gevolg van atoomspliting wat in die son aangaan het dit tot gevolg dat die son
elke sekonde 4 miljoen ton ligter weeg. By die hoor hiervan broeder en suster, hoe vêr
gaan dit werklik – ons wat gesing het- – Sy oë speur oneindig vêr; Hy tel en roep die
laaste ster; sy krag en kennis ongemeet, oorwelf al wat ons ken en weet.

Dit oortref waarlik alle berekeninge.. alle vermoë van kunde en wetenskap. Hierdie Vader
van die ligte wat hierdie massa wat elke sekonde 4 000 000 miljoen ton gewig wegbrand,
hoe groot is die son dan nou werklik. Tog het die Here ter wille van ’n enkele kind van
Hom, ons lees dit in Jos.10:11, die son laat stilstaan. Of dink aan daardie ure wat die son
moes ophou brand, die son geweier het om vir drie ure lank tydens Jesus se kruisiging te
skyn.

God is die Vader van die ligte. Ons kan ons dit eintlik nie behoorlik indink wat

sluit hierdie Vaderskap alles in nie.
***
Maar dit word nog groter…Eintlik laat Josua ons dit klaar raaksien. God wat die Vader
van die son is, God wat die son ter wille van Josua in sy gang laat stilstaan het, God doen
Jesaja 45:9-16
Jesaja 45:11-12
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dit ter wille van ’n enkele kind van Hom. Hy wat die Vader van Jesus Christus is, Hy wat
die Almagtige Vader van die skepping is, Hy dieselfde almagtige Vader is die genadige
Vader van sy gelowiges.

Hy wat in alles wat so groot is, Hy is die Skepper daarvan, tog wil Hy vir ons nietige
mensies ’n Vader wees. En soos wat Hy om Christus ontwil Vader van sy skepping is, so
is hy soveel te meer om Christus ontwil bereid om ons tot sy kinders aan te neem.
Broeder en suster, as ons werklik eerlik wil wees moet ons erken dat ons eintlik nie
woorde het om dit te verstaan nie, nog minder te beskryf. Kom ons maar net die
Kategismus volg waar ons die woorde kan vind…Hy het hemel en aarde met alles wat
daarin is uit niks geskep. Hy onderhou en regeer dieselfde hemel en aarde nou nog
deur sy ewige raad en voorsienigheid.

En dan kom die Kategismus by waar pas die mens in as dit gaan om die verhouding tot
hierdie Hemelse Vader. My vertroue op God kan sonder twyfel wees, want God sal
ons met alles wat liggaam en siel nodig het versorg…HY SAL DIT DOEN…Hy sal
nog meer doen…Hy sal ook al die kwaad wat Hy in hierdie jammerdal oor my
beskik tot my beswil verander. Hoekom? Daar is maar net één rede, want daar is net
Één soos Hy…omdat Hy dit as almagtige God kan doen en ook as getroue Vader wil
doen.

Broeder en suster, hierdie Sondag roep ons, ja dit dwing ons eintlik dat ons werklik van
God baie meer sal dink as wat ons tot nou toe nog gedink het. As u van God groot dink,
dit sal by ons almal net nog moet groter. Op die feit van sy Vaderskap is daar nie
berekeninge te maak, of begrotings op te stel nie…ons kan nie want Hy versorg ons
sonder om te begroot. Die grootste wat Hy kon gee, het Hy gegee, sy eie Seun! Nog
steeds sal Hy met alles wat ons na liggaam en siel nodig het ons mee versorg.
Ons kan hier dink aan wat Martin Luther ’n keer met ’n boer gedoen het. Die boer was
uiters verslae en baie pessimisties want sy hele boerdery het tot die grond toe afgebrand.
Daar het niks oorgebly nie. Die toekoms was eenvoudig vir hom donker. Luther vra toe
Jesaja 45:9-16
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vir hierdie boer- Ken jy die Twaalf Artikels? Ja sê hy en Luther vra om dit vir hom op te
sê. En hy begin …Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en
aarde…en hy wil nog verder maar Luther sê hard vir hom om te stop. En daar vra Luther
hom…glo jy dit werklik dit wat jy sopas gesê het? En hy het JA geantwoord- en Luther
sê vir hom- “Maar mens as die Almagtige jou Vader is, hoe kan jy nog vir een oomblik
bang wees dat Hy nie vir jou sal sorg nie…
AMEN
Vrae uit Sondag 9
1. Wil God in enige opsig vir ons ’n Vader sonder Jesus Christus wees?
2. Wat beteken dit vir jou om te sê- EK GLO...?
3. Kan jy vanuit die Bybel meer sê rondom die verhouding van God die Vader tot sy
Seun?
4. Kan ons op enige manier God ons hemelse Vader maar met ons aardse vaders
vergelyk?
5. In watter opsig is ons soos klei in die hande van die Hemelse Vader?
6. Watter redes is daar in jou lewe wat maak dat jy op God kan vertrou?
7. Wat beteken dit vir jou dat God ook die Vader van die skepping is?
8. Het jy al ’n begrip kon vorm van die grootheid van die heelal? Motiveer iets van
hierdie grootheid.
9. Waar pas jy in as dit gaan om ons verhouding tot ons Hemelse Vader?
10. Wat wil God as Vader alles vir jou doen?

Jesaja 45:9-16
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Skriflesing: Handelinge 17:16-34; Psalm 23
Heidelbergse Kategismus- Sondag 10
Teks: Handelinge 17:25,28
Sing- SAMESANG – Ps.115:1,9
TYDENS EREDIENS – Ps. 23:1,2 ; Ps.107:1,10; Ps.62:1,4
God se Vaderhand en God se Vaderhart is in Sondag 10 ingeskrywe broeder en suster.
Dit gaan nie maar net daaroor dat God alles onderhou en oor alles regeer nie, maar dat
God as Vader al hierdie dinge doen. Alle omstandighede, alle gebeurtenisse, alle
verhoudinge, in dit alles maak God sy hand vir ons oop, omdat God se hart reeds vir ons
oop is. In Sondag 9 het ons reeds dit aangegryp dat God om Christus ontwil my God en
my Vader is. Hiermee is Sondag 10 ten nouste verweef. Die feit dat God om Christus
ontwil my God en Vader wil wees, daarom is daar niks wat by toeval oor ons kom nie.
Selfs nie eers die kleinste dingetjie kan toevallig gebeur nie. In alles wil Hy vir jou ’n
Vader wees.

Dit is so as ons die woord voorsienigheid in die Bybel gaan soek dan sal ons hierdie
woord nêrens kry nie. Maar dadelik wil ek vir u sê daar is seker nie ’n enkele bladsy in
die Here se Woord waar dit nie oor die voorsienigheid van God gaan nie. Dit gee ons
egter nie die reg om God die Voorsienigheid te noem soos party mense dit doen nie.
Om die Here nou by name te noem wat nie in sy Woord staan nie, soos Voorsienigheid of
Opperwese, het ons geen reg toe nie want wat kan beter wees as om God te noem in die
Name wat Hyself vir ons gee. Bo-alles watter Naam kan nou beter wees as die Naam
waarmee ons in Sondag 9 mee begin het.
Hy wat vir my ’n Vader wil wees…in die klein dingetjies om juis by die groot dinge uit
te kom. Die Joodse meisie Ester sou hier kon saampraat. Koning Ahasveros wat daardie
een nag sleg geslaap het is die begin van waar die Here Haman se bose planne aan die lig
gebring het. Haman wou die Jode vernietig, maar was dit nie dat Ahasveros daardie nag
sleg geslaap het nie dan het hy nooit dat daar vir hom uit die kronieke van sy koninkryk
voorgelees is nie. En dit nie by toeval nie, want so het dit aan die lig gekom dat
Mordegai eintlik die een was wat die lewe van die koning gered het en dat in wat Haman
alles voorgehou het, dit alles behalwe die goeie bedoelinge was wat hy voorgegee het. Hy
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word aan sy eie galg tereggestel. ‘n Enkele nag se slegte slaap van ’n enkele koning red
’n hele volk. Is dit toevallig?!

Daar was ook die ander Joodse dogtertjie wat in die huis van Naäman die Siriër
opgeneem was, omdat sy eintlik van haar ouers weggevoer was. Sy kon ’n verbitterde
kind gewees het, maar sy is dit nie. Toe Naäman so ernstig siek word, melaats tot die
dood toe, dit was nie toevallig dat sy toe daar was en Naäman se vrou kon vertel van die
profeet Elisa in Israel wat sy glo Naäman sou kon genees nie. Klein dingetjies, skynbaar
onbenullighede, maar dit is alles so kosbaar in die Here se hande dat Hy wat die Here is
deur hierdie klein dingetjies grote dinge kan laat gebeur.
***
Dit moet vir ons duidelik wees, geliefdes, dat Sondag 10 staan in die praktyk van die
volle lewe. Sou ons ook hiermee saamlees Artikel 13 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis dan word alles vir ons net nog meer duidelik en meer lewendig. Die
Here se hand is oor ons oopgemaak. En hou Hy sy hand oor ons in alle dinge. V/A 27
praat van ALLES….alles nie per toeval nie maar uit sy vaderhand ons toekom.

Daar

is so baie dinge wat met ons kan gebeur. Die Kategismus noem maar net ’n paar. ’n Paar
groot teenstrydighede- reën en droogte…vrugbare en onvrugbare jare…gesondheid
en siekte…rykdom en armoede. God laat Hom nie losmaak van wat sy skepping van
die begin af was nie. Ons besef ook dat God het alles te make ook met die dinge van die
gewone lewe. Selfs daardie dinge wat jy vir jouself wil sê dit is darem uiters persoonlik.
Jy kan dit voor ander mense as persoonlik ag, maar u kan ook verseker weet dat God selfs
tot in die fynste besonderhede van wat jy dink persoonlik is, nie uitgesluit kan word nie!

So min soos wat die Here in die persoonlike van jou lewe uitgesluit kan word, net so min
sal Hy buite staan wanneer mense hulle wil slim hou en daar allerhande slim filosofieë
oor die lewe uitgewerk word. In Handelinge 17 kom dit al duideliker na vore. In die
groot kultuursentrum van die wêreld, daar in Athene waar die slim mense gedink het om
saam te wees juis op die Areopagus het Paulus nie vir ’n oomblik geaarsel om die
voorsienigheid van God te verkondig nie. Hy stel dit baie duidelik juis teenoor die
filosofieë van sy tyd wanneer hy aan hulle verkondig wie God is en wat God doen. God
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laat Hom nie deur mensehande dien asof Hy wat God is aan ons enige behoefte het nie
(v.25). Stel jou voor watter verskriklike toestand sou dit wees as God aan ons enige
behoefte sou moes hê! Dit is mooi omgekeerd! Paulus noem dit sommer in een sin- dit
is God wat Self – aan almal lewe en asem en alles gee. In vv.26-27 kan ons dit verder
lees hoe God gegee het die grense van die volke in hulle tye maar selfs die grense van
hulle woonplekke is vasgestel. Dit kan eintlik nie beter gesê word nie…ons moet dit in
Sondag 10 vir onsself ook weer sê- In Hom lewe ons, beweeg ons en is ons…

Ons moet Hebreërs 1 vers 3 hiermee saamlees dan staan daar dat God die Seun alle dinge
dra deur die Woord van sy krag…Nou kom ons by die werklike hoogtepunt van Sondag
10 uit. In Sondag 9 was dit al gesê dat God alleen ter wille van Christus my God en my
Vader wil wees. Nou besef ons dat dit is ook alleen ter wille van Christus wat God Een is
wat voorsien. As dit nie vir Christus was nie, dan mag ek nie eers op een liter suurstof
aanspraak gemaak het nie. Dan mag ek nie asem gehaal het nie, want God wil my niks
skenk, werklik niks, sonder Christus nie. Hy is alleen ter wille van Christus, ons Vader.
Hy is alleen ook ter wille van Christus die Een wat sy hand na ons uitsteek.

Soos wat God in en deur Christus alles geskape het, so dra God ook deur sy Seun alle
dinge, van sekonde tot sekonde. Hy dra nie net alleen die hele wêreld nie, maar Hy
regeer ook oor die hele wêreld. Die belydenis het pragtige fyn woord nuansering hierregeer en onderhou…Met sy almagtige krag is God die Een wat regeer, net so is sy
oralteenwoordige krag daar om te onderhou. In Openbaring 4 en 5 word dit vir ons
pragtig geopenbaar waar God op sy heilige troon sit, bo die hele wêreld verhewe- Hy
regeer, maar in sy Vaderhand hou Hy ’n boek vas met sewe seëls verseël. In daardie
boek staan die Raadsbesluite van God soos wat dit in die verloop van die
wêreldgeskiedenis beskrywe word. God se regering word deur sy onderhouding net nog
duideliker gemaak. Want lees ons ook in Openbaring hoe die Lam van God dan tot die
troon van God nader en hoe die Lam dan daardie seëls een vir een oopbreek. God
dirigeer as’t ware die geskiedenis deur sy Seun, en alles kom in verband met mekaar.
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Daar is niks wat gebeur wat los staan nie, want op die einde is God die Een wat alles
bymekaar bring na ’n enkele groot doel wat die nuwe stad Jerusalem se strate en poorte
met goud en pêrels laat blink. So besef ons dat God se voorsienigheid staan in die nouste
verband met sy skepping, daardie reën en gesondheid en gras en kos en geld, maar
dieselfde voorsienigheid staan ook in die nouste verband met die herskepping. Die strate
en poorte van die nuwe Jerusalem is nie geplavei asof daar nie droogtes en hongersnode
en oorloë en peste en pestilensies op die aarde was nie. Dit alles word in Christus
saamgebring voor dit by ’n hoogtepunt gebring kan word.
***
Wanneer ons hierdie dinge besef, broeder en suster, hoe dit saamgebring moet word, dan
sal jy werklik by die besef van wat God se voorsienigheid alles beteken juis jou eie
verantwoordelikheid ook besef. Waar dit gaan om God se verhouding tot jou en hoe God
in sy verhouding voorsien, gaan dit ook om jou verhouding tot God. Sondag 10 bring
hierdie wonderlike verhouding ten volle op die tafel want as jy verstaan wat die
voorsienigheid alles inhou dan kan jy nie anders as om vraag 28 ook vir jouself te vraWat baat dit ons dat ons weet God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid
onderhou? Ons besef dadelik dat wanneer ek nie weet wat dit my baat nie dan gaan my
hele lewe skeeftrek. Dink maar aan die mense met ’n panteïstiese uitkyk op die lewe. Ja
ons besef ons tydsgees, ons politiek ons wetenskapsbeoefening is deurtrek van panteïsme
al sal min mense dit werklik nog raaksien.

Panteïsme is wanneer God nie meer as bo alles gesien word en Hy alleen alles onderhou
en regeer nie. ’n Panteïs maak God en wêreld een. God word so met die wêreld
vereenselwig dat dit wat sleg is in die wêreld nie werklik meer sleg genoem word nie,
want dan word God ook mos sleg gemaak. ’n Panteïs sien God se voorsienigheid maar as
deel van die verloop van die natuur. ’n Misdadiger is eintlik dan maar net iemand wat
baie siek is, en wat genees moet kan word. Wanneer die tak van ’n boom krom groei dan
sal die panteïs vir jou sê dit is mos nie die tak se skuld dat dit krom is nie. Dit is maar een
met die boom…
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Niemand kan in die panteïs se idee van die lewe werklik verantwoordelik gehou word
nie. Daarom dat die huwelik as heilige instelling van God nie meer verantwoordelik
hanteer word nie. Dit is mos maar deel van die natuur van die mens om seksueel te wil
verkeer en daarom sal diesulkes wat met die panteïsme getrou het die huwelik van geen
belang ag om eers met die seksuele te wag alvorens dit eers in so ’n heilige band en
heilige verhouding mag plaasvind nie. Die politiek is deurtrek van die panteïsme as hulle
vir jou wil vertel dat alle mense is maar gelyk en dat almal vir een toekoms moet
saamwees en niemand is meer die Een wat bo is nie, nie eers God nie. Hy is maar een
van ons!
Saam met die panteïsme tref ’n dubbele slag ons. Ook die deïsme sal vir Sondag 10 van
ons belydenis geen ooghare oorhou nie. Die deïsme erken ook nie God se voorsienigheid
nie, want vir hulle is God eintlik maar soos ’n horlosiemaker. God het die hele skepping
soos ’n groot horlosie alles stuk vir stuk aanmekaar gesit en toe opgewen. Daarna het
God Hom heeltemal onttrek. Die wêreld wen nou maar op sy eie af, soos ’n opgewende
horlosie, en God is nie daar naby nie. Dit is soos iemand wat op die hawe ’n groot skip
afsien, wanneer die skip begin seil dan word dit dalk van die kaai toegewuif met ’n mooi
glimlag maar waar die skip gaan eindig is nie meer die man op die hawe se
verantwoordelikheid nie.

Dit mag miskien vir u vreemd klink dat daar sulke mense is, panteïste, deïste, maar
broeder en suster, hoe baie van hierdie dinge leef maar in ons eie gedagtes, ook hoe ons
lewe. Die dialektiese teologie is lewendig in ons kerke en dit het niks anders as ’n
deïstiese oorsprong nie. Hoe sien sulke mense hulle lewe waar die dialektiese teologie ter
sprake is. God is wel daar maar Hy is daar vêr. Dan wys hulle ewe vroom en ernstig hoe
God eensydig wel soos ’n weerligstraal in jou lewe kan inslaan maar dit kom van vêr en
eintlik is dit toevallig dat jy ook getref word want God kan tog nie ook verantwoordelik
gehou word vir die krisis wat na die eerste krisis kom nie. Dit is eintlik maar net
toevallig dat God weer so in jou lewe met ’n nuwe nood ingeslaan het. God openbaar
hom vir dieselfde part deur die noodlot! Is dit waar, broeder en suster?
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Hoegenaamd nie! Sondag 10 gee alle eer aan God en dat God werklik alles onderhou en
regeer. Ook in hierdie verhouding. In V/A 28 gaan dit in werklikheid om jou en my se
verhouding tot God waar God klaar so in alles ten volle in jou lewe betrokke is. Dit gaan
tog na alles om die verbond. Die verhouding van God tot sy skepping maar ook Sy
verhouding tot jou… Hy staan nie vir ’n oomblik los van ons nie. Sy almagtige, Sy
oralteenwoordige krag, het met my voorspoed en met my teëspoed alles te make.
***
Moet nie wil somme maak om te dink ek kan bereken wat is God se verhouding nou
werklik vir my werd nie. Gaan maar net stilletjies agter die belydenis in Sondag 10 staan.
Dit is soos om Psalm 23, die baie bekende Psalm ook hier vas te gryp. Die Here is my
Here, my Herder, niks sal my ontbreek nie. Wanneer Hy my neerlê in groen weivelde,
na water waar rus is, lei Hy my heen. Hy verkwik my siel, Hy lei my in die regte spore,
spore van sy geregtigheid, om sy Naam ontwil. So ’n skaap kan nie berekeninge maak
nie. Hy volg die herder waar die herder hom voorgaan. Hy weet by voorbaat die herder
wil net vir hom goed wees. Ek wil net by Hom bly. Dit is so teen ons aard. Al sing ons
hoe graag hierdie Psalm, maar hoeveel berekeninge is daar nie nog steeds by ons nie.
Ons wil nie maklik dit net aanvaar nie. Telkens is ’n mens maar weer met koue,
hardvogtige berekeninge besig. As jy werklik God se voorsienigheid vertrou dan sal jy
teen hierdie berekeninge moet stry, maar beteken dit dat jy in alles maar net moet berus.

Die Kategismus sê dat jy in teëspoed geduldig moet wees. Beteken geduldig maar
dieselfde as om maar in alles te berus?! Née, broeder en suster, iemand wat berus lê
hom/haar onvoorwaardelik eintlik maar net by alles neer, terwyl iemand wat in teëspoed
nie berus nie, maar wel geduld beoefen is met die gespanne afwagting besig om die krag
van sy geloof styf te span terwyl hy/sy die Here vra om tog in hierdie teëspoed die krag te
gee om die teëspoed te dra. Berusting is eintlik in die geloof iets wat die Here nie van
ons vra nie. Berusting breek die gespanne verwagtinge wat daar in jou moet wees dat
God wel kan help af. Berusting breek daarom ook die krag van die gebed af. Wanneer jy
maar berus dan vra jy mos nie werklik meer dat die Here jou die krag en die uitkoms en
die verlossing uit die nood mag skenk nie. Nee dan berus jy maar en dan leef jy eintlik
nie meer in die geloof dat God wel wondere kan doen nie.
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Terwyl om in teëspoed geduldig te wees is byna die teenpool van om maar net te berus.
Hoe het Job alles behalwe in sy teenspoed net eenvoudig maar berus. Hy het wel gesê
die Here het gegee…die Here het geneem… maar dit is geen berusting nie, dit vind alles
plaas in angs en teëspoed, in die grootste aanvegtinge, waar die krag en inspanning
eenvoudig sy klag voor God uitstort. Jesus in Getsémané, wat nie maar berus in watter
teëspoed Hy geweet het daar wag nie. Die nag in Getsémané is alles behalwe berusting,
maar sy sweet soos bloeddruppels drup uit Hom uit, in die besef van wat dit sal wees om
in teenspoed geduldig te wees…as dit U wil is laat hierdie beker by My verbygaan.

Psalm 23 is eintlik hier ook weer vir ons ter sprake. Ook wanneer die teëspoed daar is.
Die dal van doodskaduwee waardeur daar gegaan moet word. Dit is nie maar net gelate
berusting nie, maar tog daadwerklik oorgawe in die geloof. Dit is waaroor hierdie
Sondag werklik gaan, broeder en suster- Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek
sal geen onheil vrees nie; want U is met my; u stok en u staf die vertroos my. Broeder en
suster, om Sondag 10 by Psalm 23 uit te bring. Wie se hand is die hand wat die stok en
die staf vashou. Sondag 10 praat so baie van die hand. Dit is alleen die Vaderhand. Hy
onse Vader in die hemel, dit is sy hande wat die stok en die staf omklem wat daar is om
soos Dawid in Psalm 23 dit uitroep- die vertroos my…

Ons Kategismus is by uitstek geskryf om ons te troos (om dolerendes, om klaendes, om
mense wat huil) te troos. Gaan stilletjies agter Sondag 10 aan, want sou u stilletjies agter
hierdie Sondag met jou hele lewe kom staan, dan is die lewe van berekening weg, hoe om
te dink ek alles moet uitwerk en moet laat werk. Die lewe van harde aktiewe berekening
is weg, maar net so ook die lewe van ’n passiewe berusting. Om maar net gelate te
aanvaar dat God se Vaderhand het nie vir my ’n beter deel uitgekies nie, is net so sleg
soos om berekend met God te wil omgaan. Laat ons eerder die Vaderhand vasgryp wat
na ons uitgesteek word, dat terwyl ons in teenspoed geduldig wil wees, in voorspoed
dankbaar sal wees, moet ons in ware geloof ’n vaste vertroue in onse God en Vader vir
die toekoms stel. God wil ons hierdie geloof skenk. Al lewe ons in ’n turbulente wêreld,
die chaos wag ons baie keer letterlik in, maar hoe geseënd, hoe troosvol as u werklik weet
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wat God se voorsienigheid is, waaroor sy voorsienigheid gaan, en watter nut dit spesifiek
vir jou as die Here se kind mag hê. Dit is werklik op die einde van Sondag 10 ’n geval
van die woorde kom lê teen mekaar, want God wil jou naby Hom hê. Hy is nie Een wat
vêr van ons wil wees nie. Dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie- HOEKOM
NIE! – Want alle skepsels is só in sy hand dat hulle hulle sonder sy wil nie kan roer
of beweeg nie. Psalm 107 vat dit alles die beste saam- Loof die Here want Hy is goed.
En hier plaas die Here se Woord die kroon op ons belydenis want staan daar in Psalm
107- sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wat wil jy nou meer? Daar kan niks beter
wees nie. God se goeie hand wat jou tot in ewigheid wil omvou. ’n Hand wat my om
Christus wil nimmer as te nooit sal loslaat nie. Daarom gaan Sondag 11 spesifiek ons
hande na Christus toe wil bring. Wie is Christus regtig vir jou. Daarby moet ons kom?
AMEN
Vrae uit Sondag 10:
1.
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Skriflesing: Mattheus 1:18-25; Handelinge 4:1-13
Heidelbergse Kategismus- Sondag 11
Teks: Mattheus 1:21; Handelinge 4:12
Sing- SAMESANG- Ps.62:1,4
TYDENS EREDIENS- Ps.34:1,2; Ps.66:7,8 ; Ps.135:1,2
Sondag 11 begin met ’n Naam, broeder en suster- Waarom word die Seun van God
“Jesus”, wat Verlosser beteken, genoem? Dadelik besef ons dat ’n naam in die Here
se oë is nie maar net ’n Naam nie. Veral nie die Naam waarmee ons in hierdie deel van
ons belydenis mee begin nie. Sondag 11 tot Sondag 13 gaan oor die Name van ons
Middelaar, en vanaf Sondag 14 tot Sondag 22 gaan oor die state van die Middelaar. Elke
keer laat ons belydenis ons goed verstaan, selfs ons kinders kan dit begryp, dat in elke
Naam waarmee ons hier te doen kry, het ons eintlik met die heerlikheid van God te doen.
Geen Naam kan soeter wees, heerliker wees, as die Name waarmee God die Vader Self
sy Seun aanroep.

Dit alles begin sommer op die eerste bladsy van die Nuwe Testament. Die engel van die
Here wat in ’n droom aan Josef dit baie duidelik maak – Maria sal ’n seun baar en jy
moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit
waarmee die Nuwe Testament begin, die Naam van Jesus Christus, is egter geen nuwe
Naam nie. Uit en uit is die Naam Jesus ook ’n Ou-Testamentiese naam, ’n voluit
Israelitiese Naam. Dink aan die name, Josua, Hosea, Jesaja, almal bekende OuTestamentiese name, en tog name wat baie duidelik met die Naam Jesus verband hou.
Josua die veldheer wat die Gods volk a jare se omswerwinge in die woestyn uiteindelik
die beloofde land ingelei het. Hosea wat op ’n manier die klank van die Jesus Naam dra.
Hy wat met ’n slegte vrou moes trou om daarmee God se liefde en besorgdheid oor sy
ontroue en afvallige volk te bewys. Jesaja wat weer op ’n ander manier die komende
verlossing van God moes uitdra vir elkeen wat werklik daarna smag.

Ons het met die Naam van Jesus geen nuwe Naam nie en tog wanneer die Name so ná
mekaar verskyn, dan gee die engel self die verklaring aan wat Jesus spesifiek beteken- die
engel wat dit so uitdruklik voorop stel-…jy moet hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy
volk van hulle sondes sal verlos. Duideliker kan dit nie! In alles is Jesus waarlik die
Saligmaker, dit wat die Naam Jesus beteken. Petrus laat ons in Handelinge 4 dit baie
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duidelik verstaan- En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander
naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
Wanneer Petrus op baie duidelike manier alleen Jesus se Naam uitsonder, dan gebeur dit
kort na Pinkster. Sopas het hulle daardie kreupele in die Skone poort genees. En
wanneer Petrus en Johannes saam na die tempel gaan, en sodra hulle die tempelgebou
wou binnegaan word hulle daar by die ingang voorgekeer. Hierdie kreupele wat al jare
nie kan loop nie, dit wil lyk hy is so gebore. Elke dag het iemand, familie of ’n vriend
hom maar net daar kom neersit, met die gedagte hier in die Skone poort word hy darem
ietsie gegee om te eet en so bly hy in die lewe. Dit wat hy daardie dag van Petrus en
Johannes sou vra was maar weer net ’n fooi, ietsie te ete. Dit wat hy werklik sou ontvang
kon hy op geen manier verwag nie. Dit begin waar die Naam van ons belydenis vandag
mee begin- Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het dit gee ek vir jou: In die Naam van
Jesus Christus, die Nasarener, staan op en loop! En so gebeur die wonderlike dat hierdie
man staan op en loop die tempel binne.

Ons moet nou dadelik besef hier gebeur iets groter as wat ons dalk dink. Hierdie was nie
meer net ’n weldaad aan hierdie enkele verlamde in Israel nie, maar deur hierdie enkele
weldaad maak die Here aan ons bekend wat Hy eintlik doen. Hy wat die hele Israel uit
hulle verlamming opwek, want in hierdie een man word eintlik ’n beroep op die hele volk
gedoen . Handelinge 3:13 trek Paulus hierdie weldaad na die wydtes van wat werklik
gebeur het. Petrus begin waar die verbond sy diepste betekenis moet kry- Die God van
Abraham en Isak en Jakob, die God van ons Vaders, het sy Kind Jesus verheerlik…Vers
15 kom dit daarop aan- Hierdie opstaan van ’n enkele verlamde man is eintlik net
moontlik omdat daar ’n groter opstanding was- Vers 15 roep dit uit- God het die
Leidsman- …God het Hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is…En dan maak
vers 16 spesifiek melding van wat die Naam kan doen- En deur die geloof in sy Naam het
sy Naam hierdie man wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur Hom is,
het hom hierdie volkome gesondheid gegee en die teenwoordigheid van julle almal.
Broeder en suster, hoe radikaal staan dit eintlik! Dit wat Petrus hier aan ’n enkeling
gedoen het, die Here wil dit aan sy hele volk doen. As Petrus die Naam van Jesus so
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aanroep, daardie oomblik as Petrus juis in die Naam van Jesus praat- In die Naam van
Jesus Christus, die Nasarener, staan op en loop! Dan is dit nie maar net sy Naam wat
aangeroep word nie, maar dan is dit Jesus wat Self daar is. Hyself tree op, Hy kom
eintlik in hierdie prediking en deur dit wat in sy Naam gesê en waarlik geglo word, is dit
Hyself wat sê, dit is Hyself wat optree, Hy help, Hy red, Hyself maak werklik die hele
verskil. Dit wat Hy werklik Self doen, dit maak dat ons Hom ’n Maker kan noem, die
Saligmaker, dit wat die Naam Jesus presies beteken!

Ons kan ook dink aan die gebeure in Lukas 19 waar daardie kort mensie Saggeüs, klein
van persoon, homself hoogte wou gee deur in ’n wildevyeboom in te klim, want wou hy
Jesus sien, as Jesus daarlangs sou verbygaan. Hy wat dink om Jesus eerste te sien, het
eintlik nie besef Jesus het hom klaar gesien nog voor hy in die boom was. So ’n
Saligmaker is hierdie Jesus. Vers 5 sê Jesus vir hom- Saggeüs maak gou en klim af, want
ek moet vandag in jou huis bly. Watter sondige man was hierdie Saggeüs nie, ’n
tollenaar, al was sy liggaam klein, sy sonde was nie klein nie…So groot was sy sonde dat
toe die ander mense dit sien het hulle gemurmureer en gesê- Hy het by ’n sondige man
tuisgegaan…Min het hulle verstaan en besef wat Jesus werklik beteken. Hoekom word
Hy werklik genoem wat Hy genoem word- Jesus wat Verlosser beteken- As Jesus met
Saggeüs en oor Saggeüs praat- dan is dit weereens so duidelik as die Here in sy
saligmakende Naam dit Self sê- Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom,
aangesien hierdie man ook ’n seun van Abraham is. Want die Seun van die mens het
gekom om te soek en te red wat verlore was.

Ons kan vanuit hierdie woorde Jesus dit eintlik Self hoor sê- EK IS SALIGMAKER! Al
klim hy in die boom die Here sal Hom daar afhaal nie om Hom te veroordeel nie, maar
om eerste te doen Wie Hy vir ons wil wees. ’n Redder te wees! Die Here het eintlik
Saggeüs gaan opsoek om hom te red. Dit wat Saggeüs in homself was, totaal verlore,
ongered, ongelukkig, rampsalig; dit moes Saggeüs laat besef dat die redding juis net by
Jesus is. Hy wat die hulp van ’n boom nodig gehad het om te sien, die Here het nie
werklik hulp nodig om ons te sien nie. Die Here maak ons salig wanneer ons juis onsself
glad nie kan help nie! Saggeus wat ’n ryk man was, ’n gesiene man, owerste van die
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tollenaars, maar hy is nie ’n gelukkige mens nie. Hy het gehoop as Jesus maar net sien
dan sal dinge dalk kan verander. Die Here is egter ’n Saligmaker groter as wat Saggeus
besef. Soos die kreupele daar in die skone gang baie meer ontvang as wat hy gevra het.
Hy kan weer loop, Saggeüs moet die boom uitklim, na sy huis moet die Saligmaker gaan.
Wanneer Jesus dan in Saggeüs se huis tuisgaan dan breek sy hart. Ek is ’n sondige mens.

Voor die Here en voor almal daar het hy sy sonde bely en sy geloof in Jesus die
Saligmaker betuig. Watter voorreg as Jesus vir Saggeüs noem wat geen mens hom nog
ooit genoem het nie. Die Here noem Saggeüs, die tollenaar, hom wat mense so verag het,
hulle het hom uitgeskel as ’n totaal verlore sondaar, die Here maak hom waarlik
gelukkig, die Here red hom, Hy noem Saggeüs – seun van Abraham. Hierdie totale insondige man, Jesus maak hom salig. Die Here wat gekom het om te soek en te red die
wat verlore was. Die Here bestraf nie vir Saggeüs oor sy rykdom nie en nie vir ’n
oomblik het Jesus by Saggeüs ontuis gevoel nie, omdat Jesus juis gekom het om hom te
verlos.

Ons belydenis wil dat ons saam met die betekenis van die Naam Jesus juis dit goed besef
dat Jesus is ’n volkome Saligmaker (V/A 29), maar Hy is ook die enigste Saligmaker
(V/A 29 en 30). Ons wil egter uit onsself nie erken watter Saligmaker ons nodig het nie.
Die mens wil gewoon nie aanvaar dat die grootste nood wat daar vir ons is, is juis ons
sondenood. Mense maak selfs grappies daaroor, en tog watter grappie is daar te maak as
die dodelikste kwaal waaraan ons ly en waaronder ons werklik vir ewig verlore kan gaan
werklik na gekyk word. Om te moet gaan na ’n plek waar mense eindeloos ween en
kerm, , hulle op die tande kners, daar waar daar geen lig is nie, dit is net donkerte, daar
waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.

Ons nood der node is ons

sonde. Alle ander slegte dinge is wel simptome van die sonde, dit dra die gevolge van die
eintlike en diepste oorsaak van ons ellende nl. ons sonde.

As Jesus as Saligmaker hier bely word, of dan ons Verlosser, dan kom Hy nie maar net
by die simptome uit nie, maar die werklike diepe kwaal, die hoofsaak word reggestel.
Die simptome verdwyn dan mos eintlik self as daardie hoofkwaal eers verwyder kan
Matt.1:18-25; Hand:4:1-13
Matt:1:21
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word. Daarom is daar geen oppervlakkige manier of maklike manier waarop ons verlos
kon word nie. Terwyl ons in hierdie wêreld is, die wêreld met sonde besmet, sal daar
altyd die gevolge van die sonde ook wees. Siekte, teëspoed, vervolging, baie swaar
dinge, sal daar altyd wees. Die Here wat ons Verlosser is het nêrens belowe dat terwyl
die wêreld so lyk ons van alle gevolge van die sonde verlos sal word nie. 2 Petrus 3:13
verklaar duidelik dat hierdie wêreld is nie ons eintlike woning nie.
Al is Jesus ’n volkome Verlosser, ’n volkome Saligmaker, en kan Saggeüs Jesus werklik
as Verlosser ontmoet het hy wat Saggeüs is nog steeds ’n stryd om te stry. Hy het vir
Saggeüs uit die kloue van die geldgod kon uitruk, daardie kettings wat van hom afval,
maar nog altyd moet Saggeüs besef hoe was my lewe toe ek myself aan geld oorgegee
het. Watter gemors het ek toe van my lewe gemaak, al was ek so ryk beteken nie dat ek
baie gelukkig was nie, dat ek salig was nie.

Jesus het my volkome verlos. Soos vir Saggeüs het Jesus iets geweldig belangrik ook vir
jou en my gedoen. Jesus het ons met God versoen. Die woordjie versoening moet ons
altyd as van die belangrikste in ons lewe beskou. Dit wat Jesus vir ons by God gedoen
het, Hy het ons met God versoen, want Hy het God se toorn oor die sondes in ons plek
gedra. Hy het deur sy eie lewe tot in die dood prys te gee Homself geoffer as soenoffer
vir al ons sondes. Ons moet dit goed besef dat ons nie uit onsself iets kan bydrae nie. As
Jesus maar net gedeeltelik Verlosser was, en ons moes met ons lewe en goeie werke die
ander deel van ons verlossing verdien, dan sou selfs dit wat Jesus vir ons gedoen het ook
niks beteken nie, want ons kan werklik uit onsself niks tot ons eie verlossing bydrae nie.
Jesus moes dit vir ons, in ons plek volkome doen. Dit is werklik hier ’n geval van
ALLES of NIKS!

Die naam Jesus is al die bevestiging daarvan. Hy wat alles vir ons moes gedoen het. Net
om sy Naam te noem, is eintlik al om die hele Evangelie in ’n enkele woord saam te vat.
Ons bely Hom, Jesus nie net as volkome Verlosser nie, Hy is ook die enigste Verlosser.
In V/A 30 word ons gewys hoe daar in baie mense se gedagtes, ja selfs ’n groot deel van
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die Roomse kerk meen dat hulle goeie werke of hulle aanbidding van Maria of die
aanbidding van ander heiliges hulle darem so bietjie kan help om in die hemel te kom.

Die Kategismus vra dit eintlik baie reguit- of sulke mense wat glo hulle moet uit hulleself
ook iets bydra, of ons dan werklik saam met sulke mense in dieselfde Christus glo.
Dadelik besef ons dit is so ernstig dat ons moet besef mense wat die lewe so benader om
self ook hulle saligheid, of net ’n deeltjie daarvan te verdien staan nie voor dieselfde
Christus as ons nie! Sulke mense verloën die ware Jesus. Al bely hulle Hom dalk met die
mond, maar met die daad (die daad van werkheiligheid), verloën hulle, hul enigste
Saligmaker.

Vir ons belydenis is daar slegs één van twee dinge moontlik! OF Jesus is nie volkome
Verlosser nie, OF hulle wat hierdie Verlosser met ’n ware geloof aanneem, het werklik in
Hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. ’n Tussenweg is daar nie! Jesus het Self dit
so duidelik gemaak. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie (Joh.14:6) en dan
ook Handelinge 4 wat ons gelees het- v.12- Daar is geen ander Naam op die aarde aan
die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Ons kan ook 1 Tim.2:5
hier byvoeg- Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en
die mense, die mens Christus Jesus. Waar God se Woord dit so duidelik stel, daarom dat
die Kategismus dit ook baie skerp stel- In Galasiërs 1:8-9 se die Heilige Gees- Laat die
wat by die verlossing van Jesus iets wil byvoeg ’n vervloeking wees.

Dit wat die engel gesê het, selfs nog voor die Jesus-kind se geboorte- dit is Hy wat sy volk
van hulle sondes sal verlos- dit is geweldig groot woorde oor so ’n babatjie uitgespreek.
Maar Hy het gewys wat ons belydenis sê- vir Maria Magdalena het Hy van sewe duiwels
verlos, en vir die man met die baie duiwels in hom, soveel dat die duiwels in klomp varke
in gevaar het, vir hom was Jesus net so ’n Verlosser soos vir die Magdala vrou. Hy kon
die misdadiger saam met Hom gekruisig, wie se hele lewe ’n hele gemors was, Jesus kon
hom in ’n oogwink verlos. Deur nie hom van die kruis af te help nie, maar deur sy
bestemming te verander, van die hel na die hemel! Glo u dat Jesus dit werklik so goed
Matt.1:18-25; Hand:4:1-13
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kan doen, so volkome?! Glo u dat dit net Hy is wat dit kan doen?! Dan glo ons Sondag
11.
Dit is nie maklik om dit net so te glo nie. Luther het blykbaar ’n keer in ’n preek op sy
oudag gesê- “Ek vrees as julle my oopsny, dan peul daar maar weer ’n pous uit my uit.”
Wie beter as Luther het die Roomse gevaar besef dat hulle mense werkheiligheid wou
leer, hoe jyself goeie werke moet kan doen om iets van jou saligheid te verdien- die pous
peul in baie van ons uit! Die regverdiging is deur die geloof in Jesus Christus alleen.
Alleen in Hom kan ons gered word. Al sou ek net vir een-duisendste van my verlossing
verantwoordelik gewees het, dan sou ek daarvan ’n gemors gemaak het.
Luther snou dan ook die duiwel in ’n ander preek van hom toe- “As jy my beskuldig van
sondes, dan wys ek jou na Jesus. Hy het al my skuld op Hom gelaai” En dan voeg Luther
daarby- “En satan as jy iets aan te merk het oor my voortreflikheid en goeie werke, dan
wys ek jou weereens na Jesus. Hy werk in my!”. Dit wat Luther sê, dit waarmee ons
hierdie Sondag vandag mee kan afsluit is die vraag of ons werklik Jesus-mense is!? Hy
wat die antwoord is, die enigste antwoord. Kan daar werklik in ons hele houding, ja in
ons volle handel en wandel, kan daar in jou lewe gesien word dat daar net die Een is wat
jy glo jou kon red. As jy nie bereid is om die eerste, eerste te doen nie. Jy besef nie die
noodsaak dat Jesus jou van ons sondes moet verlos nie, dan sal die Naam Christus vir so
een nog minder beteken. So een is ellendiger as die ellendigheid self.. Sonde is die
dodelikste gif, die gevaarlikste vyand, die diepste nood wat daar vir ’n mens kan wees.
Eers as jy werklik weet hoe nodig ek hierdie verlossing het, en dat Jesus my Verlosser is,
kan die lig deurbreek. Daar is geen ander Naam waardeur ons gered kan word nie.
AMEN
Vrae uit Sondag 11
1. Wat beteken die Naam Jesus?
2. Noem name uit die Ou Testament waarmee die Naam Jesus in die Nuwe
Testament mee in verband staan?
3. Wat het die apostel Petrus in Handelinge 4 omtrent die Naam van Jesus gesê?
4. Wat moet ons uit Jesus se teenwoordigheid aflei as die Naam van die Here so
direk aangeroep word?
5. In watter opsig kan ons in die lewe van Saggeüs die Here as Saligmaker aanroep?
6. Watter besondere naam het die Here vir Saggeüs daarna gegee?
Matt.1:18-25; Hand:4:1-13
Matt:1:21
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7. Is daar enige deeltjie wat ons tot ons eie saligheid moet kan bydra?
8. Hoekom is die verlossing van Jesus ’n geval van alles of niks?
9. Hoe sal jy mense antwoord wat meen dat hulle goeie werke darem ’n klein bydrae
moet kan lewer om hulle te red?
10. Watter merkwaardige uitdrukking het Luther ’n keer in ’n preek gebruik?
11. Is dit moontlik dat ander mense in jou lewe kan sien dat jy deur Jesus Christus
verlos is?
12. Wat word bedoel met die skuld van die sonde (V/A 29. Wat word bedoel met die
mag van die sonde (V/A 29). Wat word bedoel met die gevolge van die sonde?
(V/A 29)
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Skriflesing: Handelinge 26:1-28; Johannes 1:22-34
Heidelbergse Kategismus- Sondag 12
Teks: Johannes 1:31-34
Sing- SAMESANG- Ps.110:1,5
TYDENS EREDIENS- Ps.68:2,6; Ps.2:1,3; Ps.20:1,5,6
Die Naam Christus en die naam Christen is waaroor Sondag 12 handel. Broeder en
suster, soos met die Naam Jesus het ons beslis hier te doen met ’n Naam wat nie van
mense nie, maar van God afkom. Jesus is God se Seun se aardse Naam, so het mense op
aarde Hom genoem, maar dieselfde Jesus gee ons vandag sy hemelse Naam. Die Naam
Christus is ’n ampsnaam saam met die eienaam Jesus.

Hierdie amptelike ampsnaam , die Naam Christus is in die Hebreeus, of dan nou in die
Ou Testament dieselfde as wat Naam Messias beteken. Messias beteken Gesalfde. Dit is
presies wat gebeur het. Om tot profeet, priester of koning in die Ou Testament gesalf te
word was ’n vaste instelling. Hierdie suiwere salfolie berei uit die suiwerste speserye wat
daar kon wees en wat op geen manier generies of nagemaakte bestanddele mag bevat het
nie, wys op die suiwere werk van hoe God in alles in die fynste suiwerheid met geen
nagemaakte oplossing werk nie.

So weet ons dat hierdie suiwerste olie werklik gewys het op die werk van die Heilige
Gees. Wanneer die olie so oor ’n dienaar gegiet sou word dan is dit teken van die Heilige
Gees wat daar oor hom gekom het. Psalm 133 wys op hierdie kosbare olie wat op die
kop uitgegooi is, dit loop af tot in die baard, en dan soos met Aäron gebeur het, dit loop
verder af tot op die soom van sy klere. Ps.133:3 vat dit alles saam- Hierdie olie, hierdie
hele salwing- dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want
daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid…

Alles wys op hoe God werk. Die Gees van die Here gee die ware instelling en
aanstelling. As iemand nog nie gesalf was nie, so is dit in die Ou Testament baie duidelik
dan mag hy nie as profeet, koning, of priester in God se diens gestaan het nie. Die Here
is die Een wat aanstel. Jesus kon eintlik eers die Christus genoem word toe God sy
amptelike aanstelling gemaak het. Jesus was eers van die ouderdom 30, werklik ook die
Christus. Die Gesalfde van God.
Handelinge 26:1-28; Johannes 1:22-34
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Ons moet hierdie besondere werk van die Here in Lukas 3:23, maar meer spesifiek ook in
Johannes 1 deeglik nagaan. Jesus se aanwysing as die Gesalfde van God, maar ook Jesus
se bekwaammaking, gebeur toe Jesus al 30 jaar oud was. Voor die tyd was daar nie preke
van Jesus of enigiets wat Hom amptelik as in diens van God as ons hoogste Profeet, ons
enigste Hoëpriester en ons ewige Koning geopenbaar het nie. Toe Hy gesalf is, toe Hy
die Christus geword het, toe is Hy soos die Kategismus sê- bestem en aangestel en met
die Heilige Gees gesalf ( is) tot ons hoogste Profeet en Leraar wat aan (ons) die
verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het
en tot ons enigste Hoëpriester wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het en
met sy voorbidding gedurigdeur by die Vader vir ons intree; tot ons ewige Koning, wat
ons met sy Woord en Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en
bewaar.

Hoe dit alles met Jesus gebeur het mag geen deeltjie ons aandag ontglip nie! Daardie
spesifieke dag, Jesus is al 30 jaar oud, toe is Hy gedoop. Die Heilige Gees het in die
gedaante van ’n duif op Hom gaan sit en op Hom gebly. In dieselfde beweging en juis by
hierdie besondere geleentheid is daar die stem uit die hemel wat dit helder en duidelik
aangekondig het- Dit is my geliefde Seun in wie Ek ’n welbehae het (Matt.3:17).

Ons dink aan die suiwerste suiwer olie wat in die Ou Testament by die salwing gebruik
is, nou kom daar nie olie op Jesus nie, maar wel die reinste van rein diere- ’n duif. God
bind Jesus ook amptelik aan sy skepping, weereens ook aan die diere in die skepping
want verhaal Markus aan ons, selfs na hierdie doop waar Jesus in die woestyn versoek
was, 40 dae lank- dan lees ons Mark.1:13- En Hy was daar in die woestyn veertig dae
lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die
engele het Hom gedien. Engele en diere wat op grond van sy doop, op grond van sy
besondere salwing Hom opsoek, maar ons laat die duif van al die wilde diere nog
duideliker tot ons spreek. Daardie duif by Noag het nie soos die kraai gemaak nie. ’n
Kraai is ’n aasdier, dit sou maklik op die rond drywende karkasse van duisende diere wat
met die sondvloed verdrink het gaan sit en hulle vreet.
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Die duif het by Noag al anders gemaak. Die duif kom terug na die ark, want ’n sitplek
was daar nie vir hierdie rein dier nie, en helaas kom die duif die laaste keer met ’n
olyftakkie in sy bek as teken daar het nou ’n olyfboom oopgegaan, die boom waarvan die
suiwere olie altyd getap was. Olyfolie wat by die baie salwings uitgegiet was. Die duif is
gebind aan die olyftak, olie wat weer uit die olyf gehaal is, en dit alles gebeur nou as
Jesus gedoop word, dan is die draer van die olie, die duif gereed om op Jesus te gaan sit.
So is Jesus gesalf, soos wat Johannes die duif direk met die Heilige Gees kan verbind,
soos olie in die Ou Testament direk met die Heilige Gees in verband gestaan het.
Johannes vat dit in v.33 pragtig saam- …Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly,
dit is Hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van
God is. Daarmee saam is dit vir Johannes baie duidelik gemaak dat hy, Johannes self, as
profeet geroep is om die Messias, die werklik Gesalfde bekend te stel.

Johannes wat die stem roepende in die woestyn was, as hy Jesus doop, dan salf hy in
werklikheid vir Jesus. Hy openbaar Jesus in alles as die Seun van God. Al het Johannes
vir Jesus nie vooraf as die Gesalfde geken nie, is dit nou vir hom duidelik gemaak, hoe
God Self sy Seun gesalf het, toe Johannes vir Jesus gedoop het. Hierdie Jesus het nou
werklik die Christus geword. Hy was vanaf die begin as die Christus bestem maar nou
het Hy dit ook in alles geword. Hierdie Jesus is die Christus. Die twee kan nie van
mekaar geskei word nie, al is daar baie mense wat dit probeer. Laat ons dit duidelik stel
dat die historiese Jesus is die deur God gesalfde Christus.

Hy is waarlik die Messias. In alles is Hy gesalf as Profeet, Priester en Koning. As
Profeet toon Hy ons die weg, as Priester is Hy die weg, en as Koning plaas Hy ons op die
weg. Die Kategismus praat van Hom as ons hoogste Profeet en Leraar- Hy is dit waarlik
van die begin af. Hy het van Homself al in die moederbelofte geprofeteer, van die Een
wat die slang se kop sal vermorsel. Van die begin af as Profeet het Christus aan ons God
se Raad geopenbaar, ja dit wat vir ons verborge is, het Hy mense sy dienaars gemaak. Hy
het hulle met sy Woord gevul, geïnspireer deur die Gees wat daar in Christus is, is hierdie
mense deur dieselfde Gees gevul om die Woord van God as profete van die hoogste
Profeet en Leraar neer te pen. Hulle tong, hulle gedagtes, hulle hande is deur hierdie
Handelinge 26:1-28; Johannes 1:22-34
Johannes 1:31-34
Sondag 12
22/5/2009
Ds. Petrus Venter

Sondag 12

4

Profeet as instrumente daargestel, om sy Woord uit te spreek, uit te dra, uit te skryf. Die
Gees van Christus was in hulle. Ons kan sê die hoogste Profeet het in hulle geprofeteer.
Hy het Homself in hulle aangekondig. Daarom dat die profete in die Ou Testament al
kon sê- so sê die HERE, Here…En op hierdie oomblik is Hy nog steeds ons hoogste
Profeet wat sy Heilige Gees aan ons gegee het. Op Pinkster het Hy die Heilige Gees
volkome oor sy kerk uitgestort. Daarom kan daar staan dat ons die profetiese Woord het
wat baie vas is. Alles wat ons uit die Woord ontvang, ontvang ons van Hom, ons Profeet,
want is Hy terselfdertyd ook ons Leraar. Die Kategismus gebruik die woorde
geraffineerd- beter kan dit nie! Hy het aan ons die verborge raad en wil van God
aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak…

Waar Hy as ons hoogste Profeet vir ons hierdie weg wys, is Hy terselfdertyd as enigste
Hoëpriester die enigste Weg, die Waarheid en die Lewe. Die feit van die hoogste Profeet
bring die nog nadere beklemtoning dat Hy alleen Hoëpriester is, Hy is die enigste. Die
Rooms-Katolieke wat sou meen dat die pous die pontifex maximus is, die hoëpriester van
die kerk, ons belydenis stel dit onomwonde dat daar net een Hoëpriester is en Hy is Jesus
Christus! Hy kan deur niemand vervang word nie. Hy is die Een wat Psalm 110
besing- Die Here het gesweer en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens
die orde van Melgisedek. Deur daardie één volmaakte offer wat Hy vir ons gebring het,
het ons geen ander offer nodig nie. Hebreërs 10:14- Want deur een offer het Hy vir altyd
volmaak die wat geheilig word…

Paulus bring in Romeine 8 vers 34 eintlik dit alles in lyn. Christus is dit wat gesterf het
ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir
ons intree…Golgota, Paasfees, hemelvaart, alles kom in één lyn maar dit eindig in dit wat
Jesus as enigste Hoëpriester nou vir ons doen…wat vir ons pleit…Die Kategismus sê dat
Hy met sy voorbidding gedurigdeur by die Vader vir ons intree.

Die genade om Christus as ons enigste Hoëpriester te mag aanroep en dit in sy Naam
Christus is so volkome, so volledig want so skryf Paulus ook dat dit eintlik vir God is
asof ekself as sondaar gesterf het en inderdaad nog steeds elke dag doodgemaak word.
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Hierdie sondaar wat ek is, word deur God in Christus as Hoëpriester na gekyk, en dan
word daar gesê- Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.
Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. 2
Kor.5:15 en 17 sit dit soos op ’n tiekie neer- Ons is van oordeel dat as een vir almal
gesterf het, hulle dan almal gesterf het…daarom as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe
skepsel; die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

In wat Christus vir ons doen, bid Christus vir ons, in ons leed, in ons aanvegtinge, in ons
nood, in ons siekte, selfs bid Hy vir ons in ons dood. Hy bid nie dat my leed weggeneem
word nie, maar dat ek in my leed staande moet kan bly. Hy bid ook nie dat die
aanvegtinge teen my sal ophou nie, maar dat ek in hierdie aanvegtinge in die geloof sal
kan volhard. Hy bid ook nie my nood en my siekte, selfs my dood weg nie, maar dat ons
deur die geloof in sy opstanding oor alle nood en dood in hierdie wêreld sal kan oorwin.
Hy wat dit alles deurgegaan het en as Hoëpriester dit vir ons moontlik maak om ook
daardeur te gaan.

Hy is so in ons dat ons in Hom kan wees, en daarom as hoogste Profeet toon Hy ons die
weg, as enigste Hoëpriester is Hy die weg, maar as ewige Koning bring Hy ons op hierdie
weg. Die Christus-weg! Weereens is die Kategismus se woorde met sout besprinkel. Dit
is rein en fyn uitgekies- Hy wat die Christus is, Hy is ons ewige Koning wat ons met sy
Woord en Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar.
Daar word gepraat van sy ewige koningskap. Hy is nie net Koning sonder einde nie, Hy
is dinamies, Hy is werklik tot alles in staat, energiek. Hy regeer op hierdie oomblik, Hy
beskerm op hierdie oomblik, Hy bewaar op hierdie oomblik. Dit alles omdat Hy klaar die
verlossing verwerf het. Al is daar soveel vyande teen God en teen sy Woord. Demoniese
kragte wat probeer om die regering van God af te takel, tog verander niks aan wat Jesus
gesê het nie! Joh.6:39- en Joh.10:28 praat saam- Dit is die wil van my Vader…dat al wat
Hy my gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie…saam met Joh.10- niemand sal hulle uit
my hand ruk nie. Jesus het vir ons so duur betaal. Hy sal niks prysgee vir wat Hy so duur
betaal het nie.
Handelinge 26:1-28; Johannes 1:22-34
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Romeine 8 besing hierdie koningskap van Christus hier ook voluit- Ek is versekerd dat
geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge
of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat
daar in Christus Jesus, onse Here is nie. As Profeet kan daar niks teen Christus gesê
word nie- (Rom.8:31-33). As Hoëpriester het Hy deur die verskriklikste dinge gegaan,
dat niks ons van sy liefde kan skei nie (Rom 8:34-36, maar dieselfde Romeine 8 se laaste
verse…37-39…. eer ons ewige Koning- Maar in al hierdie dinge is ons meer as
oorwinnaars…
***
En dan kom eintlik van die mees aangrypendste vrae wat daar in jou en my lewe van ons
gevra kan word- Waarom word jy ’n Christen genoem? Oor al hierdie groot dinge wat
daar van die Christus gesê word, voel dit amper buite orde om nou oor jou en my te praat!
Maar laat ons nie wil wegskram wat daar regtig van jou en my verwag word nie!
Jy beweeg my byna om ’n Christen te word…Broeder en suster, hierdie antwoord van
Agrippa laat ons vanoggend besef die geweldig belangrike stap wat daar in elkeen van
ons se lewens geneem moet word. Om van Christus na christen te beweeg. ’n Stap
waarvoor Agrippa nie kans gesien het nie, alhoewel hy die beste kans wat daar ooit kon
wees gehad het. Die naam Christen, direk van Christus afgelei beteken presies dieselfde
as Christus. Soos wat Hy ’n gesalfde van God is, so is Christene niemand anders nie
asook gesalfdes van God. Daardie salwing wat Christus ontvang het toe die Heilige Gees
by sy doop op Hom gekom het is van groter betekenis as wat enigeen dit kon verwag.
Deur daardie salwing het elkeen wat in die geloof lid van Christus daardeur deel aan sy
salwing. Op Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort is toe het dit alles gebeur. Die
kerk is die liggaam van Christus en daarom is elkeen wat waarlik lid van Christus is, is
deel van sy kerk. Soveel soos wat die kerk kon deel in die uitstorting van die Heilige
Gees, die Gees wat op die kerk uitgestort is, net soveel het elkeen wat werklik deel van
die kerk is dit nodig om met die Heilige Gees gesalf te word. Dit is ’n absolute vereiste,
want daarsonder is ons nie toegerus om werklik ons amp as profeet, priester en koning uit
te voer nie.
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Mense so 12 km. van die Middellandse see in Antiochië deel van Sirië, is die eerste keer
in die geskiedenis die geweldig groot naam, die heerlike naam christen genoem.
Natuurlik het baie daardeur die volgelinge van Christus wou beledig, maar dit wat hulle
meen om hierdie christene te beledig, watter erenaam het dit nie geword nie. Om in wat
jy geword het elke keer Christus te mag vooropstel as jy waarlik ’n Christen is! Hulle
wat Christus in jou sien! Daar kan geen groter eer as dit wees nie! Die verskil is
wanneer jy in wie jy is nie werklik Christus uitleef nie.
Dit is tegelyk ’n geweldig groot verantwoordelikheid. Agrippa het daarvoor nie kans
gesien nie. Hy wat die Joodse godsdiens deur en deur geken het. Festus het Agrippa
genader om in die moeilike geval van Paulus se regstryd Agrippa te nader terwyl hy en sy
vrou Bernice juis gaste van Festus was. Wanneer Paulus die kans van sy lewe kry om sy
reg voor nog iemand groter as Festus te verdedig, nl. voor Agrippa dan sien ons Paulus
begin hoegenaamd nie met wat sy regte is nie, maar hy begin op voortreflike wyse die
evangelie van Jesus Christus te verkondig. Hoe Paulus eenvoudig sy roeping as apostel
uitleef, ja in watter mate Paulus homself as Christen van die Christus sien, dit word die
hele verhaal. Nie wie hy Paulus waarlik is nie, maar wat sy christenskap waarlik beteken
en van hom eis. Daar is so baie om te vertel en niks hiervan het in ’n hoekie gebeur nie.
Christenskap is nie deel van die hoekies van die lewe nie, maar dit moet dié lewe wees.
Christus se koms, sy dood, sy opstanding uit die dood, sy ware lewe, daarvan het Paulus
niks uitgelaat nie, Selfs hoe Moses alreeds die band met Christus deel. Dink jou dit in
Agrippa, dit alles moet jy deel van word, want gaan dit op die einde of Agrippa werklik
glo Vers 27- Glo u die profete, koning Agrippa? Ek weet dat u glo. En dan kom die
verskriklike antwoord wat die verantwoordelikheid van om waarlik Christen te wees
eenvoudig afwys…En dan kom die verskriklike antwoord wat die verantwoordelikheid
van om waarlik Christen te wees eenvoudig afwys…Jy beweeg my byna om ’n Christen
te word…

Mag u deur ons belydenis iemand wees wat nie maar byna beweeg is nie. Mag u waarlik
’n beweegde Christen wees. Om daardie stap van Christus na Christen jou eie te maak.
Om vandag weereens te besef ek moet priester van God wees. Ek moet myself as
Handelinge 26:1-28; Johannes 1:22-34
Johannes 1:31-34
Sondag 12
22/5/2009
Ds. Petrus Venter
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dankoffer aan God kan toewy. Ek moet Christus se liefde uitstraal. Ek moet vir ander by
God kan intree deur vir hulle in die Naam van Christus te bid. Ek moet vir ander mense
werklik tot seën wil wees, en nie tot vloek vir die kinders van God nie. As ek nie vir ’n
ander kind van God tot seën is nie, dan is ek tot sy vloek daar, dan is ek alles behalwe
wat ’n priester veronderstel is om te wees.

Ek is daartoe gesalf toe ek gedoop is. My

doop was my salwing, daar het God my reeds die belofte gegee om as priester, koning en
profeet op te tree.
Want moet ek vir God in sy ryk, in sy koninkryk ook ’n koning wees. ’n Onder-koning
van die ware Koning Jesus Christus. Hy wat regeer, Hy wat beskerm… So naby moet
die koninkryk aan my wees, dat ekself koning in hierdie koninkryk is! Ek sal soos ’n
heerser moet kan oorlog voer, want die sonde, die duiwel, die wêreld is nie my vriende
nie, maar my vyande. As ek vir God ’n koning wil wees, dan kan ek mos nie ’n vriend
van die sondige wêreld wil wees nie. My gewete moet vrylik in ware koningskap hierdie
besondere eer van Christenskap wil uitleef, om vir God in sy koninkryk ook ’n koning te
wees. Daartoe het my doop my ook gesalf.
Die doop is nog meer, ja dit is iets van Ps.23 wat hier ook gebeur. Die salwing bevat ’n
beker vol olie. U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor! Ons is deur ons doop,
deur ons salwing, ook geroep om elkeen profeet van God te wees. Jy moet God se Naam
werklik kan bely, jy moet vir hom ’n getuie kan wees, waarlik sout vir die aarde, lig vir
die wêreld. Die profete van God, sulke Christene is mense wat die woorde van Christus
waarlik hulle eie maak….Christus het gesê- Wat Ek vir julle in die donker sê, vertel dit in
die lig…daar staan ook in dieselfde gedeelte- Elkeen dan wat My bely voor die mense,
hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is, maar elkeen wat my verloën
voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is…
As daar van jou gevra word- Waarom word jy ’n Christen genoem- mag u waarlik dit
genoem wil word. Mag u waarlik wees- priesters, konings, profete- mag ons soos Paulus
dit voor almal vra- Hand.22:10- Here, wat wil U hê moet ek doen?
AMEN
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Vrae uit Sondag 12
1. Wat beteken die Naam Christus volgens V/A 31?
2. Wat is die Ou-Testamentiese woord vir Christus?
3. Het daar in die Ou Testament alreeds enige salwings plaasgevind?
4. Wanneer en hoe het die salwing van Jesus plaasgevind? Wie het Jesus gesalf?
5. Hoe oud was Jesus toe Hy gesalf is?
6. Tot watter drie ampte is Christus gesalf?
7. Waaruit is die naam Christen afgelei?
8. Wat is die betekenis van die feit dat jy gedoop is?
9. Wat was Agrippa se reaksie toe die evangelie aan hom verkondig is?
10. Wat word van jou in jou christenskap verwag?

Handelinge 26:1-28; Johannes 1:22-34
Johannes 1:31-34
Sondag 12
22/5/2009
Ds. Petrus Venter
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Skriflesing: Psalm 2; Hebreërs 1
Heidelbergse Kategismus- Sondag 13
Teks: Hebreers 1:1-4; Psalm 2:6-9
Sing- SAMESANG- Ps.16:1,3
TYDENS EREDIENS- Ps.9:1,8,10; Ps.19:1,7; Ps.2:1,6
In Sondag 12 is daar vir ons gevra, broeder en suster, waarom word jy ’n Christen
genoem? Daardie eenheid met Christus, staan ons naby. Soos wat Christus gesalf is tot
hoogste Profeet, enigste Hoëpriester, ewige Koning, so is ons ook gesalf. Gesalf om
profete, priesters en konings te wees. Deur die geloof is ons lid van Christus. Maar nou
moet ons versigtig wees, en daardie versigtigheid is in Sondag 13 baie belangrik. Al deel
ons in dieselfde salwing soos Christus gesalf is, al word ons ook in Hom profete, priesters
en konings genoem moet ons vanuit Sondag 13 besef dat Christus en ons as Christene
staan nie op gelyke vlak nie. Hy is baie groter as ons, hoog verhewe, die eniggebore
Seun van God, Hy alleen is waarlik die Here, ons Here.

Die vraag in ons belydenis van- Waarom word Christus die eniggebore Seun van God
genoem, terwyl ons tog ook kinders van God is? Hierdie baie belangrike vraag wys klaar
op ’n verskil tussen Christus en ons. Die grootheid en die heerlikheid van Christus staan
baie duidelik voorop. Daar is niemand soos Christus nie. Hy is die enigste, die
waaragtige, die ewige Seun van God. En baie belangrik dat ons dit goed sal besef dat
Christus het nie maar begin bestaan toe Hy mens geword het nie. Hy is nog altyd Self
God. Voordat daar tyd of wêreld was, toe was Hy reeds die enigste Seun van God. In
Johannes 1:30 staan dit met min woorde baie duidelik as Johannes die Doper dit sê- Ná
my kom ’n man wat voor my geword het, want Hy was eerder as ek...Dit saamgelees met
wat in vers 14 staan- Johannes 1: Ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van
die Eniggeborene wat van die Vader kom…

Ons belydenis wil oor die Godheid van Christus geen twyfel laat nie. Christus het Self
die vraag baie duidelik gevra- Wie sê die mense dat Ek die Seun van die mens
is?(Matt.16:13 e.v.) En dan word daar maar bietjie rond en bont gepraat. Sommige sê
dat u Johannes die Doper is, en ander Jeremia of een van die profete… Daarby mag dit
nie bly nie, want vra Jesus dan vir sy dissipels dit heel reguit- Maar julle, wie sê julle is
Ek? Die woordjie JULLE word nou baie duidelik benadruk…MAAR julle wie sê
Psalm 2; Hebreers 1
Psalm 2:6-9; Hebreers 1:1-4
9/6/2009
Ds. Petrus Venter
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julle…Hier mag geen twyfel wees nie. En dit wat Petrus nie net namens homself gesê
het nie, maar was dit baie duidelik ’n antwoord namens die ander dissipels en net soveel
moet ons vanoggend kan sê hy het ook namens my gepraat. Namens al die gelowiges,
namens die Kerk van alle eeue, moet dit so duidelik as moontlik uitgespel word- U is die
Christus die Seun van die lewende God (Matt.16:16).
Hy is nie maar net ’n gewone mens nie, maar Hy is waarlik God, Hy is werklik die Seun
van die lewende God. Toe Christus gedoop is en kort voor die kruis by die verheerliking
op die berg het God die Vader elke keer dieselfde gesê- Dit is my geliefde Seun in Wie Ek
’n welbehae het…Christus wat waarlik in alles God is, gelyk aan God. In Psalm 2 hoor
ons die Woord van God – Vandag het Ek self u gegenereer…Hierdie Psalm, al staan dit in
die Ou Testament, al was Christus nog nie as mens gebore nie, staan al twaalf hierdie
verse ons naby om waarlik dit wat ons belydenis na ons bring woord vir woord in
Christus te lees. Kus die Seun…

Die manier waarop ons belydenis gekus moet word kan ons Psalm 2 in hoofsaaklik 4 dele
verdeel. In verse 1-3 handel dit oor wat hier op die aarde aan die gang is. Die nasies
woel en werskaf, elke hoender op sy eie werf, terwyl die volkere en lande hulle groot hou
en bestaan daar allerhande wêreld verdrae en besluite wat die wêreld as gewigtig beskou.
Vir die Here is dit nietige dinge, want gaan dit in hoofsaak oor hoe mense in opstand is
teen God en teen sy Christus, sy Gesalfde. Hulle wil die juk van die Here afgooi en sy
bande verbreek Die volgende drie verse- vv.4-6, word ons die hoogtes van die hemele
ingebring. Kan ’n enkele tak die hele bos laat bewe. Die Here is bo alles verhewe, Hy
regeer oor alles, en daarom is die magtelose gespartel van die volke, hoe hulle probeer
om teen die Here en sy Gesalfde op te staan soos ’n miertjie wat die wêreld wil laat bewe.
Die Here lag, Hy spot met hulle…hoe kan hulle dit enigsins probeer, maar hierdie is nie
’n grap nie. Vers 5 wys die Here sal sy toorn oor hulle uitgiet, die Here sal hulle in sy
grimmigheid verskrik. En dan wys vers 6 op wat die verskil in ons belydenis maak. Ek
tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.

Psalm 2; Hebreers 1
Psalm 2:6-9; Hebreers 1:1-4
9/6/2009
Ds. Petrus Venter

Pretoria- 13 September 2009

3

Die konings van die wêreld kan wat ook al probeer, maar hierdie Koning deur God gesalf
is die Een wat alle mag in die hemel en op die aarde het.

En weet u in die derde hoofdeel van die Psalm, vv.7-9 dan is hierdie gesalfde Koning Self
aan die Woord. Hy maak dit baie duidelik dat Hy werklik Seun van God is. Ek wil vertel
van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U
gegenereer. Dit word duidelik uitgespel. Hy wat hier praat- die Seun van God, is Self
God. Hy laat Hom nie verneder nie, ja te midde van al die gewoel en die beraadslaginge
in die wêreld is Hy oor die wêreld aangestel. Hy ontvang die nasies as sy erfdeel en die
hele aarde, selfs die heelal, wat groter is as daar waar die aarde eindig, as sy besitting.
Hierdie Seun van God maak dit baie duidelik dat Hy regeer ook deur te straf. Wêreldse
koninkryk is vir Hom ’n erdewerk, ’n potskerf. Hy kan dit verpletter en dit stukkend
slaan.

En as dit baie duidelik uitstaan, dan praat Dawid weer in die laaste drie verse van Psalm
2- vv.10-12. ’n Koning wat op die aarde is, as hy verstandig wil wees, as regters op aarde
werklik gewaarsku wil wees, dan moet hulle dit goed besef dat die Seun van God gekus
moet word. Ons moet Hom alleen aanhang, vertrou en liefhê, met ons hele verstand, ons
hart en met al ons kragte. Dit saamgevat in die uitdrukking dat die Seun van God gekus
moet word- Kus die Seun dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie: want
gou kan sy toorn ontvlam . Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil.

Hy alleen is op hierdie wyse Seun van God. Aan Hom alleen behoort soveel mag,
daarom dat ons belydenis dit ook saamvat- dat Hy alleen is die ewige natuurlike Seun
van God…Ons kan op grond van die Woord byvoeg daarom is Hy alleen Koning van die
konings, Here van alle here!

Dit bly aangrypend soos Dawid dit profeties ,dit

Messiaans saamvat- Kus die Seun…
Ons kindskap en sy Seunskap is nou aan mekaar verwant, soos wat dit beteken om ’n
Christen van die Christus te wees. As dit nie vir die Seun was nie, dan was ons nie God se
kinders nie. So min soos wat daar Christene kon wees as Christus nie daar sou wees nie.
Psalm 2; Hebreers 1
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Daarom dat ons belydenis sê dat ons is om sy ontwil uit genade tot kinders van God
aangeneem. Sonder dat ons dit kon verdien- ja alleen genade- danksy sy
verlossingswerk, ja om Christus se ontwil het ons kinders van God geword. Sy Seunskap
en ons kindskap het ’n wonderlike band maar ook ’n heilige verskil.

Die wonderlike band is dat ons aangeneem kon word. Omdat Hy God se eniggebore
Seun is maar terselfdertyd skaam Hy Hom nie, om ons sy broers en susters te noem nie
(Heb.2:11). Deur Christus het ons kinders van God kon word en waar ons van nature
geneig is om God en ons naaste te haat is daar in sy natuur die volkomenheid van God se
liefde. In Efesiërs 1:5-6 staan dit dan ook só dat God ons deur Jesus Christus as sy
kinders aangeneem het- deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself
aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid
van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.

Die wonderlike betekenis van ons kindskap gegrond in Christus se Seunskap gee ons
innerlike rus, dit plaas ’n heilige roeping op ons, en dit vertroos ons in beproewings. Die
heilige verskil tussen Christus se Seunskap en ons kindskap is ewe belangrik. Van die
oudste Christelike kerke het daar gedurig ’n geweldige dwaling gedreig en vandag nog
net soveel- die gevaar van die gnostisisme. Mense wat glo dat hulle in ’n totaal mistieke
eenheid met Christus kan één word dat dit hulle eintlik verander in ’n enersheid met
Christus. Hulle glo dat hulle klaar so volledig met Christus een is, so volledig
geïdentifiseer asof hulle eintlik klaar in die hemel is waar Hy na sy mensheid is. Hulle
leef nie asof hulle nog nie anderkant die graf is nie! Hulle maak dan ook gewoonlik of
hulle beter Christene as ons is. Hulle voete is nie op die aarde nie, terwyl toe Jesus
opgevaar het na die hemele, het die engele eintlik indirek vir daardie dissipels op die berg
gesê- almal het nog stip na die hemel gekyk terwyl Hy weggaan- maar dadelik moet hulle
hoor- waarom staar julle en kyk na die hemel…dit impliseer dat jy as Christen moet nou
met jou voete op die grond lewe.
Daar kan nie ’n mistieke eenheid wees dat jy nou ook met Christus daarbo saamsmelt en
dit dan eintlik beteken dat jy nie meer werklik hier op aarde Christen is nie. Terwyl ons
Psalm 2; Hebreers 1
Psalm 2:6-9; Hebreers 1:1-4
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moet wees die sout van die aarde, die lig vir die wêreld. Op alle aardse terreine,
lewensterreine moet ons dit wees. As jy dit nie wil wees nie, jy meen jy is eintlik ’n baie
spesiale Christen, dan kan so een nie werklik saam met ons die laaste deel van Sondag 13
bely nie.

Want alleen mense wat weet hoe nodig hulle Christus nog werklik in hulle daaglikse lewe
het, mense wat weet watter groot sondaars hulle is, mense wat die werklike verskil tussen
wat God van my verwag maar dit wat ek werklik doen kan raaksien, sulkes noem
Christus my eiendom. Hy is onse Here, ons Eienaar. Ons moet besef watter prys het dit
Christus gekos om ons Here te word. Die Griekse woord “kurios” wat beteken eienaar
of besitter, dit is waar die woord Here vandaan kom. Ons is sy eiendom of sy besitting.
Hy het reg en aanspraak op ons, want ons behoort aan Hom. Psalm 2 bring dit hier ook
eintlik duidelik in verband. Hierdie Here, hierdie Kurios, kan ook vertaal word met
Koning. Psalm 2:6- Ek tog het my Koning gesalf…

Baie belangrik dat ons sien dat die Naam Here nie soseer op sy Godheid wil dui nie, maar
Hy het hierdie Naam ontvang as loon op sy werk. Hy het ons Here geword omdat Hy ons
verlos het en omdat Hy ons vrygekoop het. Thomas roep dit ook uit nadat Hy daardie
prys gesien het- hoe Christus se hande lyk, die plek in sy, sy nog so groot om sy vinger
daarin te steek- dan roep Thomas dit uit- My Here en my God… Dit gaan ook waarvan
Hy ons vrygekoop en verlos het, waarmee Hy ons vrygekoop en verlos het en waartoe
Hy ons vrygekoop en verlos het.

Ons is vrygekoop van die sonde en van die heerskappy van die duiwel. Die duiwel wat
jou meester wil wees, hy, Satan wil eintlik jou here wees, maar watter harde baas is hy
nie! Die Satan dryf ’n mens van kwaad na erger…God het ons uit sy kloue verlos. Ons
sou nooit en kan nooit uit onsself daaruit vrygekom het nie. Waar ons van nature
diensknegte van die sonde is, en die sonde ’n geweldige mag in ons lewens is, moet u
waarlik hierdie deel van ons belydenis vasgryp om te weet dat Christus het ons
vrygemaak dat ons waarlik vry kan wees. Ek noem Hom dan onse Here omdat Hy ons
vrygekoop het.
Psalm 2; Hebreers 1
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Waarmee? Dit het van Hom baie meer gevra as dit wat vir ons kosbaar is. Die belydenis
gebruik die voorbeeld van goud en silwer, dit wat ons meen kosbaar is, sy bloed is baie
meer kosbaar. Met geld kan jy baie dinge koop. Selfs mag en eer, ’n goeie naam, selfs
roem kan gekoop word met aardse goed, maar dit waarmee Christus vir ons betaal het sal
jy nêrens op hierdie aarde vind nie.

Sy bloed. Sy kosbare bloed het betaal!

Waar die Hebreër brief eintlik dit alles saambring sien ons daardie arme mense verjaag en
verstote omdat hulle aan Christus behoort. Toe die brief die eerste keer daar by hulle
aankom, hulle lees dit vir die eerste keer, dan het hulle werklik niks nie. Leeg geplunder,
hulle het niks oorgehou nie. Baie sit in die gevangenis, ander kruip in gate weg, hulle is
aan die vlug, in die veld of waar ook al, swaar mishandel, hulle het werklik aan silwer of
goud niks nie, nie eers iets om te eet nie. In hierdie donker gryse omstandighede
weerklink die begin van Hebreërs tot hulle elkeen- Nadat God baie keer en op baie
maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste
dae tot ons gespreek deur sy Seun.

Wat sê dit nie vir daardie mense so deur die lewe gejaag nie, dat God is nou nader aan
ons as ooit. Hy spreek nie uit die verte nie, maar hierdie Eniggeborene van die Vader, Hy
is vir ons die Eersgeborene onder al sy broers en susters wat swaarkry. Hy is in alles die
Een wat eerste weet wat oor ons kom. Hy is die Here wat in sy heerlikheid vir ons die
waarborg gee dat die toekomstige wêreld is aan Hom gegee. Hy kan dit doen want Hy is
in hierdie wêreld geopenbaar as die enigste Seun, maar Hy het ook ontsluit dit wat
geslote was. Die Eersteling onder al sy kinders, die Eersgeborene onder baie broeders het
die pad na God vir ons oopgemaak. Alles is aan Hom onderwerp, ons is in sy bloed duur
gekoop. Niemand kan teen die uitverkorenes van God beskuldiging inbring nie, niemand
kan ons verdoem nie, dit is God wat God regverdig maak. Dit waartoe Hy ons verlos en
vrygekoop het is om waarlik sy eiendom te wees.

Dit bring Sondag 1 weer direk na ons terug. Dit is my enigste troos dat ek in lewe en
sterwe aan Hom behoort. Laat ons dan ook vanuit hierdie belydenis lewe dat ons nie die
eiendom van die wêreld of van die duiwel is nie, maar ons is die eiendom van alleen
Psalm 2; Hebreers 1
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Jesus Christus, ons Here. Ek behoort ook nie aan myself nie. Watter troos om dit te mag
weet! As ons Sondag 14 ingaan dan begin dit waarlik nog meer duidelik te word. Die
dure prys wat daar betaal is. Daar is ’n neerdalende lyn. Die feit dat Hy wat my Here en
my God is, as mens gebore moes word, watter vernedering is dit alreeds?!

Sondag 13

wat in die hoogste hoogtes eindig, Hy wat ons Here is, Sondag 14 daal dadelik af grond
toe, Hy wat op hierdie aarde gebore moes word.
Laat ons vandag net besef as die Here vir jou sê- JY IS MYNE…Daar is niks wonderliker
as om dit te hoor nie! Daarmee saam skrywe Petrus – julle is ’n uitverkore geslag, ’n
koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry…(1 Pet.2:9). Mag jy
werklik as eiendom van onse Here leef. Hoe wonderlik om Syne te wees.
AMEN
Vrae uit Sondag 13
1. Noem van die verskille tussen Jesus se Kindskap en ons kindskap van God?
2. Hoekom is die belydenis van Petrus in Matt.16:16 vir ons so belangrik?
3. Watter voorbeelde is daar in God se Woord waar die Vader Self na Christus as sy
Seun verwys?
4. Gee ’n indeling van die twaalf verse van Psalm 2 en hoekom is hierdie Psalm by
Sondag 13 vir ons van besondere belang?
5. Wat beteken die uitdrukking in Psalm 2- “Kus die Seun…”?
6. Wat is die enigste wyse waarop ons kinders van God kon word? Is dit moontlik
om sonder Christus ’n kind van God te word?
7. Wat verstaan jy onder die gnostisisme?
8. Wat beteken die Griekse woord “kurios”?
9. Waarvan het Christus ons verlos en vrygekoop? Waarmee het Christus ons verlos
en vrygekoop? Waartoe het Christus ons verlos en vrygekoop?
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Psalm 2:6-9; Hebreers 1:1-4
9/6/2009
Ds. Petrus Venter

Sondag 13

8

Psalm 2; Hebreers 1
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Skriflesing: Lukas 1:26-38;
Heidelbergse Kategismus- Sondag 14
Teks: Lukas 1:35
Sing- SAMESANG- Ps.51:1,6
TYDENS EREDIENS- Ps.145:1,3; Ps.32:1; Ps.131:2,3
Ons het vanaf Sondag 11 tot Sondag 13 groot dinge van Jesus Christus gesê. Broeder en
suster, dit het gegaan oor die name waarmee ons hierdie Middelaar en Verlosser mag
aanroep. Groot name, elke naam is heilig, om hierdie Name aan te roep is om God aan te
roep. Jesus Christus is God, Hy is die Eniggebore Seun van God, Hy is ons Here. Terwyl
hierdie Name ons in hulle heerlikheid en heiligheid bybly, is dit asof Sondag 14 vir jou
en my aan die hand gryp en ons word getrek na ’n nederige kind, ’n babatjie, na ’n
nederige plek, ’n stal, na ’n bed so nederig dat hierdie bed is ook die voerplek van dierevan die grootheid van God word ons gebring na ’n krip in ’n stal.

Dit is Sondag 14 waaruit ons vandag besef dat hierdie ewige en waaragtige God deur
die werking van die Heilige Gees ’n eg menslike natuur deur die vlees en bloed van
Maria aangeneem het. Hierdie Seun van God word waarlik mens…dit is waarmee
Sondag 14 in hoofsaak besig is. Dit het alles met Christus se vernedering te make.

In die volgende drie Sondae word Christus se vernedering trap vir trap afgeneem. Die
vyf trappe van vernedering is sy geboorte, sy lyde, sy sterwe, sy begrafnis, die neerdaling
na die hel. Hierdie is die eerste lyn in die lewe van Christus op aarde. ’n Neerdalende lyn,
die lyn wat op die diepste smaad en vernedering wys.

Van begin tot einde het die

vernedering net toegeneem en toegeneem. Wanneer oor die geboorte van Christus
gepraat word dan praat ons oor sy vleeswording, Hy die Woord van God het mens
geword. Hy wat altyd God was en nog altyd God sal wees, Hy word soos een van ons.
Met ons nietige verstand het ons hier te doen met ’n verborgenheid wat groot is. Die
verborgenheid van die godsaligheid is altyd groot. Gebore uit ’n vrou, ’n mens van
hierdie aarde. Maar Hy kom uit die hemel.
Sy geboorte was nie maar ’n gewone geboorte nie. Hy word uit ’n maagd gebore sonder
dat sy met enige man geslagsgemeenskap gehad het. Haar bevrugting was van die
Heilige Gees. Die wil van ’n mens het in Jesus se geboorte geen rol gespeel nie. Dit is

wat ons gelees het- presies so is daar vir Maria gesê- Die Heilige Gees sal oor jou kom en
die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal ook die Heilige wat gebore
word, Seun van God genoem word. Sy geboorte is baie duidelik nie maar net ’n normale
geboorte nie. Sy geboorte was om die menslike natuur AAN TE NEEM. Met opset
gebruik ons belydenis nie die woord VERANDER nie. Jesus het met sy geboorte nie van
’n goddelike in ’n menslike wese verander nie, maar by sy goddelike natuur het Hy ook
die menslike natuur aangeneem, sodat Hy nie nou net waarlik mens is nie, maar ook
waaragtig God is en bly. In hierdie aanneming was Christus Self aktief betrokke. Hyself
wat nog altyd God was neem die menslike natuur aan. Sy goddelike natuur, die feit dat
Hy God is, dit was Hy van ewigheid af. Dit is nie iets wat aangeneem kan word nie. Om
dit so te stel- Hy het nie God in Maria se skoot geword nie, Hy was dit nog altyd, maar in
haar skoot het Hy op hierdie besondere wyse mens geword.
Hy wat gekom het om wat in die ewigheid besluit is ’n werklikheid te maak. Voor Sy
koms is alles presies voorberei. Direk na die val van die eerste mensepaar staan ons
alreeds by die hart van sy koms- by die hart van die evangelie- dit is wat die
moederbelofte sê- Daar het God vir Satan reeds belowe- jou val sal kom- Ek sal
vyandskap stel tussen jou en die vrou , en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die
kop vermorsel en jý sal Hom in die hakskeen byt...Hierdie belofte maak dit vir ons baie
duidelik wat in sy vrederaad besluit is. Die oomblik toe die mens sondig en die mens
geval het toe was dit nie vir God ’n onverwagse en moeilike toestand nie. God is ons
altyd in alles voor en Hy is gereed om te doen wat in alle geval reeds vas besluit was. Uit
hierdie belofte groei as’t ware die ander beloftes. So is hierdie dan die moeder van alle
beloftes en word dit ook die moederbelofte genoem. Die tyd en die plek word in alles
ineengevleg, hoe gevleueld het Jesaja juis dit alles vir ons kon gee- Kyk die maagd sal
swanger word en ’n seun baar en hom Immanuel noem…(Jes.7:14).

Hierdie vleeswording is letterlik deur geslagte en geslagte heen voorberei. Daardie linie
van mense waaruit Christus gebore sou word, geslagte en geslagte terug is dit so bepaal
dat die heilige linie nie deur menseswakheid en menseafval gebreek kan word nie. Al
breek mense in sonde af, al is daar die jare van swerftog en benouing, van ballingskap en

nogmaals ballingskap, afskeiding, skeuring en splitsing in God se volk nog steeds het die
lyn waaruit Christus moes kom nie gebreek nie. Egte mense, in alles sondaarmense, die
Here het selfs materiaal uit die heiden wêreld ingevoer, Ragab die hoer, Rut die
Moabitiese vrou, nog voor hulle, Tamar by Juda, op die einde Batseba by wie Dawid sy
sonde in trane sou besef, sulke sondaars vorm hulle wat die voorgeslagte van hierdie
Kind sou wees.

Christus se vleeswording is voorberei te midde van en ten spyte van die grootste
vyandskap. Die duiwel sou van die begin af daarop uit wees om die koms van die
Middelaar te keer. En nou gebruik ons die woord waar dit regtig op aankom. Hy wat ons
Middelaar moet wees. Die feit dat Christus God is, Hy staan ten volle aan die kant van
God, Hy is in alles God, maar Hy kom tussen ons en God. Hy staan ook geheel aan ons
kant, Hy wat gebore is uit ’n vrou, dit plaas Hom in die middel tussen God en ons.
Daarom is Hy waarlik ons Middelaar. Presies staan Hy waar die duiwel Hom wou keer.

So weet ons die aanslag op Wie Christus werklik vir ons is, was nog altyd so fel, so vol
woede. In ons tyd het dit nog nooit opgehou nie. Die feit dat Hy uit ’n maagd gebore is,
mense maak asof dit belaglik is, onmoontlik is, so asof ons met ons verstand so iets nie
kan aanvaar nie. Dit is gewoonlik dieselfde mense wat ook sy liggaamlike opstanding uit
die dood ewe min aanvaar. Hulle is egter nie nuut nie.

Hulle is maar so oud soos die Docetisme en die Modernisme wat eeue gelede al begin het
om juis Jesus op sy Middelaarskap te probeer onttroon. Die Docetisme ontken die
realiteit van Christus se menslike geboorte en hulle wil glo dat Christus nie waarlik mens
was nie. Dan maar net ’n skynmens. Hy sou dan sy menslike natuur saam met Hom uit
die hemel gebring het en Maria het maar net die geboortekanaal verskaf waardeur Hy die
wêreld inbeweeg het. Hulle wil nie glo dat Hy eers in haar en deur haar ’n ware menslike
natuur aangeneem het nie.

Hierby kan ons ook voeg die dwaling van die Gnostiek. Hulle vind dit onmoontlik dat
God werklik ten volle in ons wêreld sou inbeweeg. Daarvoor sê hulle is ons wêreld te

sondig. Die wêreld van God sal dan totaal onversoenbaar staan met ons aardse wêreld.
Daarom moet jy as mens ook hierdie sondige bose wêreld so vêr moontlik vermy. Die
dwaling van die Gnostiek leer dan ook dat Christus se menslike natuur vooraf in die
hemel geskape is, heeltemal los en apart van Maria, en dat Christus as mens maar net
deur Maria die wêreld ingekom het sonder enige werklike aanraking in haar mens-wees.
Hy het maar net deur haar gegaan soos water deur ’n geut sonder dat die Woord werklik
vlees geword het. Hierdie dwaling staan ons teë net soos die van die modernisme.

Die modernisme staan weer aan die ander kant. Hulle sien Hom nie waarlik as God nie.
Van sy maagdelike geboorte wil hulle niks weet nie, maar is Hy maar soos enige ander
kind. Sy aardse vleeslike moeder laat hulle glo Hy is deur geslagsgemeenskap verwek.
Volgens hulle moet Hy ’n biologiese aardse vader ook hê.

Beide hierdie kante staan eintlik sy ware Middelaarskap tee. Ons mag nooit Jesus se
menslikheid probeer vergoddelik nie en net so min mag ons sy Godheid probeer
vermenslik. Hy is ware mens, Hy staan ten volle aan ons kant, maar Hy is ook waarlik
God, daarom is Hy ook ten volle aan God se kant. As Hy nie beide was nie, dan sou Hy
nie Middelaar kon wees nie. Ons lees uit die Johannes-evangelie baie sterk die goddelike
in sy koms- die Woord van God het vlees geword, maar die ander evangeliste laat ons
ewe goed verstaan Hy is ’n ware mens, Hy het ’n geslagsregister wat sy menslikheid deur
en deur kan bewys. Hoe word sy verwantskap met Dawid geteken, met Abraham, selfs
met Adam staan Hy in die linie van mense. Watter pogings daar ook al was om Christus
se mensheid en Godheid te wil skei, ’n mens kan nie skei wat God Self saamgevoeg het
nie. Ons mag dit ook nie met mekaar wil vermeng nie. So ongeskei soos die nature van
Christus is, so onveranderd, so onvermengd bely ons dit ook. Ons doen dit ook in die
belydenis van Nicea en van Athanasius.

Noudat dit duidelik is dat Hy ons menslike natuur nie maar net so half-half aangeneem
nie, want het Hy in alle opsigte aan ons gelyk geword, uitgesonderd die sonde (Heb.3:17;
4:15). Geen deel van die menslike lewe was vir Hom vreemd nie. Honger, dors,

eensaamheid, dit alles het Hyself ervaar. Daarom kon Hy vir ons ’n volkome Verlosser
wees.

Besef u hierdie ontsaglike troos, juis in Jesus se mens-wees. So belangrik moet ons in
hierdie belydenis dit vir mekaar sê- Hy het ’n mens geword soos ons, sodat ons mense
kan word soos Hy. Die vraag na- Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en
geboorte van Christus?... Laat ons dit goed besef. Watter geweldige troos is dit vir ons
in die eerste Johannes-brief (3:2) maar ook in Filippense 3:20-21, dat wanneer Christus
verskyn ons aan Hom gelyk sal wees. Dit kan alleen omdat die wonder van Jesaja 43:19
plaasgevind het. Die hele Sondag 14 kan eintlik by Jesaja 43 ingeskryf staan as die Here
sê- Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek
maak ’n pad in die woestyn, riviere in die wildernis…

Die nuwe begin wat God in die mensheid gemaak het, watter troos om uit hierdie Sondag
dit goed te besef die Here het sy skepping nie aan die duiwel prysgegee nie. Die Here het
nie sy skepping weggegooi soos wat ’n mens met ’n paar ou skoene maak nie. Die
vernedering wat God in Christus begin het, deur Hom mens te laat word, deur die
menslike natuur aan te neem, dit is alles God se werk, God wat Satan reeds in die
geboorte van sy eie Seun teëstaan. Satan sou hierdie Kindjie reeds vrees, daarom dat die
duiwel in Herodes die kindermoord aanvuur. As Maria in daardie stal hierdie kindjie in
haar arms neem, Hom in doeke toedraai, Hom in ’n krip neerlê, die heilige sondelose
Seun van God, watter wonderlike nuwe begin in die goddelose mensheid.

Oor die krip weet ons hang reeds die skaduwee van die kruis. Die kruis waaraan hierdie
Kind sou sterwe, ’n Jongman van 33 jaar, in die lewe van die Man van God, is daar
benewens die krip wat leeg was, want Hy het opgegroei soos ’n mens, Hy het Man
geword, maar so leeg soos sy krip is, so leeg is ook sy graf. Die wonder van sy geboorte
staan onlosmaaklik ook weer aan die wonder van sy opstanding, nadat Hy werklik dood
was. So min soos Hy ’n skyn geboorte gehad het, so min het Hy ’n skyndood gehad. Die
feit dat Hy op hierdie oomblikke dat Hy op hierdie oomblikke aan die regterhand van

God is, dat alle dinge aan Hom onderwerp is, moet ons juis die nut van sy menswees
besef.

Aan God is in alle geval alle dinge onderwerp, maar aan Jesus is nou alles onderwerp, nie
omdat Jesus God is nie, want in alle geval sou na sy Godheid alles aan Hom onderworpe
gebly het. Die onderwerping van alles aan Jesus moet ons in besonder in die waarde van
sy mensheid besef. Omdat Jesus in sy mensheid en in sy menswees van die wat aan
Hom behoort, sulke mense weer na God se ewebeeld kon herstel. God het die mens
gemaak om oor sy skepping te heers, maar in ons eerste voorouers het daar so ’n gemors
van gekom, maar God sy dank vir die mens Jesus. Hy het hierdie saak in sy mensheid vir
die mense wat aan Hom behoort in ere herstel. In hierdie opsig staan Hy dan ook, soos
daar ook baie na Christus verwys word, as die Eersteling van baie.
In soverre ons sondaars is, in daardie mate is ons nie mense nie. ’n Ware mens is ’n
skepping van God, gemaak na sy Beeld. In die beeld lê die wesentlike wat ons aan God
verbind, ons moet deel in die heiligheid van God in Hom wat heilig is. Dit is alleen deur
die wedergeboorte moontlik. Daardie werk wat die Heilige Gees alleen kan doen.

Die Heilige Gees wat dit alleen kan doen omdat Jesus Christus mens geword het. Sonder
die Seun van God, die Woord van God, die vleesgeworde Woord wil die Heilige Gees nie
werk nie. Alleen deur die Gees in Christus kan ons nuwe mense word. As die
Kategismus ons vra- Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van
Christus?...dan is dit ons antwoord. Teenoor die sonde waarin ons elkeen ontvang en
gebore is, staan die onskuld en volkome heiligheid waarin Christus ontvang en gebore is.
Hy wat rein, sondeloos, volkome heilig die wêreld ingekom het Hy alleen kan ons skuld,
onheiligheid, ons sonde waarmee ons al by die wortel van ons ontstaan besmet is, bedek.
Die engele wat in die Efrata-velde daardie nag die volkome vrede besing, ’n vrede wat al
verder kan gaan, wat oor die hele wêreld besing kan word, was alleen ook moontlik
omdat Christus ’n bedekking kan plaas op ons skuld en sonde. Hy wat gebind is sodat
ons vry kan wees dink aan die smaad wat Hy gely het sodat ons nie in die skande kom

nie. Hy wat onskuldig ter dood veroordeel is, sodat ons vrygespreek kan word. Dit alles
omdat Hy ons bedek. Daardie woordjie wat die Kategismus gebruik dat ek voor God
bedek is…Selfs die sonde waarin ons ontvang en gebore is, by die bron van alle
ongeregtigheid, selfs daar is die bedekking. Dit gaan nie net om ons sondige dade nie,
maar Jesus is ons Middelaar in die kleinste begin, waar elkeen as klein babatjie nog
steeds in geweldige sonde gebore en so die wêreld inkom. Van begin tot einde mag daar
gesing word- Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek
is…(Ps.32:1).

As mense dikwels vra, selfs jongmense, hoe baie van ons jongmense kom in die
benoudheid, wat hulle hulself vra- Wat maak ek in hierdie wêreld? Sou dit nie beter wees
as ek nie gebore was nie? Wat is die sin van my lewe? Weet u die troos van Sondag 14 is
om dan te weet ek moet my lewe aanvaar as ’n lewe, waarin Iemand so groot, wel Kind
van Maria, maar Seun van God, ingegaan het. tot in die kleinste begin. Hy wat juis nie as
volwasse Man die wêreld ingekom het nie, maar moes Hy as sondelose Kind gebore
word. Wanneer jy jou verjaarsdag vier, elkeen mag op so ’n besondere dag ook daaraan
dink, ek mag my verjaarsdag bly vier, want tot die wortel is my lewe in Christus verlos
en geheilig. Die engele het juis hulle lied afgesluit spesifiek met die woorde…in die
mense ’n welbehae…Watter wonder om in mense, in die Mens Jesus Christus dit van God
te hoor, dit wat Hom behaag. Ere, ere aan God.
AMEN
Vrae uit Sondag 14:
1. Noem die vyf trappe van Jesus se vernedering?
2. Is Jesus se geboorte maar normaal gewees?
3. Het Jesus die menslike natuur aangeneem of het Hy van God na mens verander by
sy geboorte?
4. Wat is die moederbelofte en hoe staan dit met Jesus se geboorte in verband?
5. Waarom is dit so belangrik dat Jesus ware God moes wees?
6. Waarom is dit ook so belangrik dat Jesus ware mens moes wees?
7. Het Jesus opgehou om God te wees toe Hy mens geword het?
8. Was Jesus in alles aan sy broers gelyk?
9. Wat bedoel ons as ons sê dat Jesus ook uit ’n linie van mense gebore is? Watter
mense kan ons in besonder hier aan dink?
10. Watter dwaling is die van die Docetisme en die Gnostiek?
11. Watter dwaling is by die modernisme teenwoordig?
12. Hoe is Jesaja 43 in besonder op Sondag 14 van toepassing?

13. Wat bedoel die Kategismus met die woorde dat ek voor God bedek is?
14. Het dit enigiets met jou verjaarsdag te doen?
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Skriflesing: Jesaja 53; 1 Petrus 3:8-22
Heidelbergse Kategismus- Sondag 15
Teks: Jesaja 53:3; 1 Petrus 3:18a
Sing- SAMESANG- Ps.6:1,4
TYDENS EREDIENS- Ps.105:1,10; Ps.86:1; Sb.10:1,5,6
Dit is ’n woordjie wat maklik sê- Die woord GELY, maar broeder en suster watter
geweldige inhoud is in hierdie woord opgesluit. Ons was in Sondag 14 by die
ontvangenis en geboorte van Christus. Jesus as Mens en hoe Hy as Mens hierdie wêreld
ingekom het, was alreeds ’n geweldige vernedering. Hy wat God is, in alles het Hy God
gebly, maar nou staan ons in Sondag 15 iets geweldig. Na Jesus se mensheid was daar
nie ’n enkele dag op aarde wat Hy nie gely het nie. Ons belydenis stel dit so dat Jesus na
liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde…die toorn van God teen die sonde van
die hele menslike geslag gedra het… Sy hele lewe op aarde, van die eerste begin af toe
was dit reeds lyding. Hy wat die gestalte van ’n slaaf, ’n dienskneg aangeneem het. Die
toorn van God het veral aan die einde van Jesus se lydingspad op aarde in volle omvang
op Hom neergekom- die Kategismus het ook hierdie kwalifikasie- veral aan die
einde(het) die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag…op Jesus
losgebars. Hy het dit alles moes dra!

Menslike lyding is swaar, tog erken ons dat lyding eintlik nie met die verstand deurtas
kan word nie. Nie eers ons as mense se aardse lyding, die lyding wat ons baie keer moet
dra, hoe min kan ons dit verstaan?! As ons nie eers die lyding in en rondom ons kan
deurpraat nie, wat nog te sê die lyding wat daar op Christus was. Ons moet aanvaar ons
beweeg eintlik maar in die vlakwaters van wat die werklike diepte van Jesus se lyding
was. Dit is ’n see waar ons geen grond van weet, daardie lydensee wat Christus moes
deurgaan.

Ons eie lyding wat eintlik op geen manier met die volle lyding van Christus kan vergelyk
nie. Die sonde is na alles die oorsaak vir Christus se verskriklike lyding. Jesaja 53 laat
die woordjie ONS- baie duidelik hoor. …ter wille van ons oortredinge is Hy
deurboor…ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel…In hierdie geweldige
profesie wys al die vingers na ons toe. Ons is die oorsaak van alles! Ons is die oorsaak
daarvan, maar hier begin al iets van ’n dieptepunt al dieper te raak, soos ons die oorsaak
Jesaja 53; 1 Petrus 3:8-22
1 Petrus 3:18a; Jesaja 53:3
3/8/2009
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van die lyding is, so het Hy ook gely ter wille van ons…Hy moes voldoen in ons plek. In
die Latyn sê hulle satisfactio vicaria- Voldoening deur plaasvervanging…Hard en naak,
openlik afgryslik groot is die waarheid dat ons sy kruis opgerig het. Die mens het
gemaak dat Hy wat God is gekruisig moes word. Sagter mag ’n mens dit nie stel nie.
Daar is geen manier waarop die lyding van Christus sag gestel of op ’n manier
weggepraat kan word nie!
Die ganse menslike geslag is in ons belydenis ingeskrywe…die hele menslike geslag
sonder uitsondering is ter sprake. So grusaam was sy lyde dat selfs die son nie daarop
kon skyn toe dit werklik tyd geword het, dat niks meer weggesteek kan word nie. Toe het
die son weggeraak dat daardie diepste lyding selfs die lig kon dit nie verdra nie. MAAR
nou is ons met die Petrus-brief ook gebring by Christus se lyde, en dit terwyl ons heeltyd
sê dat Christus se lyding kan nie met ons lyding vergelyk word nie, maar tog is hier die
vergelyking wat die Here Self deur Petrus maak.

Ons kan sê die hele eerste Petrus-brief is vol van die lyding wat gelowiges ook in hulle
lewe deurgemaak het en nog sal deurmaak. Hfst. 2 wat met slawe praat, oor hoe hulle hul
lyding sal moet dra- hulle moet gehoorsaam wees aan hulle werkgewers. Al word daar
sleg teen hulle opgetree dan gee God se Woord hulle geen ruimte dat hulle maar kan
ophou om gehoorsame slawe te wees nie.
Hfst. 3 skrywe van die lyding wat daar in ’n huisgesin kan kom. Gelowige mans wat
opgeroep word om verstandig met hulle vroue saam te leef. Hier kom die lyding as die
man verstandig wil leef saam met sy vrou maar as sy in verset is, sy is onverstandig dan
kan so ’n dwase vrou dit vir haar man onhoudbaar maak. Dit sien Petrus klaar as deel
van die lyding wat so ’n man moet deurgaan. Paulus het ook die omgekeerde besef as ’n
vrou gelowig geword het maar haar man bly ongelowig watter lyding wag op so ’n vrou.
God beveel nie die vrou om van hierdie ongelowige te skei nie, maar sy sal hierdie lyding
wat nou oor haar kom moet dra soos dit ’n gelowige vrou betaam. Die moontlikheid dat
sy deur te ly haar man vir Christus kan wen word selfs nie uitgesluit nie.
Jesaja 53; 1 Petrus 3:8-22
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Lyding is in Petrus alom bekend, van alle kante ly mense en was daar vir mense nog altyd
lyding gewees. ’n Mens sal nie eers 100m van hierdie kerkgebou beweeg het, of klaar
staan ons gekonfronteer dat hier rondom ons baie mense is wat ly. Swaarkry staan hoër as
die hoogste geboue in hierdie stad. 1 Petrus 3:9 vat die lyding van die mens nog ’n stap
verder. Hoe is ons van nature daarop ingestel dat wanneer ek die een wat my laat ly kan
bykom dan sal ek oombliklik dit wil laat gebeur. ’n Oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand,
maar Petrus gee die beker in plaas van die vuis. 1 Petrus 3:9- Vergeld geen kwaad met
kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat
julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe…Dit is nie maklik om dit te doen nie,
baie makliker om ’n woord uit te deel waarmee ek iemand tot in sy diepste wese kan
skend, maar dan is jy wat die woord laat vlieg besig om wat lyding is by die venster te
wil uitgooi.

Verse 17-18 bring dit bymekaar- Lyding terwyl jy weet jy wil eintlik goed doen dit is
geseënde lyding…Verse 18 is waaroor dit alles vir ons moet gaan…Die feit van Christus
se lyde het ons lyde totaal verbygegaan, maar het die Here in Petrus dit so opgesom- ook
wanneer jy ly moet jy vir jouself kan sê – Want Christus het ook eenmaal vir die sondes
gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring-

Watter geweldige vergelyking wat mens uit jou eie menswees te bang sou wees om te
maak, tog maak God hierdie vergelyking! Hfst.4:1 sit eintlik nog weer die kolletjie op
die i, want word dit alles weer gesê- Omdat Christus dan vir ons na die vlees gely het,
moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte…Oor lyding, oor die omvang, oor die
diepte, oor die grense daarvan is die Petrus-brief geweldig vol, maar nou besef ons steeds
al hierdie aspekte van menslike lyding staan steeds in die vlakwaters as ons die
diepwaters van Christus se lyding moet inbeweeg. Watter mens, watter kind van God
het werklik al so gely dat God hom/haar verlaat het dat so iemand geskei is van die liefde
van die Vader. Daar is in ons lyding niks hiervan sprake nie. Trouens hoe baie keer ly
ons juis gegrond op die feit dat God vir jou lief is en Hy juis deur Sy tugtiging in Sy
liefde jou nader aan Hom wil trek. Hy tugtig die wat Hy liefhet.
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Watter groter liefde kan daar wees as juis die feit dat God sy Seun vir ons geskenk het om
in ons plek te ly. Weer en weer besef ons die feit van Christus se lyding het gekom dat al
ly ons, ons lyding nie kan opweeg teen wat Hy gely het nie. Christus het gely op ’n
manier wat ons nie liefde hoor nie, maar God het sy toorn oor Hom uitgegiet. Die toorn
van God teen die hele menslike geslag….Besef ons werklik wat ons sê?! As Christus
uitroep- My God, my God waarom het U my verlaat…dan is sy lyding by ’n punt gebring
dat Hy as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis
verlos…

Christus wat deur sy lyde onder die toorn van God gekom het, maar het Hy spesifiek ook
onder die oordeel van God gekom. Daarin het Hy op tweërlei wyses moes ly. Hierin is
’n negatiewe en positiewe doel in opgesluit. Die negatiewe doel dat Hy ons liggaam en
siel van die ewige verdoemenis kan verlos en die positiewe doel is dit wat ons alles
danksy Christus kan verkry- Hy het vir ons die genade van God, die geregtigheid en
die ewige lewe kon verwerf. Let op die geweldige teenstelling- Op grond van sy lyding
ontvang ons nie die ewige dood (die verdoemenis) nie, maar let wel die ewige lewe!

Ons kan hierdie dinge nie begryp nie. Christus wat onder die geweldige toorn van God
kom, Hy ly in elke deeltjie waaroor daar lyding kan kom, en tog alles omdat daar by God
soveel liefde is. In sy liefde ontvlam sy toorn, want weet ons van daardie nag wat die
Here Moses wou doodmaak oor sy seun nie besny was nie. Die seun wat die teken en die
beloftes van die verbond weerhou word, God se verbondsteken wat in liefde geskenk is
laat by die nalaat God in toorn ontvlam. Habakuk 3:2 bring dit in gebed bymekaar- as hy
vir die Here vra- In toorn, dink aan ontferming…Om God te midde van sy toorn aan te
roep dat daar ontferming kan kom is die rykdom van wat hier staan…Want ’n oomblik is
daar in sy toorn, ’n lewe in sy goedgunstigheid. Hierdie woorde in Ps. 30:6 saam met
wat in Ps.103 staan – God sal nie vir altyd twis en die toorn behou nie. Hy handel met
ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie…

Dit alles leef in die kern van V/A 37 as ons besef in daardie oomblikke van God se
verskriklikste toorn het Hy Hom teen sy Seun gedraai, Hy het sy Seun verlaat vanweë ons
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sonde. So lief het God die wêreld gehad dat Hy sy Seun vir ons gegee het…dat in die
oomblikke van toorn daar vir ons die volmaakte van sy liefde ’n werklikheid kan word.
Die toorn wat in oomblikke geskied, die liefde wat ewigheid terme dra…

Alleen op hierdie wyse kon daar versoening kom. Die Kategismus gebruik ook die
woord- die ENIGSTE- Christus se lyding is die enigste versoeningsoffer. Die woord
ENIGSTE is ’n woord wat in die hele Kategismus net agt kere voorkom maar elke keer
kan ons besef as ons belydenis hierdie woord gebruik dan word daar bedoel daar is
werklik geen ander moontlikheid nie. Alleen Hy kon die oordeel van God dra.

En dit alles is deur mense volbring. Persoonsname, m.a.w. die name van gewone mense
word by hoogste uitsondering in ons belydenisskrifte genoem. By die Kategismus eintlik
net twee keer- en dit met die twee Sondae hier na mekaar. Sondag 14 dra die naam van
Jesus se aardse moeder Maria, sy wat in haar geloof aan ons Here die aardse lewe sou
skenk. Ons kan ook sê aan die begin van Jesus se lewe op aarde staan ’n vrou, aan die
einde van sy lewe op aarde staan ’n man- as daar na Jesus se dood verwys word dan kan
die naam van Pontius Pilatus nie van die register afgehaal word nie. Die Kategismus
begin dan ook spesifiek die vraag met die woord – WAAROM? Waarom het Hy onder
die regter Pontius Pilatus gely?
Hier moet ons veral twee dinge baie goed raaksien. Pilatus was ’n aardse regter. ’n Baie
belangrike verantwoordelikheid wat hy wat Pilatus is gedra het. Hy verteenwoordig dan
ook die deel van Christus se vonnis wat uit die oogpunt van die mens gelewer word. En
watter geweldige bevinding is gemaak. Christus het geen maar geen skuld nie. Pilatus
het Hom in alles ondersoek en moet hierdie aardse Regter sê- Ek vind geen skuld in
hierdie man nie (Luk 23:4). Watter geweldige uitspraak wat hy moes maak! Uit die
oogpunt van die mens, uit die oogpunt van Pilatus gesien is Christus die waarlik
Onskuldige, maar tog word Hy veroordeel. Watter skreiende onreg! Die mens het die
totale regspraak sy eie rekening gemaak, die gevolgtrekking was volledig- Hy is
onskuldig. Die regter Pontius Pilatus het nie minder nie as vyf keer gesê dat Jesus
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onskuldig is! Tog vonnis Hy Hom, Pilatus wat toegelaat het en Christus ten spyte van sy
oordeel tog veroordeel het dat Hy gekruisig mag word!

Dit alles soos ons uit die oogpunt van die mens hierna kyk is alles skokkend die
waarheid. Dit is ’n mens wat homself onskuldig bevind het en tog is Hy gekruisig asof
Hy die Skuldige is.
Mense wat Hom, ons Here gekruisig het, maar dit bring V/A 38 ook uit ’n ander oogpunt,
nl. hoe daar uit die oogpunt van God hierna gekyk moet word. God is die grootste
Regter, Pilatus is slegs ’n instrument in die hande van God by Wie daar geen onreg kan
wees nie. En in die hande van die God wat geen onreg sal toelaat nie het God die
grootste Regter wat daar kan wees Jesus nie net voor ’n gewoon menslik Romeinse
regbank gedaag nie, maar het Christus voor die hemelse Regterstoel moes verskyn.
Pilatus wat teen homself vloek- Pilatus vind Christus onskuldig, tog word Hy op grond
van menslike reg gevonnis. Hoe skreiend! Uit hoe God hierna sou kyk is dat Hy in
Christus nie Christus sien in Wie Christus alleen is nie, alhoewel Hy alleen daar moes
staan. Maar God sien in Christus daar in die regsaal van Pilatus die Man belaai met ons
sondes. Hy het alles op Hom gelaai en daarom uit die oogpunt van God is Hy wat
Christus is die kruisdood dubbel en dwars skuldig.

Dit wat in die eerste Petrus-brief staan- kom weer ter sprake. 1 Pet.2:24. Hy wat self ons
sondes in sy liggaam op die kruishout gedra , sodat ons die sondes kan afsterwe en vir
die geregtigheid lewe…Watter geweldige woorde- ook as Petrus dit letterlik toepas- deur
wie se wonde julle genees is.
Baie belangrik dat hierdie geweldige proses, ’n regsproses deur Christus Self reg
toegepas is. Christus erken self Pilatus se mag, want het Christus vir Pilatus dit ook
reguit gesê- U sou geen mag teen My hê as dit nie vir U van bo gegee was nie. Daarmee
erken Christus Self dat dit wat nou oor My gaan kom dat dit alles van bo kom. Dit is nie
mense nie, nie Kajafas nie, nie die Sanhedrin nie, nie Pilatus nie, maar ten diepste is Hy
wat hier geoordeel word deur God geoordeel. Die waarheid wat bo alles staan- waar
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Pilatus as verteenwoordiger van aardse reg beskamend sou vra- wat is waarheid. Die
waarheid is dat God Hom geoordeel het. God tref Jesus met sy volle oordeel. As ons
belydenis die aardse regter by name noem, dan bevestig dit alles dat selfs nie net God nie,
maar mense het geweet dat daar werklik in Hom geen maar geen sonde is nie. Dit is ons
sonde wat gemaak het dat Hy gekom het waar ons moes kom. Voor God se regterstoel!
Daar waar ons na regte moes staan, daar het Hy vir ons, in ons plek kom staan. Die
satisfactio vicario- (voldoening deur plaasvervanging) is waar dit alles op neerkom!

So het Hy ons van God se oordeel bevry. Ons besef om onder die toorn van God te kom
was Jesus nie gespaar nie. Hy het dit nog erger moes deurgaan. Die toorn van God het
gemaak dat Jesus onder die oordeel van God moes kom. Hoe Hy in ons plek deur God
geoordeel is. In ons plek het Hy moes kom staan. Die vraag na wat sy lyding moes wees
is verskriklik. Hy wat na die dood veroordeel is. Maar nou is ons belydenis met die
ergste wat daar kon wees nie klaar nie. Hy kom nie net onder die toorn en die oordeel
van God nie, maar het Jesus moes kom onder die vloek van God! Hy het die dood moes
sterf wat deur God Self vervloek is deur aan ’n kruis te moet sterf. Hy is nie gestenig of
met ’n swaard doodgekap nie, maar hoekom Hy juis aan ’n kruis moes sterf is die volle
waarheid van Sondag 15.
Die volle lyding van die kruisdood is ’n lyding na liggaam en siel. So ’n mens hang
tussen hemel en aarde. Die aarde wat lyk die mens weg te stoot, die hemel wat dit nie
kan ontvang nie. So ’n mens moet slegter behandel word as ’n hond. Daar is gesê die
mens is so sleg, want ’n dier mag darem nog op die grond lê en vrek maar die kruiselinge
mag nie op die grond doodgaan nie. Hulle moet van die aarde afgestoot word. Hulle
moet tussen hemel en aarde hang! Die verskriklike simboliek hieragter strek nog dieper.
Deur die kruisiging het mense gemeen iemand die hel in te skuif. In die optrek aan die
kruis word daar simbolies vir God gesê ons kan verder nie met so een handel nie. Ons
gee die een aan U oor! U moet die swaarste oor hom bring nl. U vreeslike goddelike
vloek van Godverlatenheid. Dit is wat die kruis nog altyd beteken het.
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Hoe ’n mens liggaamlik deur die kruis gefolter is laat medici sprakeloos. Geen wreder
dood kan daar wees nie! Daardie stadige dood waar jou hande en voete met spykers
deurboor is, met die son wat op jou hele liggaam brand waaraan daar geen klere meer is
nie, die son wat jou liggaam van buite brand, die koors wat jou liggaam van binne
ontwikkel deur wat biologies jou hele lyf laat oorkook. Hoe Christus daar gehang het
was hoe ’n mens daar hang. Hy het alle pyn en alle wonde opgedoen soos enige mens dit
so deurgaan wat gekruisig sou word, maar in die geval van Christus was die lyding na sy
siel dit wat geen mens sou kon deurgaan nie.
Deuteronomium 21:23 is wat met Christus gebeur- ….een wat opgehang is, is deur God
vervloek… Galasiërs 3:13 laat dit wat geskrywe is net nog weer skrywe- Vervloek is
elkeen wat aan ’n hout hang…Hierdie dubbele vloek na liggaam en siel, het in die ou
Israel eintlik teruggewys na ’n dubbele vloek. In Numeri 25 en 25 lees ons die
verskriklike geskiedenis. Israel het in hoerery hulle aan die afgod Baal-Peor by Sittim
oorgegee. So het God in sy toorn teen Israel ontvlam en het God aan Moses opdrag
gegee dat Moses al die owerstes van Israel in die openbaar moes ophang, sodat God se
brandende toorn van Israel afgewend kon word (Num.25:4). Manne wat wel eers met
klippe doodgegooi was.

Deur die kruis daad is daar eintlik vir die Here gesê- Ons as mense het die manne reeds
doodgemaak deur hulle met klippe dood te gooi, maar nou gaan ons hierdie dooie
liggame kruisig ook deurdat ons wil hê dat hulle nog ’n erger dood moet sterf as die
liggaamlike dood. Ons gee hulle oor aan U gerig dat U hulle ook nou verder aan die
ewige dood moet oorgee. Israel se bedoeling met hierdie daad was wat ons kan noem om
iemand die hel te wil laat ingaan. Op daardie kruishoogte wou hulle die hel die
kruiselinge laat omvou. Dit alles het in die volle lewe met Jesus gebeur. Hy is in die
hande van God oorgegee dat God Hom met die straf van die ewige dood moes straf.
Daar het Hy dit alles deurgegaan. As dit na alles jou weer gevra word- Wat verstaan jy
onder die woordjie, gely?!...
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Daardie drie ure aan die kruis waar Hy deur God verlate was, daar het Hy in sy lyding
selfs die dieptes van die ewige dood ingegaan- Hy het die hel ingegaan, Hy het die lyding
van die hel ondergaan- hoe dit ook al bewoord kan word, ons kan dit eintlik nie bewoord
nie…dit is te erg vir woorde! Die vloek wat daar op my gelê het, daardie vloek het Hy
op Hom geneem. Weereens satisfactio vicario- (voldoening deur plaasvervanging!). As
mense so maklik simbole en allerhande prente van die kruis maak, selfs hangertjies om
mense se nekke wat dit afbeeld, wonder ’n mens wat dink die mense nou eintlik. Om dit
wat Christus moes deurgaan, die vloek wat Hy moes dra, hoe kan mense hulle daarmee
behang. Die verskriklikste wat daar nog ooit in hierdie wêreld gebeur het was die
kruisiging van Jesus Christus. Die wonderlikste wat daar nog ooit vir die mens op die
aarde kon gebeur as dat Hy dit alles vir ons gedoen het.
AMEN
Vrae uit Sondag 15
1. Op watter stadium van Jesus se aardse lewe was daar vir Hom geen lyding nie?
2. Wie is die oorsaak dat Christus gely het?
3. Wat is die betekenis van die woorde- saitsfactio vicaria?
4. Wat is een van die sentrale gedagtes in die eerste Petrus-brief?
5. Watter soorte van lyding word vir ons in 1 Petrus 2 en 3 beskryf?
6. Op watter manier kan ons lyding met die van Christus vergelyk word?
7. Watter belangrike woorde staan daar vir ons in Habakuk 3:2? Vergelyk dit ook
met Ps.30 en Ps. 103.
8. Hoeveel keer word gewoon aardse mense op hulle name in ons belydenisskrifte
genoem?
9. Wat is die betekenis van die woord enigste in Sondag 15?
10. Hoeveel keer het Pilatus uitdruklik gesê dat Jesus onskuldig is?
11. Verduidelik die rol van Pilatus in wat met Christus gebeur het? Watter bedoeling
het God daarby gehad?
12. Deur wie is Christus ten diepste geoordeel?
13. Watter simboliek sit agter die verskriklike kruisdood?
14. Watter verskriklike gebeurtenis het ’n keer by Baal Peor plaasgevind?
15. Hoekom is Deut.21 en Gal. 3 in die verstaan van die manier hoe Christus gesterf
het vir ons belangrik?
16. Het Jesus werklik die lyding van die hel ondergaan?
17. Wat is die verskriklikste wat nog ooit op hierdie aarde gebeur het? Wat is die
wonderlikste wat nog ooit op hierdie aarde gebeur het?
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Skriflesing: Romeine 6:1-23
Heidelbergse Kategismus- Sondag 16
Teks: 1 Korinthiërs 15:3-4a
Sing- SAMESANG- Ps.24:1,3
TYDENS EREDIENS- Ps.48:4,5; Ps.89:3,5; Ps.45:1,3,15,16
Jesus het in die dood ingegaan, Hy het in die graf ingegaan, en wat dit alles omraam, sy
hele lewe op aarde- die hel het na Hom toe gekom, maar Hy het ook na die hel toe
gekom, dit nog aan die kruis, voor Hy dood was, ja beslis vóór Hy begrawe was! .
Broeder en suster, ons sou hierdie hoofgedagtes, die hoofsake by Sondag 16 kon noem.
Dit moet vir ons duidelik wees- die dood staan in die middelpunt van Christus se
verlossingswerk. Waar dit in hierdie deel van ons belydenis nog steeds handel om die
dieptepunt van Christus se lyding, het ons hier te doen met die diepste diepte punte.
Moes dit werklik sover gaan?!. Dit wat ons in Sondag 15 bely het rondom die kruis,
daardie verskriklike lyding wat Christus moes deurgaan, was dit nie al genoeg nie?! Die
kruis en die vloek van die kruis, was dit nie maar genoeg nie. Kon dit nie maar by die
kruis eindig nie, want het Christus tog Self gesê, nog vóór Hy gesterf het- Dit is
volbring…

Die dood, ja die dood aan die kruis, wys op die volle gehoorsaamheid aan nie net wat
Christus volbring het nie, maar Hy het meer as alles volbring, Hy het aan alles moes
voldoen. Die loon vir die sonde is die dood. En dan praat ons nie maar net van die
liggaamlike dood nie, maar die geestelike dood, die ewige dood kan nie vergeet word nie.
Die loon op die sonde is die dood in sy volle omvang, en daarom dat Christus liggaamlik
dood was want het Hy ten volle moes betaal. Christus het Self nie mag terugdeins vir wat
ons nog altyd beleef as iets waarvoor ons werklik bang is nl. die dood. By die dood vra
mens so dikwels – WAAROM? Die Kategismus het hier in een afdeling drie keer die
vraag WAAROM! Waarom die dood…waarom die graf…waarom die hel?

Die werklikheid van die dood beteken ontreddering en verwoesting. Die dood het die
skepping ingekom as ’n vreemde mag. Die Here se Woord praat ook oor die dood as daar
gesê word die bande en die smarte van die dood. Daar kan nie anders oor gedink word
nie. Die dood is wat die lewe nie is nie. Lewe in sy volle sin is iets van wat in samehang
is, ’n simfonie…die samestelling van lewe is altyd iets van wat God die Lewe gewer
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maak, maar die dood is juis waar die samestelling nie meer is nie, waar die ontbinding
reeds is. Dit is die breek van bande, die losmaak van wat vasgemaak was. Die band
tussen liggaam en siel, die band wat ons bind aan die mensheid rondom ons, die band wat
ons bind aan God, alles bande wat God ons mee gebind het. Die dood maak dit alles los!
Dit wat die mens probeer om ten alle koste nie te los nie, dit wat jy uit jou mensheid met
alle mag en mening wil probeer vasmaak, die dood ruk dit los. Die dood stel ons voor die
feit van sonde.
***
Ja geliefdes, ons moet dit nie wil ontken nie. As daar nie sonde was nie, dan was daar nie
iets soos die dood nie. Sonde en dood staan aan mekaar gebind soos geregtigheid en
waarheid nie van mekaar losgemaak kan word nie. Ons belydenis stel dit pertinent soChristus moes tot die dood verneder word …weens die geregtigheid en die waarheid
van God…Die geregtigheid van God wat reeds by die paradys uitgespel was. God wat
reg is, Hy wat sy reg opeis, want geregtigheid gaan ten diepste om God se trou, sy
verbondstrou. God sal altyd getrou bly, ook getou aan sy Woord. Hierdie Woord is ’n
beloftewoord.

Sou God aan sy Woord ontrou wees, dan breek God sy eie belofte. Daardie belofte was
vir Adam in die paradys gegee- Die dag as jy eet van die boom van kennis van goed en
kwaad, sal jy sekerlik sterwe (Gen.2:17). Ons ken die waarheid van wat gebeur het.
Daar is geëet. God se verbondstrou, sy geregtigheid kan nie op die spel geplaas word nie.
Die mens kan nie God op die spel plaas, God minder getrou aan sy Woord maak nie. Hy
sal altyd getrou bly, dit wat sy geregtigheid waarlik is. Daarom het sy geregtigheid die
mens in waarheid getref. Die oordeels-woord moes be-waarheid word. Geen mens kan
daar verbykom dat die loon op die sonde is die dood. Daardie straf, daardie vonnis het
ons verdien.

God se geregtigheid het eerstens gehoorsaamheid geëis. En waar daar geen
gehoorsaamheid is nie, nou eis die geregtigheid van God die dood. Ons sonde het die
dood noodsaaklik gemaak. Terselfdertyd maak die geregtigheid en die waarheid van God
die dood van Christus noodsaaklik nadat Hy reeds gekruisig is. Die liefde van God maak
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die dood van sy eie Seun moontlik. Christus se dood was nie maar ’n normale afloop van
die lewe, ’n natuurverskynsel, ’n soort van iets wat maar noodwendig moes gebeur nie.
Nee, broeder en suster, wanneer Christus sterwe is dit ’n oordeel, dit is ’n straf, dit is ’n
vonnis wat voltrek word. Hy het deur alle poorte moes gaan waar ons moes deurgaan.
Van sy ontvangenis, in sy geboorte tot by die dood.

Die krag van die dood van Christus staan in Paulus se brief aan die Romeine geweldig
sterk. Of weet julle dan nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is
nie? Die dood is waarlik die middelpunt van sy verlossingswerk! Elk van ons
sakramente, die Doop en die Nagmaal, word juis aan die dood van Christus verbind.
Deur ons doop word ons saam met Hom in sy dood begrawe. So sentraal is sy dood by
ons doop. Die Nagmaal vier sy lyde maar ook sy sterwe. Brood wat gebreek word, wyn
wat vergiet word. Dit staan alles sentraal, in die krag van sy dood.

Romeine 6 maar eintlik ook Romeine 8 stel dit bo alle twyfel dat wat vir ons onmoontlik
was het deur sy dood nou moontlik geword. In Romeine 6 gaan dit sover dat Christus se
dood ’n wonderlike vrug in ons lewe moet voortbring. Calvyn stel in sy kommentaar by
Romeine hierdie wonderlike vooruitsig dat ons waarlik met die liggaam van Christus kan
saamgroei as Christus se dood in ons sy wonderlike vrug voortbring. By die noodsaak
van Christus se dood is dit so omvangryk om te besef die geregtigheid en die waarheid
van God gee ons in sy dood nie net die afwassing van die sonde nie, maar die afsterwe en
uitwissing van die oue mens het nou in Christus se dood ’n moontlikheid geword. Sodra
God jou in sy genade aangeneem het dan laat God ook onmiddellik die uitwerking van
Christus se dood in jou na vore tree. Die gemeenskap met Christus het ’n geweldige ryk
gevolg, want dan beteken dit ook om saam met Hom begrawe te word. Om saam met
Hom die heerlikheid van die Vader te ken. Om saam met Hom te groei.

As Christus nie sou sterf nie, as Hy nie waarlik tot die dood toe verneder was nie, dan
was niks van hierdie dinge moontlik nie. Sy graf is daarom ’n genadegawe. In 1
Korinthiërs staan dit eintlik in een sin…dat Christus vir ons gesterf het volgens die
Skrifte en dat Hy begrawe is. Dit is van kardinale belang (van wesentlike) belang om dit
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bo alle twyfel heel duidelik te maak dat Christus werklik gesterf het. Pilatus het ook by
die offisier van die wag uitgevind of die liggaam werklik dood is. Die soldate steek Hom
nog met ’n spies in sy, sy, want het hulle geweet as daar gelyk bloed en water uitkom dan
is so een dood. Dit was dan alleen ook op die feit van bloed en water dat Pilatus vir Josef
van Arimathea toestemming gegee het om die liggaam te begrawe.

Christus se graf wys op sy volkome menslikheid, daardie stoflikheid in Hom was nie
minder stof as ons stoflikheid nie. Die wêreld sou kon sien, hier word ’n Mens begrawe.
Sy begrafnis was ook ’n daad. Christus se werk, sy Middelaarswerk word tot die einde
toe deurgevoer. As Hy die graf ingaan dan is dit nog steeds God se reg, God se waarheid
wat saam daardie graf ingaan. Die dreigende oordeel wat vir die eerste mens sou geld –
jy sal die dood sterwe …en jy sal terugkeer tot die stof van die aarde waaruit jy geneem
is, want stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Die begrafnis van Christus is ’n indaal in sy
graf. ’n Afdaal, ’n indaal in die grond, dit wat Christus alles doen, staan alles in verband
met die stof wat ons is en die stof waarna ons sal terugkeer.

Sy werklike sterwe, sy volkome liggaamlike sterwe, was in alles in ons plek. Die volle
werklikheid daarvan! Toe Hy sterf toe is dit vir God asof ons gesterwe het. Daarom
terug by Romeine, ons mag lewe! Deur die doop word ons in sy dood begrawe. Die
doop wat dan nie net wys op die afwassing van ons sondes nie, maar in die doop word
ook die uitwissing en afsterwe van die oue mens voorgestel. Die uitwerking van Christus
se dood tree onmiddellik na vore sodra ons in die genade van Christus aangeneem is.
Christus het die straf nie net in ons lewe op Hom geneem nie, maar Hy het ook die straf
uit ons graf op Hom geneem. Ons graf wat nou in Hom geheilig is. Daarom moet ons
begrawe word (juis nie veras word nie!). Ons wil ‘n geheiligde graf ingaan, soos wat ons
deur ons doop ’n geheiligde lewe kon ingaan. Nou is dit nie net ’n geval van dat ons
MOET sterwe nie, maar nou MAG ons sterwe.
Die graf word nou soos ’n akker, die liggaam word gesaai, en daarom is die graf nie meer
’n verbreking nie, maar ’n verbinding. Die graf breek nie met die verlede nie, maar die
liggaam soos ’n saadkorrel gesaai dra die belofte van die opstanding die toekoms in. Om
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iemand te begrawe is om jou roeping te vervul, daardie taak wat in die geloof gedoen
word, van wie met trane saai, sal met gejubel maai. Watter ryke troos om op grond van
Sondag 16 te weet- ons dood is nie ’n betaling van die sonde nie, maar slegs ’n
afsterwe van die sonde en ’n deurgang na die ewige lewe. In Christus het ons dood
nuwe betekenis kon kry net soos wat ons lewe nuwe betekenis in Hom verkry. Ons kan
onsself nou al as dankoffer aan Hom toewy, terwyl ons sondige begeertes nie meer oor
ons heers nie, want my oue mens, my oue natuur is begrawe. Dit is saam met Christus
gekruisig, gedood en begrawe. Ons sondige gedagtes, dit moet aan die kruis geslaan
word, ons sondige woorde, dit moet doodgemaak word voor dit oor ons lippe kom, ons
sondige dade, dit moet so diep begrawe word, dat hulle nie weer in ons lewe kan opstaan
nie. Dit vereis ’n selfoperasie, ’n pynlike selfoperasie, maar in die krag van Christus moet
dit gedoen word. Ons moet nou dood wees, maar dit is ’n positiewe dood. Ons moet
dood wees vir die sonde. Die genadegawe van die nuwe lewe is dat die sondige begeertes
nie meer oor ons heers nie. Dit val ons lewe nog in, soos terroriste die lewe vir ’n mens
kan moeilik maak, maar die verskil kom deurdat dit nie meer oor ons heers nie. Daardie
positiewe verandering kan nou reeds plaasvind dat ons, ons as lewende dankoffers aan
God moet kan toewy.
***
Dit is wat Christus se gaan in die dood en sy gaan in die graf alles beteken, en tog het die
Kategismus hier ’n laaste vraag wat eintlik in baie opsigte ’n eerste vraag moes wees.
Christus wat ook na die hel neergedaal het. Hierdie woorde was die eerste driehonderd
jaar van die Christelike kerk nie deel van die belydenis nie. Dit is deur die dwaling van
’n sekere Apollinarus dat die kerk gedwing was om ook hierdie deel in te las en dit só te
bely. Apollinarus se dwaling was dat Christus volgens hom nie ’n menslike siel gehad
het nie maar dat die Godheid by Hom die plek ingeneem het van die menslike.
Dadelik moet ons hier waarsku teen ’n dwaling wat ons tog nie met ons moet saamdra
nie. Dit is nie so dat Christus se siel in die hel was toe sy liggaam in die graf was nie.
Volgens hierdie dwaling sou Christus ná sy liggaamlike dood na die hel neergedaal het
om die gelowige vaders van die Ou Testament m.a.w. hulle wat deel is van die ou
verbond uit die vesting van die hel te verlos. Ons moet V/A 44 bely as eintlik die deel
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wat nog voor die liggaamlike dood van Christus gebeur het. Dit is nie ’n kronologiese
orde nie, maar die Kategismus stel dit baie duidelik dat Christus die helse smarte veral
aan die kruis gely het. Dit volg nie op sy dood en begrafnis nie, maar dit gaan dit
heeltemal vooraf. Hoekom dit hier laaste staan is om die dieptepunt van sy lyding te
beklemtoon, van dit wat vir hom die diepste diepte punte was, en dit wat die diepste
dieptepunt was, was wat al aan die kruis gebeur het, nog vóór Christus liggaamlik dood
was. Daardie helse smarte het Hy gely tydens die drie ure wat Hy aan die kruis van God
verlate was soos Hy dit in sy vierde kruiswoord ook duidelik te kenne gee.
Vir ’n ongelowige is die tyd na sy dood ’n hellevaart. Daarin sit hellesmart. Luther en
die Roomse kerk dwaal deur te wil leer dat nadat Christus gesterf het, Hy eers in die hel
was. Nee, Hy het al aan die kruis dit duidelik gemaak dat Hy gee sy gees in die hande
van sy hemelse Vader- en vir die moordenaar saam met Hom gekruisig sou Hy dieselfde
dag saam met Hom in die paradys kon wees. Daarom wanneer ons bely dat Hy die
lyding van die hel ondergaan het, dat Hy na die hel neergedaal het, dan is dit die hel wat
aan die kruis na Hom toe gekom het, maar Hy het ook die hel nie net passief ingegaan toe
God Hom verlaat het nie, maar aktief was sy hele lewe op aarde, ja sy hele lewe van sy
geboorte tot sy sterwe was ’n gestadigde neerdaling in die hel waarin die werklike volle
hel om Hom was toe God Hom verlaat het.
Dit gaan dus in hierdie belydenis nie vir ’n enkele oomblik om die hel as ’n spesifieke
plek nie, Christus was nooit by ’n plek wat hel genoem word nie, maar dit gaan om
daardie angs, en smarte en verskrikking van die hel wat Hy aan die kruis deurgegaan het.
Op aarde het Christus letterlik sy lewe hel gehad, maar die afgaan wat Ef. 4:9 van praat is
waar ons die volle hel moet begryp- Daar staan in Efesiërs – Maar dit: Hy het opgevaarwat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het na die onderste dele van die
aarde? Hierdie laer dele waarna Hy neergedaal het is die aardse dele, en dit het alles
daarmee te make dat as ons belydenis Christus se aardse lewe ten volle saamvat, van krip
tot kruis, het Hy voortdurend onder die straf van God verkeer en wat is dit anders as hel.
Hy sou ons nie die hoogste gawes, die hemelse gawes, dit wat Ef.4:11 van praat kon gee,
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as Hy nie eers Self die onderste dele van die lewe, die aardse lewe, in sy geval, die helse
lewe moes leef, om die hemelse te verdien nie.

Die troos selfs in dit wat sy volle lewe, sy volle lyding op aarde was, dit wat selfs hel
genoem word, toe Hy nog by ons was, dit laat my besef dat niemand maar niemand op
aarde wat kind van God is mag sê dat my lewe is vir my hel. Daar mag in die kind van
die Here se lewe nie so ’n gedagte wees nie. Daardie gedagte moet gekruisig, gedood en
begrawe word want in alles wat vir jou baie swaar mag wees het dit niks met die hel te
doen nie. Die troos van Christus wat ook hierin ons in alles voorgegaan het is dat ek in
my swaarste aanvegtinge seker kan wees en myself kan vertroos dat my Here Jesus
Christus deur sy onuitspreeklike benoudheid, smarte, verskrikking en helse
kwelling waarin Hy sy ganse lyde, maar veral aan die kruis versink het, my van die
helse benoudheid en pyn verlos het.

Dit waarin Christus se hele lewe in neergedaal het, toe Hy na ons afgedaal het, toe Hy
Mens geword het, dit alles mag ons verseker dat Hy vir ons wat almal wat in onsself
eintlik helwaardig is, soos daardie moordenaar saam met Hom gekruisig, kan Hy die
paradys oopmaak. Die hel kon Hom nie vashou nie, Hy het ook die hel oorwin, toe dit ’n
geval was van Hy het klaar nou alles oorwin. Dit wat volbring moes word, was ook die
lyding van die hel wat Hy volbring het. Ons het werklik rede om op te staan en nie met
ons lewe af te gaan nie.
AMEN
Vrae uit Sondag 16
1. Waarom was dit noodsaaklik dat Christus Homself tot in die dood moes verneder?
2. Hoeveel keer is die vraag WAAROM in Sondag 16 aan die orde?
3. Wat is die loon op die sonde?
4. Is dit natuurlik om te moet doodgaan of is die dood eintlik iets vreemd wat ons
lewe ingekom het?
5. Wat word bedoel met die geregtigheid en die waarheid van God waaraan Christus
moes voldoen?
6. Kan God se geregtigheid en waarheid van mekaar geskei word?
7. Beskryf die krag van Christus se dood soos wat Paulus dit in sy brief aan die
Romeine beskryf?
8. Sou dit reg wees om die graf van Christus as ’n genadegawe te beskryf?
9. Watter versekering kry ons uit die begrafnis van Jesus?
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10. Hoe word ons dood in Sondag 16 (V/A 42) beskryf?
11. Wat moet ons met ons sondige gedagtes, woorde en dade doen?
12. Wanneer het Christus helse smarte gely?
13. Wat word in Ef.4:9 bedoel as daar staan dat Christus na die onderste dele van die
aarde neergedaal het?
14. Was Christus nadat Hy gesterwe het op enige stadium in die hel gewees?
15. Mag ’n kind van die Here ooit dink dat sy/haar lewe hel is?
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Skriflesing: 1 Korinthiërs 15:1-11; Romeine 8:1-17; Romeine 10:8-10
Heidelbergse Kategismus: Sondag 17
Teks: Romeine 8:10-11;
Sing- SAMESANG: Ps.16:4,5
TYDENS EREDIENS: Ps.9:8,13; Ps.48:4; Sb.10:1,2,5,6
Ons kan ons nie ’n groter kontras indink as die tussen Sondag 16 en Sondag 17 nie!
Broeder en suster, in Sondag 16 staan die dood in die middelpunt, Christus se dood en
ons dood. Sondag 17 kry ons presies die teenoorgestelde. Hier is die lewe in die
middelpunt. Jesus se lewe en Hy skenk aan ons die lewe. Ons kan Sondag 17 selfs
beskryf as ’n lewens lied. Die lewe van Christus Jesus, onse Here, en wat Sy lewe vir ons
beteken! Waar Sondag 16 aanmekaar moes vra…waarom die dood, waarom die graf,
waarom die hel, vra Sondag 17 eenvoudig dit heel anders. Hier is geen WAAROM nie,
dit vra eenvoudig reguit, op die man af- Watter nut het die opstanding van Christus
vir ons? Die opstanding van Christus word nie beredeneer asof dit iets is wat ons oor
moet wonder, kon dit plaasvind, of kon dit nie. Die opstanding word eenvoudig gestel as
’n historiese feit. Ons wat nog in die wêreld van ellende en dood lê, word eintlik in ’n
ander wêreld ingebring. Ons word die vraag na watter nut het die opstanding vir jou, vir
my, vir ons…Dit het beslis waarde wat groter is as net die waarde wat dit vir Christus
Self sou hê!

Met hierdie vraag besef ons dadelik die teenoorgestelde lyn wat nou oopbreek. Tot
Sondag 16 was dit heeltyd ’n afwaartse lyn, dit wat ons die neer dalende lyn van Christus
se lyding en sterwe kan noem. Dit het neergedaal tot die diepte van God wat sy Seun
verlaat het. Dit wat die hel vir Hom was. Nou het ons ’n opwaartse lyn. Dit gaan hoër
en hoër, vanaf die graf tot in die hemelse heerlikheid.
***
Die oomblik as Christus die dood oorwin, op daardie kritieke oomblik, ons kan dit noem
die mees kritieke verandering wat daar nog ooit in die wêreld was, op daardie moment
het sy staat verander. Die state van vernedering het vir Hom geword die state van sy
verhoging. Die woordjie staat is baie belangrik, want dit gaan oor sy reg, sy regsposisie,
waar Hy geheel en al in die staat van vernedering as die skuldige voor God gestaan het.
Hy het ons sonde en ons skuld op Hom geneem. As ’n vervloekte is Hy na die kruis gelei
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en daar het Hy gesterwe. Aan die kruis gaan Hy selfs deur die lyding van die hel, die
staat waarin Hy toe verkeer het, het Hy dit Self uitgeroep- My God, my God, waarom het
U my verlaat. Die laaste staat, om nog dieper te moet afgaan, in die grond in is Hy
verneder, die staat van sy graf , was die skande om begrawe te word. ’n Liggaam wat
dood is kan nie in die samelewing van mense wat lewe geduld word nie.

Wanneer Christus uit die dood opstaan is dit so belangrik dat ons sal besef waar Hy nou
voor God staan is heeltemal anders as waar Hy drie dae gelede was. Die plek wat Hy nou
voor God die Vader inneem, en die regsposisie wat Hy voor God beklee is ’n oorwinning
oor die dood, maar dit is nog meer. Die geregtigheid wat Hy deur sy dood voor die
Vader verwerf het, kan nou deur ons gedeel word. Romeine 4:25b stel dit eintlik
heeltemal tot ons voordeel. Daar staan- Jesus, onse Here wat opgewek is ter wille van
ons regverdigmaking. Soos Calvyn dit ook hier stel- die krag om regverdig te maak kan
alleen toegeskryf word aan die wederopstanding waardeur die dood verslind is. Die kruis
het al grootliks tot hierdie regverdigheid bygedra maar die volkomenheid van hierdie
genade kon alleen in Christus se nuwe lewe tot ons genade te voorskyn tree.
***
Die stukkende verhouding, tussen God en ons, dit wat ons op geen manier kon doen nie,
ons uit onsself het geen geregtigheid voor God kon bring nie, dit alles het Christus
reggemaak en heelgemaak. Christus gee met sy opstanding vir ons die bewys van ons
regverdigmaking. Die God wat ’n verterende vuur is, verskriklik is dit om te val in die
hande van die lewende God, dit wat ons as skuldige mense voor God met angs en
siddering moes vervul, niemand wat voor hierdie God kan lewe nie, maar dit wat Christus
doen wanneer Hy uit die dood opstaan, dit bring ook vir ons in ’n ander staat, in ’n ander
regsposisie voor God.

Ons kan nou as geregverdig voor God kom staan, vrygespreek mag ons kom voor die
God wat ons soos vir Abraham sy vriende noem (Jak.3:23). Romeine 5:1 stel dit nog
duideliker- omdat Christus ons geregverdig het, het ons vrede by God deur onse Here
Jesus Christus. Christus het letterlik die laaste deeltjie gedoen, waar sy opstanding die
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bewys is dat Hy het die dood deurgesterf. Inderdaad is dit wat Romeine sê – Hy is
opgewek ter wille van ons regverdigmaking.
As Christus opstaan is dit eintlik soos ’n geboorte. Hy die Eersgeborene uit die dode. As
die wêreld bewe en skeur, selfs die voorhangsel skeur in twee toe Christus sterwe, toe het
hulle al uitgeroep- Waarlik Hy is die Seun van God. Soveel te meer is daar by die
oopskeur van sy graf, by sy opstaan uit die dood, almal wat op daardie dag van sy
opstanding, ook saam met Hom in lewe was, hulle wat al by sy dood lewendig geword
het, hoeveel te meer sou daar by Sy lewe, by Sy opstanding dit nog harder uitgeroep moet
word- WAARLIK HY LEWE, WAARLIK HY IS DIE SEUN VAN GOD. Hy wat saam
met hulle wat dood was die lewe ingaan. Geen woord kan dit eintlik behoorlik beskryf
nie, ons kan maar net sê- Hy het gewen, Hy het die dood oorwin. Deur sy opstanding het
Hy aan ons getoon dat Hy die Seun van God die Vader is. Hy het werklik die dood
oorwin, sodat Hy ons die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig
kon maak.
***
Die bewys van ons regverdigmaking, dit wat die opstanding vir ons in besonder beteken
gee ook die beginsel van ons heiligmaking. Die beginsel is ….ons (word) nou ook deur
sy krag tot nuwe lewe opgewek. Ons sonde wat eintlik ons graf is, daardie sondegraf
wat elke mens homself/haarself in begrawe, maak dat ons nie net aan die liggaamlike
dood onderworpe is nie, maar ook dra ons die geestelike dood met ons saam (Ef.2:1). En
vanweë hierdie geestelike dood is mens voortdurend geneig om die wil van God opsy te
skuif en die wil van die sonde te doen. Christus se nuwe lewe is vir ons die geheim van
ons nuwe lewe. So min soos wat ek uit myself dit sal kan regkry om my uit die gewone
graf van die dood te laat opstaan, net so min kan ek uit die graf van die geestelike dood
opstaan sonder die krag van die opstanding van Christus. Die opstaan uit die geestelike
dood vind plaas by die wedergeboorte.

Ons moet hierin onsself baie duidelik voor God stel deur te besef wat dit beteken om in
Christus te lewe. Dan is ek nie maar net met bietjie restourasie-werk aan my ou lewe
besig nie, hier ’n bietjie verbeter, daar ’n bietjie verander soos wat ek goed dink nie, maar
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om werklik deur Christus se opstandingskrag tot nuwe lewe opgewek te word is ’n lewe
wat werklik in alles nuut wil wees. ’n Lewe van geloof uit Christus. ’n Lewe waar alles
uit God is (2 Kor.5:17-18). Dit word baie duidelik vir ons gesê- Hy wat in Christus is, is
’n nuwe skepsel…
***
So een gaan ’n nuwe lewe lei, jy gaan nie maar ’n nuwe lap op ou klere wil werk, of
nuwe wyn in ’n ou wynsak wil gooi nie. Op die pad van heiligmaking word daar nie op
die ou fondamente van die ou lewe gebou nie, maar daar word geleef en gebou net op een
fondament en die fondament is Jesus Christus. Ons moet nou reeds begin om te lewe op
die fondament wat vir ons gelê is, en moenie voortdurend lewe probeer blaas in ’n lewe
wat oud is nie. Moet nie op jou ou gekraakte lewensfondament wil bou nie, want in
Christus is daar werklik nuwe fondamente gelê.

Wedergeboorte beteken dat ek die dooies hulle eie dooies sal laat begrawe, want vir ons
wat in Christus lewe is dit ’n geval van om al hoe meer uit my doodsheid op te staan, al
hoe meer my ou natuur te kruisig, al hoe meer my sonde te laat sterwe, want het ons al in
V/A 43 gevra dat die wil van God al hoe meer in ons lewens sal opstaan en sal groei. Die
sondige begeertes wat nie meer oor ons moet heers nie, maar ons kan onsself as ’n
dankoffer aan Hom toewy.

Dit wat in Kol.3 staan, in v1, is waaroor dit alles gaan- Aangesien julle saam met Christus
uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy
aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die
dinge wat op die aarde is nie. Hierdie lewendmakende krag wat in ons belydenis ter
sprake kom is nie iets wat ekself kan regkry nie. Ek kan my nie self inspan en nou dink
nou het ek dit kon bereik nie, maar al hoe dit ons deel kan word is om nie uit jou eie krag
nie, maar uit die krag van die geloof, en alleen in die geloof kan alles uit die geloof
bereik word. Dit wat vir ons baie duidelik moet wees- UIT GENADE IS JULLE
GERED, DEUR DIE GELOOF.
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Dit moet vir ons nie net bekend wees nie, dit moet ons lewe wees. Dan gebeur daar dinge
wat bo ons lê. Die nuwe lewe wat nie vanuit onsself gebeur nie, maar Paulus gebruik vir
hierdie geheim ’n duidelike woordspeling. Al leef ons nog wel in ’n liggaam maar ons
uitwoning is by die Here. 2 Kor.5:6 – Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as
ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Watter voorreg om as die nuwe
lewe deur die Gees by jou begin inwoon, jy dan terselfdertyd by die Here kan uitwoon.
***
Met hierdie feit dat die opgestane Christus ons heiligmaking is, die nuwe lewe onder die
genade – dit wat Rom 8 se opskrif ook is- laat ons in hierdie proses, in hierdie stryd van
om voortdurend op te staan, werklik die nuwe lewe in God se genade soek. Jy sal met
niks minder regkom as met die krag van die opgestane Christus nie. As dit nie sy krag in
jou en my is nie, dan sal ons nie kan opstaan nie. Die ander kant van dieselfde saak, as
dit Sy krag is wat in jou is, dan gebeur presies wat ons teks in Rom. 8 sê- Maar as
Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe
vanweë die geregtigheid. Dit weereens gelees saam met Rom.4:25- Hy wat opgewek is
ter wille van ons regverdigmaking.

Hieraan weet ons dat heiligmaking berus ten volle op regverdigmaking, maar as
heiligmaking nie gebeur nie, dan is die regverdigmaking ’n vraag! Ons as kinders van
die Here, dit moet ons onsself baie duidelik afvra, of andere in ons lewens werklik
daardie warmte, daardie aantrekking, daardie oorreding in ons lewens raaksien. Lewe
ons werklik, selfs waar andere daardeur aangeraak moet word, as mense met ’n
opstandingsgeloof. Kry die lewende Christus werklik in jou lewe daardie gestalte wat
ander laat besef dat Christus werklik in jou en my lewe?! As die dinamiese gloed en die
oorweldigende inspirasie van sy opstanding by ons ontbreek, dan moet ons die dood by
onsself soek, nie by Hom nie. Niemand mag in die geregtigheid van Christus wil roem,
en so roem ons in die vergewing van sondes en selfs in dit wat my regverdig maak, maar
ek gaan maar met my ou lewe aan nie. God laat Hom nie bedrieg nie, boonop bedrieg ek
myself.
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Ons besef as hierdie krag in jou en my lewe deurbreek, ons word werklik tot nuwe lewe
opgewek, dan is die lewe van heiligmaking een geweldige uitbreek in jou lewe, dit wat ’n
uitwoon van die Here genoem word. Dan word kinders en grootmense, sakemanne en
boere, ingenieurs en onderwysers, tot in die diepste dele van hulle werk aangeraak. So
een se verhoudinge en sy gesindheid by dit wat sy werk is, sal die nuwe lewe, daardie
gesindheid van Christus sal in ons lewens nie weggesteek kan word nie.
***
Die Kategismus het egter nog ’n derde vrug, ’n derde waarde wat daar in Christus se
opstanding vir ons bestaan. Die opstanding van Christus is vir ons ’n betroubare
waarborg van ons salige opstanding. Die evangelie van God, dit waarmee ons in
Sondag 17 ten volle mee te doen kry, dit wat my die verskil in Christus laat besef, die
verskil tussen om dood te wees OF om te lewe! Watter geweldige verskil Tog is daar
mense wat eintlik dood is, al lewe hulle liggame nog. Want dood-wees in die Here se
Woord beteken om sondaar te wees. ’n Sondaar is vir God dood. So een het niks om
voor te lewe nie, en sal sy lewe met geld en met allerhande aardse dinge wil vul, maar dit
is eintlik na alles sulke nuttelose dinge. So een bly ’n gevangene van homself, en wie
gevangene van homself/haarself is, dit is ’n miserabele doodstoestand waarin so een
verkeer.

Vandag kom ons agter, alles hang af van Christus se opstanding uit die dood. Die bewys
van ons regverdigmaking, die beginsel van ons heiligmaking, maar ook die waarborg van
ons heerlikmaking. Dit wat Christus vir ons gedoen het, besef u werklik die waarde van
die woorde in die Kategismus- net die woorde- VIR ONS!

Ons het by die lewe van heiligmaking moes aanskou die groot belangrikheid van om
geestelik op te staan. Die geestelike opstanding, sal gevolg word deur die liggaamlike
opstanding. Hier word ’n gewisse pand, of soos dit nuut vertaal word, ’n betroubare
waarborg van ons salige opstanding gegee. Duideliker kan niemand dit stel as wat ons in
Rom.8:11 dit gelees het nie- As die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in
julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame
lewendig maak deur sy Gees wat in julle woon. Op die jongste dag, die dag van Christus
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se wederkoms, dan sal daar ’n geweldige oopmaak van grafte wees, omdat Christus se
graf reeds oop is. Christus is die Oorwinnaar oor dood en graf. So min soos wat die dood
die laaste sê kon kry, net so min sal ’n graf die laaste woord kan inkry! 1 Korinthiërs 15
het hier soveel om ons te openbaar. In vers 20 lees ons- Maar nou, Christus is opgewek
uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

Die gedagte van om die eersteling te wees, is wat in die Ou Testament gedoen is.
Wanneer die Israeliet die eersteling van sy oes na die tempel gebring het, daardie eerste
gerwe word na die priester gebring, maar in daardie paar gerwe as dit voor die Here kom
dan word dit die bewys ek bring hierdie eerste gerwe as waarborg van die volle oes wat
aan God behoort. Christus wat die Eersteling word van die wat ontslaap het, en tog laat
sy graf God na al die grafte van sy kinders op aarde omsien. Die volle omvang daarvan
waar so baie grafte op hierdie aarde al lê, almal wat in afwagting is, op die koms van
Christus in sy heerlikheid. Hy, Christus, Hy is die Eersteling, Hy is die waarborg, dat
almal wat in Christus gesterwe het, hulle uit die grafte opgewek sal word.

Ons aardse dood hou vir ons geen bedreiging meer in nie. Jesus het die geestelike en die
liggaamlike dood oorwin. Die angel is uit die dood uit en die verskrikking is uit die
doderyk uit (1 Kor.15:55). Ons aardse dood word deel van ons bevryding, want dit word
’n deurgang na die ewige lewe. Saam met Paulus kan ons uitroep- vir my is die lewe
Christus en die sterwe wins! Al sny die sekel van die dood so diep in lewens in, jonges
en oues word daardeur getref, die vloed van trane is een huis nog nie eers opgedroog nie,
dan begin dit weer in ’n ander huis. Wanneer ons in die opgestane Here lewe, is nie net
sy opstanding nie, maar Hyself, die opgestane Christus is die betroubare waarborg vir ons
salige opstanding. Ons weet egter daar sal nie net ’n opstanding wees vir die gelowiges
nie, maar ook vir die ongelowiges. Christus het Self gesê – daar kom ’n tyd wanneer
almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en uitgaan. Dié wat goed gedoen het sal
opstaan en lewe, en dié wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word
(Joh.5:28-29). Vir die gelowige is die sekerheid van ons opstanding so troosryk.
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Die Sondag 17, al is dit dalk van die kortste afdelings in die hele Kategismus, is dit van
die rykste dele wat geen mens homself/haarself kan indink nie. Om geregverdig,
geheilig, verheerlik tot God te gaan, en dit alles omdat ons weet die Here het opgestaan.
AMEN
Vrae uit Sondag 17
1. Wat kan ons as die middelpunt van Sondag 17 beskryf?
2. Watter groot verskil is daar tussen Sondag 16 en Sondag 17? Noem ook die
verskil in lyne wat getrek word.
3. Wat beteken die woord staat as ons die staat van Christus in Sondag 17 moet
beskryf?
4. Wat word bedoel as ons glo dat Christus se opstanding vir ons die bewys van ons
regverdigmaking is?
5. Wat word bedoel as Christus se opstanding ook die beginsel van ons heiligmaking
genoem word?
6. Is dit vir jou moontlik om met jou eie krag uit die graf van die geestelike dood op
te staan?
7. Watter gebeurtenis maak die lewe van heiligmaking in jou lewe moontlik?
8. As ons in Christus nuwe lewe ontvang wat moet ons onder hierdie nuwe lewe
verstaan?
9. Christus se opstanding word ook genoem die waarborg van ons heerlikmaking.
Wat word hiermee bedoel?
10. Wat beteken dit as ons in 1 Kor. 15 lees dat Christus die Eersteling geword het
van die wat ontslaap het (1 Kor.15:20)?
11. As die laaste dag op aarde aanbreek wat sal met AL die grafte gebeur?
12. Is daar vir ons enige bedreiging in die aardse dood?
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Skriflesing: Johannes 17; Kolossense 2:16-3:4
Heidelbergse Kategismus: Sondag 18
Teks:
Sing- SAMESANG:
TYDENS EREDIENS:
Waar dit oor die opstanding van Christus gehandel het (Sondag 17), was daar maar net
een vraag en antwoord, maar ons sien broeder en suster, oor die hemelvaart het ons ’n
baie langer deel. Die rede hiervoor is dat oor die opstanding was daar in die vroeë kerke
nie verskil van mening nie. Almal was oor Christus se opstanding dit eens dat Christus
waarlik uit die dood opgestaan het en dat Hy lewe. Die historiese betroubaarheid en feite
van die opstanding is by almal ewe belangrik en ewe hoog geag. Oor die hemelvaart het
daar vroeg tussen die Lutherse kerke en die kerke van ons belydenis ’n verskil bestaan.
Die Lutherse kerke sien die hemelvaart van Christus nie as ’n verandering van plek nie,
maar as ’n verandering van toestand. Die menslike natuur het volgens die Lutherane die
eienskappe van die goddelike natuur deelagtig geword en daarom is sy menslike natuur
nie net in die hemel nie, maar sy menslike natuur is net so alomteenwoordig soos sy
goddelike natuur.

Vanuit ons belydenis is Christus na sy menslike natuur nou in die hemel en is hy na sy
mensheid op geen manier op die aarde meer teenwoordig nie. Die feit dat Christus na sy
mensheid van ons af weggegaan het word in Sondag 18 eintlik van alle kante bely, want
moet ons ook besef daar word op geen manier in die Here se Woord ooit op ’n negatiewe
manier na die hemelvaart verwys nie. Van begin tot einde waar dit oor die hemelvaart
handel word daar dadelik verwys na die oorvloedig seën wat vir die gelowige daarin
opgesluit is. Dit wat Jesus in Johannes 16:7 gesê het- Maar Ek sê vir julle die waarheid:
Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan…Die ontsaglike voordele, die onberekenbare
wins van sy hemelvaart het Jesus sy dissipels Self sou verduidelik, want weet Jesus Hy
het met ons as mense te doen.
***
Die mens, so ook Jesus se dissipels sou dit moeilik verstaan en ook moeilik wou aanvaar.
Om afskeid te neem, om te weet dit gaan verander, was vir die dissipels asof hulle gedink
het nou gaan hulle die Here groet. Hy gaan van ons af weg en net die enkele gedagte van
weggaan het hulle harte klaar met droefheid gevul. Hy is dan die Een wat vir ons
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belowe het- Kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld
(Matt.28:20). Is dit nie ’n verbreking van sy eie belofte nie. Dit klink asof daar nou iets
gaan gebeur wat alles gaan verander. Wat word werklik van sy belofte dat Hy met sy
almag altyd by sy kerk sal bly. Die werklikheid van Christus se hemelvaart verander nie
die minste aan die waarheid van sy belofte nie. Inteendeel Hy sal sy belofte eintlik net
nog beter kan uitvoer, vanwaar Hy in die hemele opgeneem is.

Selfs die belofte vroeër in Johannes uitgespreek- Joh.14:1-3 kan eintlik net op grond van
die werklike verandering van plek, kan net op grond van die hemelvaart nagekom wordLaat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my
Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek GAAN
(let wel gaan) om vir julle plek te berei. En as Ek GEGAAN en vir julle plek berei het,
kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is…
***
Dadelik besef ons dat Hy praat nog steeds as Middelaar met ons. Hy laat sy kinders vir
geen oomblik in die duister dat ons kan besef dat Hy ons ten goede daar is. ’n Goedheid
wat mens nie eintlik oor uitgepraat kan raak as al die voordele eers werklik bedink word
nie. Dit alles begin waar Hy sy deurboorde hande, die merke van die spykers sou nog
duidelik gesien kon word, skielik oor sy dissipels begin hou en Hy in hierdie hande
seënend oor hulle bly hou, al vaar Hy al verder van hulle af weg. Ja totdat Hy as ’n
stippelteken in die geweldige groot hemelruim sou verdwyn was dit nie vir ’n oomblik
anders dat sy hande nie meer oor hulle was nie. Met daardie oop hande is dit as’t ware
asof Hy hoe hoër Hy gaan sy hande wyer en wyer oor al die gelowiges oor die aarde kon
hou.

En dit is so belangrik dat ons sal besef die Kategismus laat nie toe dat daar van hierdie
hemelse intrek aardse gedagtes gevorm mag word nie. Dit wat Christus op aarde moes
doen was nou geheel en al afgehandel, dit is nou waarlik sy middelaarsreg, sy
middelaarskrag, sy middelaarsheerlikheid wat gesien en bely mag word. Die gebed van
Jesus vir sy dissipels in Johannes 17 laat hierdie reg wat nou alleen Christus sou toekom
so duidelik spreek. In hierdie gebed dan sê Jesus (v.11)- En Ek is nie meer in hierdie
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wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe…En dan openbaar Jesus dat
Hy in die hemele die reg het om nou ons Voorspraak daar te wees, anders as wat Hy op
aarde dit kon doen.

Geliefdes, dit moet ons goed begryp. Terwyl Jesus op aarde was, het Hy ook vir ons kon
bid. Hy was ook Voorspraak gewees, soos vir Petrus wat die Here vir hom gesê het- Ek
het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Maar Jesus se arbeidstyd het nou in die
volgende fase inbeweeg. Hy wat Self sy arbeidstyd in twee deel, waar Hy nou vir ons
kan bid op grond van sy voltooide werk, want op aarde moes Hy nog eers hierdie regte
verwerf, Hy moes nog eers alles nakom in wat Hy Self moes deurgaan, maar ons besef
waar Hy nou is, waar Hy nou in die hemele troon, waar Hy nou vir ons bid, waar Hy nou
vir ons intree is Hy die Een wat alleen die volle reg het om dit te doen. Hy het hierdie
reg, hierdie middelaarsreg ten volle verdien. Watter pragtige bewys is alleen net die feit
van die hemelvaart. God die Vader bevestig dit alles deur sy Seun na Hom te neem.
Waar Hy voortaan vir ons sal bid sal Hy hierdie reg kan laat bly geld. Christus wat ook
nou die reg het op die verhoring van die gebed.

Wanneer God ons gebede verhoor is dit net genade op genade, maar Christus het die reg
op die verhoring van sy gebede. Watter geweldige verskil tussen ons en Christus en die
verskil sou nie ’n werklikheid kon word sou dit nie wees vir die volle werklikheid van die
hemelvaart nie. As Christus in Johannes 17:24 net sê- Vader Ek wil hê…dan het Christus
nie maar net ’n versoek of ’n wens wat Hy tot die Vader rig nie, maar op grond van sy
werk het hierdie gebed die krag van ’n eis wat Hy aan die Vader kan stel. Hy het die reg
om van God te eis, dit wat niemand van ons uit onsself het nie, maar Hy wat kan eis, dat
al sondig ons menigmaal, dan kan Hy eis dat God ons moet vergewe, omdat Hy reeds vir
al daardie sondes aan die kruis betaal het.

Hierdie reg wat alleen Christus kon verwerf, word deur sy hemelvaart nou ook sy
middelaarskrag. Watter geweldige krag as ons besef dit gaan om die feit dat Christus vir
ons bewaring daar is- Heilige Vader, bewaar in U Naam die wat U my gegee het, sodat
hulle een kan wees net soos Ons. Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle
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in U Naam bewaar. Oor die wat U my gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het
verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf sodat die Skrif vervul sou word…En
waar dit gaan om die bewaringskrag, om Christus se middelaarskrag na sy hemelvaart
dan hoor ons die geweldige van vers 15- Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem
nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar…

Hierdie bewaringskrag sal Christus nie meer kan uitvoer soos op die aarde nie. Christus
stel dit baie duidelik, maar het Christus eintlik sy hemelvaart as begin gesien van ’n nog
groter krag wat die wêreld sou inkom. Die uitstorting van die Heilige Gees. In sy
hemelvaart gaan dit vir Christus nou om meer as net sy reg om vir ons te bid, maar Hy
bid dat die krag los mag kom waarmee Hy ons nog beter vas kan hou. ’n Krag wat op
Pinkster ten volle losgekom het, maar weereens dit sou nie kon gebeur voor die
hemelvaart nie plaasgevind het nie.

Al haat die wêreld die kerk, en al sal die kerk op aarde baie swaar kry, maar laat ons
besef die kragte wat ons as kerk hier op aarde bewaar is kragte wat van die hemel kom.
Ons het die Heilige Gees ontvang deur Wie ons kan soek die dinge wat daarbo is, en juis
nie dit wat op die aarde is nie. Ons kan met hierdie krag die hemelse dinge vashou
terwyl ons besef in hierdie krag het ons op hierdie aarde nie ’n tweedeklas roeping nie.
Spesifiek bid Christus dat die Vader ons nie uit hierdie wêreld moet wegneem nie, maar
dat ons juis in hierdie wêreld met die krag van sy opstanding en hemelvaart, tussen die
ongelowiges sal inbeweeg, dat ons juis in die midde van ongelowiges van die Bose
bewaar mag word.

Ons moet in hierdie wêreld bly, Christus bid dat God ons nie moet wegneem nie, maar
steeds in hierdie wêreld tog nie van hierdie wêreld moet word nie. Die gebed is nog weer
’n gebed wat wys op wat na die hemelvaart mag wees- Hulle is nie van die wêreld nie,
net soos Ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in U waarheid; u Woord is die
waarheid. Soos U My gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur.
En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees.
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En die krag van Jesus se gebed strek ontsaglik vêr. Sy middelaarskrag juis op grond van
sy hemelvaart sou hierdie gebed na alle kante bring- Hoor net die omvang hiervan- Ek bid
nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo- dat almal
een mag wees net soos U, Vader in My en Ek in U (een is)…dat hulle ook in Ons een mag
wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het.
Die hemelvaart is die begin van wat nou ’n nog groter moontlikheid geword het. Die
volle omvang van die aarde, waar Christus die aardse ruimtes uitgestyg het, waar Hy nou
bó alles is, daar gaan dit om Een in Christus te wees, soos Christus met die Vader Een is.
Jesus bid vir ’n eenheid wat geweldig kragtig moet wees, want sy middelaarskrag word in
hierdie eenheid uitgedra, maar ook sy middelaarsglorie. Daardie heerlikheid van Hom as
Middelaar, want gaan dit in hierdie eenheid wat die hemelvaart moes bevestig nie net om
die uitdra van Christus se krag nie, maar ook om die uitdra van sy heerlikheid- En Ek het
hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons
een is. Ek in hulle en hulle in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld
kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het…
***
Hierdie feit dat Christus opgevaar het, maar dat sy Godheid (majesteit, genade en Gees)
deur niks ingeperk kan word nie, en dat sy Godheid wel buite sy aangenome mensheid is,
dis oral teenwoordig, watter troos om dan in V/A 48 te besef , dat hierdie almagtige en
oral teenwoordige Godheid ook in die mensheid is en persoonlik daarmee verenig bly.
Soos ons in die gebed van Christus dit eintlik aanmekaar hoor dat Hy met die mensheid
verenig wil bly en dit juis op die wyse wat die hemelvaart dit vir ons kon bewerk.

Christus wat dit eintlik baie sterk gestel het. Na sy hemelvaart is ons gebring by wat ook
in Johannes 14:12 staan- Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, wie in My glo- die werke
wat Ek doen, sal hy ook doen, en hy sal GROTER werke doen as dit, omdat Ek na my
Vader gaan…Om groter werke te doen as wat Christus op aarde gedoen het, is nie iets
wat maar ongesiens ons mag verbygaan nie. Dit gaan nie daaroor dat dit ons is wat nou
groter en beter dinge gaan regkry, dinge wat Christus nie reggekry het nie.
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Broeder en suster, Christus se solidariteit met ons is van so wesentlike belang, Sy eenheid
met ons is so deurslaggewend, al is Hy na sy mensheid nou in die hemel, aan die
regterhand van God die almagtige Vader, maar na sy Godheid, omdat Hy na sy Vader
gaan, sal Hy daar vanuit die hemele groter dinge deur ons doen, as die dinge wat Hy
terwyl Hy nog na sy mensheid op aarde was deur ons kon doen. Dit wat Christus in die
hemele doen, daar sit Hy sy invloedryke werk voort, juis die dinge wat op die aarde nie
afgehandel kon word nie. Hy doen dit as Een aan Wie alle mag in die hemel en op die
aarde behoort. Daarom dat Hy ook kon sê dat ons nou groter werke kon doen as die
werke wat Hy gedoen het, want Hy het die mag en Hy het die posisie, omdat Hy na die
Vader gegaan het, om nou hierdie groter dinge deur ons te doen.

Christus wat hierdie belofte gee, Hy voer dit ook uit. Hy wat as mens in die hemel by
God is. Wanneer Jesus die groter dinge doen dan is dit geweldig om te besef Hy doen
dit as ons Hoof, wat ook ons menslike natuur in die hemel verteenwoordig. Die groter
dinge wat Hy deur ons doen, maak sy belofte net sterker dat Hy ook ons sy lede tot Hom
sal neem. Maar ons het nie net die hemelse waarborg nie, sy Gees is terselfdertyd die
waarborg ons hier gegewe. Deur die krag van die Gees soek ons dan ook die dinge wat
daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit.

Terwyl ons besef deur dieselfde Heilige Gees is Christus terwyl ons Hom daarbo soek is
Hy hieronder met ons deur sy Gees verenig. Sy Godheid, majesteit, genade en Gees
spreek van alle kante. Sy Godheid wat ons verseker dat Hy ons met sy sorg en almag
omring. Sy majesteit is sy koninklike heerskappy, waar Hy as Koning van alle konings
heers. Ons hele lewe is in die hande van hierdie almagtige en oral teenwoordige Koning.
Sy genade bly by ons. Elke dag gaan sy hand vir ons oop. Sy genadige sorg en sy liefde
vloei oor ons. Hoe naby Hy werklik aan ons is, word deur sy Gees bewerk. Deur sy
Gees is Hy sonder ophou by ons aanwesig. Wanneer ons in die Evangelie bly is, dan is
Hy saam met ons bly, maar wanneer ons treur, wanneer ons eensaam is, wanneer ons
ontredderd staan dan is Hy deur sy Gees ons Trooster.
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As ons Trooster hier op aarde, deur sy Heilige Gees, maar ook as mens in die hemel, is
dit geen geval van die twee word van mekaar geskei nie. ’n Beeld kan dit dalk duideliker
maak. Ons trek ’n klein volledige sirkel en reg rondom hierdie sirkel nog weer ’n sirkel
net baie groter. Die kleiner sirkel is nie van die grote geskei nie, maar tog word dit
voortdurend deur die grote ingesluit en is heeltyd deel van die grotere. Christus se
goddelike natuur is die grote sirkel wat kom waar die kleine nie kan kom nie, terwyl die
kleine nooit werklik van die grote geskei is nie. So kan ons Christus se goddelike natuur
van sy menslike natuur nie skei nie en tog is daar plekke wat Christus net met sy Godheid
aanwesig is.
***
Die laaste vraag in Sondag 18 wil eintlik vir ons alles saamvat. Waar ons Christus
omhoog met seënende hande bo ons in die geloof mag sien, is Hy die groot Priester oor
die huis van God. Watter nut die hemelvaart van Christus vir ons het, is alles in die hande
van hierdie Priester. V/A 49 moet eintlik al die begin wees van Sondag 19. Die groot
Priester oor die huis van God is die Een wat vir ons die hemel opgeruim het toe Hy aan
die regterhand van God gaan sit en dit terwyl Hy sy heerlikheid oor ons uitstort, deur die
hemelse gawes wat Hy deur sy Gees oor ons uitstort. Maar voor Hy nog aan die
regterhand van God gestel word, voor Hy nog ons sy gawes gee, het ons eintlik dadelik
die vrug van die hemelvaart wat Hy in die voorhof van jou lewe stel.

Daar waar jou lewe die uitstal ruimte vir God moet wees, daar moet jy kan bely dat ek
werklik Christus as my Voorspraak by die Vader ken. Hy is my Advokaat by die Vader.
Hy het vir ons die weg na God se Vaderhart geopen. Hy wat voortdurend met die
regsgronde wat Hy alleen kan stel, ons saak voor God stel. As God maar ook as mens
met sy opstandingsliggaam is Hy in die hemel. God het deur Hom ons menslike natuur in
die hemel toegelaat. Hierdie is vir ons ’n pand soos wat ’n trouring ook ’n pand is. Die
pand en die teë pand is waar die bruid en bruidegom voortdurend aan mekaar herinner
word, maak nie saak hoe vêr hulle werklik van mekaar is nie, die pande verteenwoordig
as’t ware die een by die ander een.
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Christus se menslike natuur in die hemel is die pand, waarin Hy ons verseker en waardeur
Hy ons herinner dat Hy ons menslike natuur saam met Hom die hemel ingeneem het. Die
Christuspand in die hemel het ook ’n pand, ’n teë pand hier op aarde. Die Heilige Gees
herinner ons dat ons aan ons hemelse Bruidegom met ons natuur in die hemel getrou
moet bly. Al hoe ons getrou kan bly is deur aan sy Woord getrou te wees. Hoe
bevoorreg is ons om sommer twee waarborge te kon ontvang dat Christus vir ons daar (in
die hemel) is, maar ook by ons hier (op die aarde) is.
AMEN
Vrae uit Sondag 18
1. Hoekom is Sondag 17 wat oor die opstanding van Christus handel ’n heelwat
korter deel van ons belydenis as Sondag 18 wat oor die hemelvaart handel?
2. Wie het gesien dat Jesus na die hemel opgevaar het?
3. Wat is die verskil tussen ons en die Lutherse kerk se siening rondom die
hemelvaart van ons Here Jesus Christus?
4. Hoe moet ons dit verstaan dat die Here Jesus gesê het dat Hy altyd by ons sal bly
en tog het Hy van ons af weggegaan?
5. Wat is die betekenis van Christus se hande wat Hy oor ons gehou het toe Hy na
die hemel omhoog gevaar het?
6. Watter reg het Christus nou in die hemel nadat Hy die hemel ingevaar het?
7. Is die gebede waarin Christus voor die hemelvaart by die Vader vir ons ingetree
het maar dieselfde as die gebede wat Hy nou vir ons bid?
8. In watter opsig is Christus se middelaarskrag nou in die hemel werksaam.
9. Wat is die groter krag wat na Christus se hemelvaart hierdie wêreld ingekom het?
10. Hoekom het Christus gebid dat God ons nie van hierdie wêreld moet wegneem
nie?
11. In watter opsig het Christus vir die eenheid van Sy kerk gebid?
12. Hoe moet ons dit verstaan dat Christus gesê het dat na sy hemelvaart ons nog
groter werke sal kan doen as die werke wat gedoen was terwyl Hy nog op die
aarde was?
13. Watter beeld kan ons gebruik om te verduidelik dat Christus liggaamlik nie by ons
is nie, maar tog is Hy na sy Godheid, majesteit, genade en Gees altyd by ons?
(Onthou sy goddelike natuur was nog nooit van sy menslike natuur geskei nie, en
ons mag dit ook nie wil skei nie.)
14. Wat is ’n pand en wat is ’n ander woord vir ’n pand?
15. Noem die waarborge (pande) wat die Here vir ons gegee het dat Hy in die hemel
vir ons is, maar dat Hy ook hier by ons op die aarde is?
16. Wat is ’n ander Naam vir die Heilige Gees wat Jesus Self vir die Gees gegee het?
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Skriflesing: Psalm 110; Openbaring 20
Heidelbergse Kategismus: Sondag 19
Teks: Psalm 110:1,4;
Sing- SAMESANG: Ps.83:1
TYDENS EREDIENS: Ps.118:7; Ps.81:1,9,12; Ps.148:1,2
Ons moet die hemelvaart van Christus (Sondag 18) en die gaan sit aan die regterhand van
God nie maar op een lyn stel nie. Broeder en suster, Elia het ook opgevaar na die hemel,
maar hy het nie aan die regterhand van God gaan sit nie. In Mattheus 26:63-64 het Jesus
voor die Joodse Raad gestaan, almal probeer om ’n beskuldiging teen Jesus in te bring, en
toe kom Kajafas om nou finaal iets teen Christus te probeer vind. Hy sê vir Christus- Ek
stel jou onder eed by die lewende God dat jy vir ons moet sê: is jy die Christus, die Seun
van God? En as Jesus hom antwoord, dan antwoord Jesus terselfdertyd die vraag in ons
belydenis, want het Jesus so duidelik by Sy antwoord gevoeg- Van nou af sal julle die
Seun van die mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle
sal Hom sien kom op die wolke van die hemel…

Hierdie baie duidelike antwoord van Christus, is nie maar uit die lug gegryp nie. Jesus
het in hierdie antwoord, soos in al sy antwoorde die Ou Testament met Hom
saamgeneem. Hy vervul ten volle wat daar in die Ou Testament reeds oor Hom
geprofeteer is, en moet ons eenvoudig Psalm 110 met die belydenis saamlees: Die HERE
het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ’n voetbank
vir u voete. Vers 4 staan direk hiermee saam- Die HERE het gesweer en dit sal Hom nie
berou nie: U is priester vir ewig volgend die orde van Melgisedek. Die antwoord van
Jesus aan Kajafas is baie duidelik die Woord van die Here soos Psalm 110 dit duidelik
maak en as Markus in baie kort die hemelvaart van Christus beskryf dan staan daar in
vers 19- Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het
gaan sit aan die regterhand van God…Daar is nog baie ander plekke waar ons ook in die
Here se Woord hierdie besondere posisie, ’n ere posisie, ’n magsposisie van Christus
hoor. Rom 8:34 en Ef. 1:20 wys Paulus ook elke keer dat Christus aan die regterhand van
God is waar Hy vir ons pleit en wys Efesiërs spesifiek op die sterkte van God se mag
waar dit dan pertinent gaan om die feit dat God Hom laat sit het aan sy regterhand in die
hemele…
***
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Die gaan sit aan die regterhand is die troonbestyging van Jesus Christus waar Hy vanuit
die hemel werklik alle mag sal uitoefen. Hy wat kort voor sy hemelvaart aan sy dissipels
gesê het- Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde (Matt.28:18), dit wat Hy
nou doen is om hierdie mag werklik ten volle uit te oefen. As Mens het Christus nie
voorheen al hierdie mag gehad nie, maar nou op grond van wat Christus verdien het, het
sy Vader aan Hom al die mag gegee. Satan het met die derde versoeking Christus ’n
klomp mag op aarde aangebied en met besliste afwysing het Christus die duiwelse mag
geweier, maar wanneer Christus deur alles hierdie oorwinning oor Satan behaal dan
ontvang Hy nie net alle mag op die aarde nie, maar ook alle mag in die hemel.
***
Ons moet dit vir onsself baie duidelik voorstel, hierdie besondere posisie aan God se
regterhand, dit wat nou in Christus gebeur is die herstel van ’n geweldige orde. Die orde
van Melgisedek moet ons tussen die oë tref. Wanneer Dawid in Jerusalem regeer dan
was daar ook buitengewone mag en heerlikheid vir Dawid geskenk. Hy wat Psalm 110
geskrywe het. Hy het na baie jare en baie stryd sy troon in Jerusalem kon vestig, maar
daar bly vir Dawid na die vervulling van baie ideale die herinnering van wat vroeër in
Jerusalem was, wat hy besef nog nie weer vervul is nie. Uit die dieptes van hulle verlede
was daar spesifiek in hierdie stad, die man wat Melgisedek genoem is, koning van
Jerusalem, toe nog net Salem genoem.

Hy wat koning was, hierdie Melgisedek maar hy was ook priester van die allerhoogste
God. Watter geweldige kombinasie, broeder en suster, die kombinasie waar een mens dit
word, priester-koning tegelyk! Dawid het in hierdie wyse van hoe God in Melgisedek
Hom geopenbaar het, nie kon rus voordat hy besef hy wat Dawid is sal nie die orde van
Melgisedek kan herstel nie. Hoe hard het hy in hierdie orde wou meewerk, hoe hard het
hy probeer om dit te herstel! As koning kon hy nie rus dat die ark nie ook in die stad is
waar sy paleis staan nie. Die priesterdiens rondom die ark, dit wat God se
teenwoordigheid in alles uitspel, moet mos wees waar hy is wat Dawid is. God moet
deur sy ark ook in Jerusalem inkom. Hy het besef toe Melgisedek hier was, toe was sy
troon ook ’n altaar, sy paleis het gestaan in die skadu van die tempel.
Psalm 110, Openbaring 20
Sondag 19
14/9/2009
Ds. Petrus Venter

Pretoria-……………………

3

Daarom tref dit ons toe dit ten einde laaste gebeur dat die ark Jerusalem inkom, toe het
Dawid sy koningseer nie gewys nie, maar hy het homself tussen die volk gestel, gelyk
aan hulle met geen koningskleed geklee maar net met ’n lyfdoek om hom gedraai, maak
hy homself bekend dat ek wil ondergeskik wees aan hierdie ark, waarop God se troon ons
stad inkom. Hierdie priesterkleed, dit wat Dawid hom aantrek moet belangriker wees as
wat hy ’n koningskleed dra.
Die ark is wel daar maar Dawid wil ’n tempel bou. Hoe kan hy wat Dawid is in so ’n
pragtige paleis woon maar God het net ’n tent. As dit in die orde van Melgisedek kan
geskied dan mag die heerlikheid van die altaar nie dowwer wees as die glans van die
koning se troon nie. God het hom ook hierin tegemoetgekom, want sou Salomo wel ’n
tempel kon bou wat die koning se paleis in die skadu sou stel, maar die verskil is tog nie
weggeneem nie. Al bou Salomo die prag tempel, maar hyself sou nie hoëpriester in
hierdie tempel wees nie. Koning-priester gelyk is nog Dawid, nog Salomo. Hulle uit die
geslag van Juda sou kon word die koninklike geslag maar nie die priesterlike geslag nie.
Die geslag van Levi daaruit sou die priesters kom. Al het Dawid ’n priesterhart gehad, al
het hy ’n priesterkleed kon dra, maar die priesterdiens is van hom weggehou net soos dit
van Salomo weggehou moes word. Tot die hoogte van Melgisedek sou niemand van
hulle mag kom, om tegelyk priester-koning voor God te wees. So min soos Saul wat wou
offer, daardeur het hy sy troon verloor, ook as koning Ussia probeer om as hoëpriester die
tempel met wierook in te kom, dan gooi God hom melaats daaruit.

In hierdie omstandighede en by hierdie besef tref ons koning Dawid se troos in Psalm 110
aan. Die Melgisedek probleem sal wel nog weer opgelos word, en hierdie oplossing is
waarmee Sondag 19 van die Kategismus mee besig is. Die HERE wat aan Dawid se Here
sê – sit aan my regterhand, want Hy het aan sy Here gesweer - U is priester vir ewig
volgens die orde van Melgisedek…
***
Hoe wonderlik tref ons hierdie vervulling van Sondag 19 in Psalm 110 aan. As die Seun
van God kom, Hy wat God as Hoëpriester verkies het, dan baan die Priester deur sy
hemelvaart ’n weg tot in die binneste heiligdom, dan word sy Koningskap ook volmaak,
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waar Hy gaan sit op die troon van God. Die voorhangsel is weggeneem, die troon van
God in sy tempel kan nie langer geskei word van die Koning se setel nie. Die KoningPriester het die hemel so ingekom dat Hy genoem kan word die Een wat die hemel
opgeruim het.

Iemand het dit baie treffend gestel- “In die groot provinsie van God se

ryk, is dinge reeds volledig opgeruim. Al wat nou oorbly, is dat ons verhoogde Middelaar
by sy wederkoms ook nog die stippelklein aardprovinsie finaal sal kom opruim.”
***
Al word die naam van Melgisedek so min in die Ou Testament genoem is dit tog asof die
figuur van Melgisedek tog in geheel die Ou Testament beheers. Veral as ons besef Wie
die eintlike Melgisedek vir ons moet wees, en watter orde Hy vir ons herstel het. As ons
belydenis in V/A 50 die heerskappy van Christus bely juis waar Hy aan God se
regterhand is, Hy ons Koning, dan het Psalm 110 sy koningskap reeds effektief gestel,
want dit wat ’n koning moet doen is om te regeer, en daarom dat in Psalm 110 ook staanU magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê- Heers te midde van u vyande. Sy
mag is onbegrens, selfs al sy vyande sal soos ’n bondeltjie onder sy voete kom lê. As die
Here stel dat Hy sy vyande sal maak ’n voetbank vir sy voete , dan is dit eintlik
aangrypend hoe hierdie Koning deur sy gaan sit aan die regterhand van God sy vyande
soos in een hoop onder sy voete plaas. Hulle lê daar voor Hom op die grond, sy voete
trap as’t ware al hulle nekke vas!
Jesus het baie duidelik Psalm 110 as ’n profesie gesien wat ten volle op Hom sy volle
betekenis kry , en Dawid was maar net die instrument om die waarheid hiervan ook ten
volle ons belydenis in te dra. Die koningskap van Christus is eindeloos, juis omdat sy
priesterdiens volbring is. Sy troon staan vas want sy altaar was onverganklik. Ons moet
eintlik slegs wil drink uit die beker wat God ons hier aangee. Psalm 110 praat ook van
ons moet drink uit die stroom, en die dou van u jong manskappe moet ons lippe nie mis
nie.
***
Ons as kerk van die Here, Sondag 19 is juis ’n belydenis spesifiek vir die kerk. Sy gaan
sit aan die regterhand het alles daarmee te doen dat Hy die Hoof is van sy kerk en dat die
Vader deur Christus alles regeer. V/A 51 vra spesifiek die vraag nog dieper as daar vir
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die kerk gevra word – Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof Christus
(vir) ons? Christus se troonbestyging het ’n bepaalde prioriteitsorde. Hy betoon Hom
eerste as die Hoof van sy Christelike kerk en daarna staan dan dat Hy oor alle dinge
regeer. Die Here se hart is by sy kerk in hierdie wêreld. Die Kerk is nie daar ter wille
van die wêreld nie, maar die wêreld is daar ter wille van die Kerk. Dit word dan al hoe
duideliker dat as die verhoogde Middelaar sy doel met sy Kerk op hierdie aarde bereik
het, dan kan die wêreld maar vergaan.

Die natuurverbond is altyd ondergeskik aan die genadeverbond. Laat ons dadelik besef
die wêreldregering is net soveel in Christus se hande, al mag dit baie keer vir ons nie so
lyk nie. In Openbaring 5 is die Enigste Een wat die seëls kon breek, Hy wat ons Here
Jesus Christus is, Hy wat die Koning van die konings is. Hebreërs 2:8 staan dit duidelikAlle dinge het U onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan
Hom het Hy niks uitgesonder wat aan Hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons
nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie; maar ons sien Hom, naamlik
Jesus…Toe Josef in Egipte regeer het, toe het Israel ook alles behalwe dit gesien dat Hy
daar regeer ter wille van hulle…So regeer Christus dan ook die hele wêreld dat dit vir sy
kerk ten goede moet wees. Hy is ons Hoof, Hoof van die liggaam wat sy kerk is. Alles
gebeur deur Hom. Ons kan dink aan hoe dit met ons liggame ook werk. Jou mond is deel
van jou hoof- so moet alle voedsel vir jou maag eers deur jou mond gaan, voor dit by die
maag kan kom- lug moet eers deur die neus/mond gaan, voor daardie lug die longe kan
vul. Die liggaam kan geen voedsel of asem kry sonder die hoof nie. Die kerk kan sonder
sy enigste Hoof net so min bly lewe soos die liggaam sonder lug of kos.

Ons moet daarom nooit Christus se kerkregering as van bykomstige betekenis bely nie.
Die gaan sit aan die regterhand is nie maar net ’n belydenis in naam nie, maar dit het alles
te make met wat die Koningskap van sy kerk in ’n presbiteriale kerkregering vir ons moet
beteken. Die volle heerlikheid hiervan het ons vadere in die vorige eeue tot afskeiding en
dolering gedwing toe hulle werklik daarna verlang het in hulle stryd teen die reglemente
dat Christus nie net in Naam as Hoof van sy kerk erken moet word nie, maar sy gaan sit
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aan die regterhand van God is die hoogste plek wat alleen die Koning van die kerk elke
oomblik in sy kerk moet kan beklee.
***
Dit gaan in ons belydenis dan ook baie duidelik om die hemelse sluise van seëninge wat
Christus as Hoof vir sy kerk gee. Die woord uitstort word gebruik. Dit kom nie in
druppeltjies oor ons nie, dit word oor ons uitgegiet. Die gawes wat die Here oor sy kerk
uitstort kom in strome. Psalm 23 besing dit ook van u salf my hoof met olie my beker
loop oor.

Alles is so beskrywend van die oorvloed van gawes wat oor ons uitgestort word. Jesaja
44:3-4 het hierdie oorvloed wat in Christus oor ons sal kom reeds mildelik beskryf- Ek
sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos
giet en my seën op jou nakomelinge. En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos
wilgerbome by waterlope…Op Pinksterdag het hierdie heerlikheid van die Kategismus ’n
volle werklikheid geword. Die gawes oor ons uitgestort kom van die vaste troon en van
Hom wat daarop sit wat ten volle die orde van Melgisedek in ons lewens as Priester
volbring. Hy die Koning aan die regterhand is ook ons Priester wat ons laat drink uit die
vol beker van God Self.

Die gawes (die charismata) wat Christus aan sy kerk skenk, is eenvoudig te veel om op te
noem. Dink maar aan die wedergeboorte, bekering, regverdigmaking, heiligmaking, die
vermoë om te volhard tot die einde toe, die gawes van geloof, hoop en liefde, die gawes
van innerlike vreugde en vrede. Selfs die kos wat ons eet, die klere wat ons dra, daar waar
ons bly, alles is gawes uit die hand van die Koning wat dit as Priester aan ons uitdeel.
Dadelik besef ons dat alleen die oog geoefen in die godsaligheid, alleen so ’n mens is in
staat om al hierdie dinge as hemelse gawes te sien. Daarom dat selfs die onaangename
dinge, teleurstellings, die rampe, verdriet, dit is selfs ook hemelse gawes, as die Here
hierdeur jou geloof louter, en dat ons selfs hierin besef hoe dinge ten goede meewerk vir
hulle wat God liefhet (Rom.8:29).
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Dit gaan in V/A 51 om meer as net ons versorging. Dit gaan ook om ons beskerming.
Christus wat met sy mag ons beskerm en bewaar teen alle vyande. Die Here se Kerk was
dwarsdeur die geskiedenis deur talle vyande omring. Vyande wat ons ook permanent
bedreig. Later in antwoord 127 dan noem die Kategismus hierdie vyande by die naamdie duiwel wat met sy bose mag mense en volke teen die kerk opsweep. Ook die wêreld
met sy sekularisasie, verlokking en verleiding. Ook my eie sondige natuur, die verraaier
hier binne my wat eintlik vanuit myself die deure vir die wêreld en die duiwel so wyd kan
oopmaak. As hierdie drie saamstaan, is dit geweldig dit waarteen ons beskerm moet
word.
Weereens is ons Hoof die Een aan die regterhand van God ter wille van sy kerk. ’n
Liggaam kan in die woeste see geweldig rondgegooi word, maar met die noue band wat
daar tussen Hoof en liggaam is, kan die liggaam maar heeltemal onder die water wegraak,
maar solank die hoof bo is, kan die golwe maar teen die liggaam so hard slaan soos hulle
wil, hulle sal nie die liggaam doodmaak nie. Die liggaam agter die hoof sal beskerm en
bewaar word. Ons Hoof, Jesus Christus is altyd bo, Hy is ons Hoof in sy heerlikheid.
Geen mag van die duiwel of die hel kan ons van Hom losruk nie. Hy bring sy kerk in
veiligheid. Watter wonderlike versekering gee die Here aan sy kerk dat die magte van
die doderyk sal dit nie oorweldig nie. (Matt.16:18). Niemand wat aan Hom behoort sal
uit sy hand of uit die hand van die Vader geruk kan word nie (Joh.10:28-29). Paulus
praat met groot sekerheid as hy in Rom.8:38-39 ons kan verseker dat niks en niemand ons
sal kan skei van die liefde van God in Christus nie.
Al lewe ons op hierdie aarde ’n moeisame stryd en sien ons baie dinge soos deur ’n spieël
in ’n raaisel, moet nie wil twyfel oor Satan wat gebind is nie. As die duiwel se speelveld
werklik oop was, as Satan werklik los moes gewees het, en op geen manier ingeperk was
nie, dan sou hierdie wêreld in alles totaal oorgegee en verwilderd gestaan het. Was dit
nie vir hierdie Almagtige beskerming deur onse Here van sy strydende kerk hier op aarde
nie, dan sou die kerk lankal tot in sy fondamente afgebreek gewees het.
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Ons belydenis bind ook Satan want deur Christus se mag, beskerm en bewaar Hy ons
teen alle vyande. Openbaring 20 wys duidelik op hierdie binding, spesifiek hoe Satan
aan bande gelê word, sodat die Here eers sy werk met sy gelowiges op hierdie aarde kan
volbring. Ons lees baie in die Bybel van hierdie verhindering, die blokkade wat daar
danksy God se genade op die Satan geplaas word. Soos iemand gesê het, die duiwel is
maar soos ’n aap aan ’n ketting. Ons ontken nie vir ’n oomblik die gespanne tye wat ons
in is nie. Die verwarring en misleiding wat daar bestaan, selfs vanaf kansels word
verwarring en misleiding gesaai. Die kerk, die valse kerk, sal juis die krag agter die koms
van die Antichris wees. Paulus sê in 2 Thessalonicense 2:4 hoe die Antichris in die kerk
van God sal gaan sit en voorgee dat hy God is. Johannes verwys ook daarna as hy in sy
eerste brief skrywe- Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie, want as
hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het (1 Joh.2:19).

In hierdie omvangryke stryd waar dit baie keer sal lyk die kerk is in die chaos gedompel,
die liggaam is aan ontbinding oorgegee, mag die een wie die laaste deel van Sondag 19
bely weet dit is nie so nie. Die troos wat daar is- is geweldig groot- Hoe word jy getroos
deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel? Die
Here sal nie toelaat dat al gaan dit hoe sleg dat dinge onder die magtige beheer van sy
hand (Son.10) sal uitraak nie. Alles gebeur, selfs dit wat moeilik is, as deel van die wyse
waarop ons verhoogde Middelaar vanuit die hemel sy Kerk op hierdie aarde na die
eindbestemming voer. Daar is geen rede om Christus nie met ’n opgerigte hoof te
verwag nie. Dit is hoe dit vroeër in antwoord 52 vertaal is. Dit beteken soos die
vertaling tans lui- dat daar nou ’n gespanne verwagting, ja ’n gespanne uitsien na die
koms van Christus by ons moet wees. Al sal die kerk intussen tye van groot droefheid en
vervolging te beurt val, waarin die Kategismus ons ook voorgaan. Die Antichris sal kom
met sy laaste magtige optog, so sal dit selfs begin lyk of die duiwel besig is om die
oorhand te kry, maar soos ons ook in Openbaring 20 gelees het dan sal die Here hom met
vuur tref en die groot oordeel sal aanbreek.
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Almal sal dan voor Christus verskyn om geoordeel te word. Openbaring 20 noem die
boeke wat geopen sal word, maar soos ons in Art.37 NGB bely is dit inderdaad die
gewete van elke persoon wat geopen sal word.

Dan sal dinge tot op die been gebeur. Die goeie sal nie meer sleg, en die slegte sal nie
meer goed genoem word nie. Die duisternis sal nie meer as lig en die lig as duisternis
voorgestel word soos wat dit tans baie gebeur nie. Vir die ongelowiges sal hierdie dag
wat so onverwags sal kom, so onverwags soos ’n dief in die nag, sal die goddelose
verskrik wees, maar vir die kinders van God sal dit ’n wonderlike dag wees. Die
Kategismus noem hierdie dag ’n troos. Christus se koms om te oordeel is werklik ’n troos
want dan sal Christus wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel het
alle vervloeking van my wegneem. Hy ons Redder, wat dan as Regter uit die hemel
verwag kan word sal dan die volle uitspraak oor ons maak, om op grond van sy eie
soenverdienste ons vry te spreek en die ewige lewe te laat beërwe.

Ons kan Hom soos oorwinnaars verwag. Met groot verlange moet ons wat nou dikwels
in die smeltkroes kom Jesus se waarskuwing hoor- DIE TYD IS NABY! Wie vuil is, laat
hom nog vuiler word…en laat die heilige nog heiliger word. (Op.22:10-11). Die Heilige
Gees wat in Sondag 20 in besonder ons belydenis vul, laat ons as kerk saam met die Gees
die bruidsgroep hoor- Kom, Here Jesus, ja…kom gou! Die lyding wat ons tans ervaar, en
wat nog baie erger kan word, sal in alle geval nooit kan opweeg teen die heerlikheid wat
Christus ons in alle geval op die dag sal skenk nie (Rom.8:18)
AMEN
Vrae uit Sondag 19
1. Wat is die verskil tussen Elia en Jesus Christus se hemelvaart?
2. In watter Psalm in die Ou Testament word gesê dat Christus aan die regterhand
van God sal gaan sit?
3. Wat beteken dit dat Christus aan die regterhand van God gaan sit het?
4. Watter geweldige orde is deur Christus se gaan sit aan die regterhand herstel?
5. Watter groot verskil het koning Dawid in sy lewe met die van Melgisedek beleef?
6. Wanneer het Christus hierdie besondere orde herstel?
7. Watter voordeel word daar in Sondag 19 spesifiek vir die kerk uitgespel?
8. Is die wêreld daar ter wille van die kerk of is die kerk daar ter wille van die
wêreld?
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9. Op watter wyse word die gawes wat God deur Christus aan sy kerk wou skenk
beskryf?
10. Wanneer het hierdie gawes (seëninge) vir die kerk van die Here ’n volle
werklikheid geword?
11. Noem ’n paar van hierdie gawes wat Christus ons skenk?
12. Gee God net gawes om ons te versorg? Indien nie watter gawes word daar dan
nog geskenk?
13. Is dit reg om die duiwel te beskryf dat hy in die wêreld los is?
14. Sal die “kerk” by die finale verskyning van die Antichris enige funksie vervul?
15. Hoe sal dit met die ware kerk in hierdie laaste dae gaan?
16. Wat sal op die heel laaste dag van hierdie wêreld se bestaan gebeur?
17. Wat is die betekenis van die boeke wat geopen sal word (vgl. Art.37 NGB)?
18. Hoekom kan ons hierdie laaste dag as ’n wonderlike dag vir die gelowige inwag?
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Skriflesing: Johannes 14:16-18;25-26; 16:7-8
Heidelbergse Kategismus: Sondag 20
Teks: Johannes 14:16
Sing- SAMESANG: Ps.63:1,2
TYDENS EREDIENS: Ps.31:4,15; Ps.77:1,2; Ps.66:7,8
Die gedeeltes wat ons uit Johannes gelees het, broeder en suster, is deel van die laaste
kere waarin Jesus sy dissipels voor sy kruisiging onderrig. Die tyd van sy heengaan is
naby. Juis in so ’n tyd is dit asof Jesus vir hulle oor en oor wil verseker watter belangrike
plek die Heilige Gees gaan inneem. Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander
Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid
(Joh.14:16-17). Ons hoor hoe Jesus sy dissipels selfs van nog groter voordele oortuig.
Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan want as
Ek weggaan sal Ek die Trooster na julle stuur…Op Pinkster is hierdie groot belofte ten
volle vervul (Hand 2:1-13).

Vir ons as kerk van die Here, gaan dit in ons harte en in ons lewens werklik om die vraag
– Wat glo jy van die Heilige Gees? Ek moet nie wil verduidelik wat verstaan ek nie, of
daar word nie maar gevra wat kan jy my van die Heilige Gees vertel nie. Duidelik en op
die man af Wie is die Heilige Gees vir jou en vir my. Sonder Hom sou Christus nie ons
deel gewees het nie. Ja so ernstig is hierdie belydenis van Sondag 20. As dit nie vir die
Heilige Gees was nie dan het ons nie naby Christus kon kom nie, nog minder sou ons kon
deel in alles wat Christus vir ons gedoen het. Om los van Christus te staan beteken dat
Christus in alles vir jou waardeloos sou wees. Dit is soos om sterwende in die woestyn
na ’n glas water te moet staar maar daar is geen manier waarop jy daardie glas in jou
hand kan neem en naby jou mond kan bring nie. Dit sal jou in jou dors niks help om net
na die water te kyk nie, maar om werklik in jou dors te bly lewe, moet daardie water jou
lewe inkom.

Presies hierin besef ons iets van die geweldige werk van die Heilige Gees. Om te deel in
wat Christus vir ons gedoen het is die eerste en die belangrikste wat moet gebeur dat
Christus in ons moet kom woon. Christus kom woon in ons deur sy Heilige Gees.
Hierdie gee die grootheid en die rykdom van Sondag 20 vir ons in kort weer. Maar laat
ons besef nog vóór ek mag kom by die vaste wete dat die Heilige Gees ook aan my gegee
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is, is dit van die grootste belang om nie by ons te begin nie, maar by die Heilige Gees
Self. Wie is Hy?

Geliefdes, Hy is in alles waarlik God. Die Kategismus sê dit so duidelik- dat Hy saam
met die Vader en die Seun ware en ewige God is. Ons staan weer voluit by wat ons in
Sondag 8 bely het. Ons belydenis rondom hoe God Hom as ’n Drie-Enige God openbaar.
In Wie God vir ons is, dit is waaroor God met ons sy Woord oopmaak, om geen ander
rede nie. Om die Heilige Gees in alles as ware God te bely moet voorop staan, want sou
dit nie gedoen kan word nie, maar ek sou wel bely dat Hy ook aan my gegee is, dan sou
dit eintlik so twyfelagtig gewees het Wie nou eintlik aan my gegee as ek nie vooraf
presies weet Wie Hy werklik is nie. Hy wat een is met God die Vader en God die Seun.
Omdat ek dit weet maak die tweede deel van Sondag 20 soveel ryker as dit later daarby
kom dat Hy ook aan my gegee is.

Die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag, daar in die hart van die NuweTestamentiese kerk in Jerusalem, daar het werklik iets so groot gebeur wat eintlik nie
herhaal kan word nie. So groot was hierdie gebeurtenis dat ons tot vandag op hierdie
oomblikke moet sê ek sou God nie kon ken as dit nie vir hierdie gebeurtenis was nie.
Hierdie was nie maar net ’n goddelike krag, ’n goddelike invloed, wat God oor laat kom
het, dat dit as iets geheimsinnig gesien moet word wat ons eintlik nie kan verstaan wat
daar gebeur het nie. Née, broeder en suster, wat God saamgevoeg het mag geen mens
skei nie.

Soveel te meer in Wie Hyself is. Hy is Een met die Heilige Gees. Hy is God wat na ons
kom toe sy Heilige Gees na ons gekom het. Die Heilige Gees is nie maar ’n krag,
onbegryplik groot nie, maar Hy is ’n Persoon. Hy doen Self dinge. So min soos God van
die Gees losgemaak kan word, so min mag ons die Woord van die Gees losmaak. Die
Woord van die Gees leer ons, Hy gee getuienis, Hy oortuig, Hy verheerlik, Hy openbaar,
Hy gee gawes. Die Heilige Gees doen dit alles. Daar is niks van die dinge wat van God
gesê word, wat nie ook van die Heilige Gees gesê kan word nie.
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Wanneer ons die Heilige Gees bedroef, of ons weerstaan die Heilige Gees, of ons kom by
die geweldige sonde van om die Heilige Gees uit te blus dan is dit sonde wat teen God
gedoen word. Hy wat jou die sonde kan vergewe, Hy word in sy Wese aangetas, Hy wat
die vergewing kan skenk word verloën in wat mense dan dink nie moontlik is nie. Sonde
teen die Heilige Gees word nie vergewe nie, want in werklikheid word mos dan gemaak
dat Hy wat jou moet vergewe Hy word nie geken as die Een wat jou kan vergewe nie.
Daarom dat so ’n sonde nie vergewe kan word nie, dit wat God se Woord noem, sonde
teen die Heilige Gees.

Ek moet in die Heilige Gees net soveel glo soos wat ek in God die Vader en in God die
Seun glo. Al die beloftes wat ons in Sondag 7 genoem het, al die dinge wat ’n Christen
moet glo, die Heilige Gees wil ook by Sondag 7 ingeskryf staan as Een wat waarlik in
geglo moet word.

Hy wat aan ons belowe word in Hom moet daar geglo word. Wanneer ons dit só stel- Hy
is aan ons belowe, dan is die Heilige Gees wat ons kan noem ’n gawe van God, maar dat
daar in hierdie gawe geglo moet word, dit bring die rykdom in die rykdom, want hierdie
gawe, die Heilige Gees, Hy word Self weer ’n Gewer.

Die Gees as gawe van God, God het Hom aan ons geskenk, dan is Hy van die Vader en
van die Seun ’n ewe groot geskenk. Johannes 14 sê Jesus- Ek sal die Vader bid en Hy sal
julle ’n ander Trooster stuur…maar twee hoofstukke verder dan sê Jesus- Ek sal Hom na
julle stuur. Die Vader en die Seun stuur Hom, en presies op die tyd wat Christus sy werk
afgehandel het. Die Heilige Gees sou nie kon werk as dit nie was vir die werk wat
Christus eerste gedoen het nie.

Sommer op die eerste dag van Jesus se opstanding dan

word daar in besonder gesê- Joh.20:22- Ontvang die Heilige Gees. En voor Jesus se
hemelvaart vanaf die Olyfberg dan belowe Jesus sy dissipels dat hulle weldra die volheid
van die Gees sal ontvang.

Pinksterdag word die Heilige Gees aan daardie gelowiges gegee wat daar in Jerusalem op
sy koms gewag het. Hy kom na die Here se kerk. Hy word as ’n gawe ontvang wat hulle

Sondag 20

Sondag 20

4

as kerk, as Nuwe-Testamentiese gelowiges met blydskap ingewag het. Hierdie koms van
die Gees na die kerk van die Here is vir die wêreld heeltemal onverstaanbaar. Die
ongelowiges het sommer op daardie dag van die Gees se koms met die gelowiges gespot
en gesê hulle is dronk (vgl. Hand.2:13; Joh.14:16). Jesus wat gesê het gebeur- Die
wêreld kan Hom nie ontvang nie omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie.

Hierdie koms van die Heilige Gees en die wonderlike gebeure daar, wind en vuur is
gesien, gehoor, daardie warmte op jou maar wat jou nie brand nie, dit word ’n warmte in
hulle en verskillende tale, wat die ore en harte vir hierdie besondere koms moes
oopmaak, die Heilige Gees word in volheid aan sy kerk geskenk. Charismatiese kerke
wil dikwels voorgee om hierdie Pintstergeweld en Pinksterentoesiasme te laat herleef.

Hoekom wil ons nie hierdeur emosioneel meegesleur word nie. Om die eenvoudige rede
Hy wat gekom het, het klaar gekom. Hy werk en Hy woon in ons lewens, wat nie van
ons af weggaan nie. Ons kan dalk ons dit alles voorstel soos met ’n stroom wat jy rustig
voor jou sien verby vloei. Die begin van so ’n rivier is gewoonlik daar hoog in die berge,
waar dit geweldig saamstroom, die water val oor die klippe dit maal en bruis, geweldig
hoe die water oor groot kranse val, watervalle na benede, so was ook die koms van die
Gees. Dieselfde water wat daar so geweldig uit die berge stroom is verby daardie
stadium. As dieselfde water later die vlakte invloei, dan is dit nog steeds kragtige water,
maar rustig is die groot stroom dan besig om verby te stoot. So sien ons iets van die
Heilige Gees in ons tyd. Na die geweldige van Pinkster stroom Hy rustig en kragtig deur
die eeue heen.

Nou is ons werklik gereed om hierdie groot gawe wat aan ons geskenk is, die Heilige
Gees wat so deur ons lewens werk, om Hom nie alleen as gawe te sien nie, maar Hy wat
gegee is, Hy is ook Gewer. Hy wat aan my gegee is, gee verder…

Broeder en suster, hierdie gebeurtenis moet ons vasgryp. Die Gees wat in die midde van
die gemeente gegee is, wil aan elke kind van God persoonlik gegee word- …Ook aan my
gegee… Wanneer jy sonde in jou lewe raaksien, jy kry waarlik berou oor jou sonde, dan
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is die Gees daar in jou aan die werk. As jy verlang om naby God te wees, wanneer die
Woord van God jou werklik naby God bring, dan is dit nie ek of jy wat so wonderlik is
nie. Die Heilige Gees troos en versterk, die Heilige Gees maak jou bly in jou geloof dat
jy daarin kan bly wees, , dit dwing jou op jou knieë, dit laat jou besef God is groot en
goed. Hierdie gawe bring oorgawe, maar dit kom ook as ingawe. As Gewer wil die
Heilige Gees die woorde van die Kategismus so ons lewe inbring- daar word van die
Heilige Gees gepraat as daar staan- sodat Hy my deur ’n ware geloof aan Christus en
al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly.

Die onlosmaaklike bande kom weer na vore. Wat God saamgevoeg het mag geen mens
skei nie. Christus en al sy weldade kan nie van mekaar losgemaak word nie. Die
weldade wat ons hier van praat is groot rykdomme, dit is soos skatte, een vir een kom
hulle na ons toe, maar hulle kan nie werklik getel of geweeg word nie, maar die Heilige
Gees gee elkeen van hulle vir jou en vir my.

Dink net wat hierdie Gewer die Heilige Gees aan jou gee as Hy jou die geloof skenk. Die
ware geloof. Hier vind eintlik deur die geloof iets geweldig plaas. Christus wat sy
Heilige Gees aan sy kerk gee, Christus gee sy Gees aan ons, maar dan is dit weer die
Gees wat Christus aan ons gee. Hierdie taal van die huwelik, liefdestaal wat eintlik in
Sondag 20 opgeteken staan. Om vergewing van sondes te ontvang, om die oue mens te
kruisig, die nuwe mens in jou te laat opstaan, ewige geregtigheid, heerlikheid, daardie
geweldige groot dinge wat alleen God kan doen. Die Heilige Gees lê die verbinding
tussen daar waar Christus is, daar aan God se regterhand, daar is Christus u Voorspraak,
en ons is hier onder. Maar deur die Heilige Gees word ons verbind aan al die groot dinge
in wat Christus vir ons groot gemaak het. Die Gees maak dat Christus hier by ons is, dat
Hy in ons is. Hy maak Hom nou nog die Immanuel- God met ons. Die Heilige Gees laat
ons nie net aan Christus deel nie, maar Hy maak ook al die weldade van Christus
deelagtig. Waarlik dit is Christus wat die Heilige Gees aan ons gee, en dit is die Heilige
Gees wat Christus aan ons gee.
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As Gewer werk die Heilige Gees veral deur die bediening van die Woord en die
sakramente. Die Woord is die Heilige Gees se Woord. Hy laat sy Woord bedien.
Wanneer mense op openbarings buite en los van die Woord op wag, dan is dit niks anders
as sektariese geesdrywery, wat gewoon maak asof die Woord nie van die Heilige Gees
kom nie. Hoe hartseer dat sulke mense aan wat die Woord bied nie genoeg het nie, en
daarom sal hulle aan wat die ware kerk bied hulleself ook nie daar voeg nie. Dit terwyl
die Heilige Gees in die kerk van Christus wil woon en vanuit die kerk wil werk. Soos die
Nyl van bo tot onder deur Egipte vloei, en daar waar dit stroom daar maak dit die land
vrugbaar. So kan ons ook aan die werk van die Heilige Gees dink. Soos wat die Heilige
Gees in die kerk woon en deur die kerk werk, so berei Hy ons ook voor vir die koms van
die Bruidegom. Dit is die Gees wat die kerk laat uitroep- Kom, Here Jesus, kom gou!
Elke gelowige kan egter weet Hy is ook aan my gegee…Soos wat Hy ons aan Christus en
al sy weldade deel laat kry, so is Hy ook die Een wat elke kind van God troos. Daarom
dat Hy ook die Parakleet- die Trooster genoem word. Johannes 14 laat in besonder die
klem rus op hierdie wonderlike troos wat hier na ons kom. Daar is in alle geval net één
manier waarop ons getroos kan word. Die Gees werk nie soos met die lap van ‘n slegte
apteker, wat stinkende wonde maar net ‘n salfie opsmeer en dan wil toedraai nie. Nee,
die Gees wil ons reinig, daarom dat Hy in die geheel ons inkom, Hy wil ons van binne
reinig, Hy werk nie maar net van buite nie. Hy sien nie elke donker wolk het maar ’n
silwer randjie soos wat ons as mense mekaar dikwels troos nie, want is dit in alle geval
nie só nie. As die Gees ons troos, troos Hy ons met Jesus Christus. Watter pragtige
aansluiting wat eintlik Sondag 1 ten volle weer aan ons bied. Daardie loflied op ons
enigste troos dat ek met liggaam en siel aan Jesus Christus behoort. Antwoord 53 bedien
hierdie troos van Sondag 1 vraag 1 deur die Heilige Gees aan ons te skenk. Hierdeur
word u as eiendom van Jesus Christus verseël.

Die laaste sinnetjie van antwoord 53 troos ons deur te verklaar dat Hy ewig by my bly.
Dit sluit die volle betekenis van Johannes 14:17 in as Jesus dan ook sê – julle ken Hom,
omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. As die Heilige Gees jou vashou dan los Hy jou
nie weer nie. As gelowiges kan ons volhard. Selfs al val God se kinders baie diep, dit
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wat die Dordtse Leerreels ons ook mee troos, toe daar 50 jaar na die Kategismus die
Dordtse Leerreels op die sinode van Dordrecht 1618/19 opgestel was. Vergelyk veral die
Dordtse Leerreels in hfst..5 par.6- God, wat oneindig barmhartig is, neem, weens die
onveranderlike besluit van die uitverkiesing, sy Heilige Gees nie heeltemal van sy
eiendom weg nie, selfs nie in hulle jammerlike sondeval nie. Hy laat hulle ook nie só
diep val dat hulle uit die genade van die aanneming en uit die staat van die
regverdiging val nie. Ook laat Hy nie toe dat hulle die sonde tot die dood of teen die
Heilige Gees begaan en, heeltemal deur Hom verlaat, hulleself in die ewige verderf
stort nie. Watter wonderlike troos wat dit alles insluit as ons uit die Kategismus bely dat
die Heilige Gees ewig by my bly. Niemand van ons sou in die geloof kon volhard as die
Gees nie by ons sou bly nie. As dit nie hiervoor was nie, wat sou van Jakob geword het,
wat sou van Dawid geword het, elkeen van hulle het so hard met hulle eie sonde gebots,
Petrus wat Jesus verloën het, maar die Heilige Gees het by hulle gebly. Selfs as ons by
Sondag 22 kom en dit gaan oor die opwekking van die liggaam nadat jy gesterwe het,
watter troos dat selfs die Heilige Gees nog steeds by sy kinders bly. Selfs deur die dood
neem Hy ons in sy skoot. Loof Hom in Hom Wie jy glo as daar vir jou gevra word- Wat
glo jy van die Heilige Gees?
AMEN
Vrae uit Sondag 20
1. Wanneer is die belofte van die Heilige Gees se koms ten volle vervul?
2. Was die Heilige Gees nie ook in die Ou Testament teenwoordig nie?
3. Hoekom is ons geloof in die Heilige Gees so belangrik?
4. Wie is die Heilige Gees? Vgl. ook Sondag 8 HK.
5. Hoe sal jy aan ‘n Jehova-getuie die werk van die Heilige Gees kan verduidelik as so
iemand die Heilige Gees net ’n krag van God noem?
6. Is die werk van die Vader en die Seun belangriker as die werk van die Heilige Gees?
7. Wat word daar bedoel as ons glo dat die Heilige Gees ’n gawe van God is maar dan
is die Heilige Gees Self ook Gewer van die gawes van God?
8. Kan daardie Pinkstergeweld en Pinsterentoesiasme wat direk na die uitstort van die
Heilige Gees plaasgevind het nog weer en weer herhaal word? Motiveer.
9. Wat beteken dit vir jou as jy mag hoor dat die Heilige Gees ook aan my gegee is?
10. Wil die Heilige Gees ooit los van die Woord werk?
11. Wil die Heilige Gees buite die kerk en ook los van die kerk bely word?
12. Wat beteken dit as die Heilige Gees ook die Parakleet van God genoem word?
13. Watter wonderlike troos bied daardie laaste sinnetjie van ons belydenis as ons mag
glo dat Hy ook ewig by my bly?
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Skriflesing: Johannes 6:26-40; 43-44; 60-71
Heidelbergse Kategismus: Sondag 21
Teks: Johannes 6:37-39; 44; 63-65
Sing- SAMESANG: Ps.22:10
TYDENS EREDIENS: Ps.32:1,2; Ps.119:29; Ps.103:1,5
God se kerk, die gemeenskap van die heiliges en die vergewing van sondes, al drie is in
één Sondag in ons belydenis. Broeder en suster, byt ons belydenis nie bietjie hier ’n te
groot hap nie. Nee, want al drie sluit ten nouste aan by wat ons in Sondag 20 by
uitgekom het. Die Heilige Gees is die Een wat hierdie drie van Sondag 21 so ten nouste
in ons lewens saambind, dat die een sonder die ander nie kan wees. Buite die kerk is daar
geen saligheid nie, wat tog impliseer los van die kerk kan ek nie praat van ’n gemeenskap
van heiliges nie, sonder die kerk kan daar van vergewing van sondes geen sprake wees
nie.

Die kerk as gemeenskap van heiliges wat in die vergewing van sondes glo, is werklik ’n
belydenis wat die werk van die Heilige Gees in God se kerk bely. Dit gaan in Sondag 21
nog voluit om Hom wat ons in Sondag 20 bely het- Wat glo jy van die Heilige Gees?
Die werk van die Heilige Gees in God se kerk is juis wat hier in elke vraag en antwoord
na vore kom. Deur die Heilige Gees vergader Christus vir Homself ’n kerk. Dit is nie
mense wat kerke kan stig nie, maar alleen Christus. Alleen deur die Heilige Gees kan die
gemeenskap van heiliges gestig word. Alleen kan Christus deur die Heilige Gees
vergewing van sondes skenk. U moet die kerk nooit van Christus en sy Gees wil losmaak
of daarvan wil skei nie. As jy jou sou skei van dit wat aan Christus behoort, dan skei jy
jou van Christus en los van Christus, ja buite sy kerk kan daar werklik géén saligheid
wees nie.

Dit sluit ten nouste aan by wat in Sondag 7 in ons belydenis reeds staan, as daar gevra
word wat moet ’n christen glo, dan gaan dit om alles wat ons in die evangelie beloof
word. Hierdie ALLES gaan om alles wat God die Vader, God die Seun en God die
Heilige Gees vir ons nodig ag om te glo en sonder só ’n geloof is daar geen saligheid nie.
Ons moet glo dat Christus sy kerk vergader. Agter die kerk is die werk van Christus. Al
word daar hoe baie beskuldiginge teen die kerk gegooi en word daar baie kwaad teen die
kerk gestook is dit van die grootste belang om nie te maak of dit die kerk is wat sonde
Johannes 6:26-40; 43-44; 60-71
Sondag 21
16/10/2009
Ds. Petrus Venter
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doen nie, maar dit is ons, ons as mense is die sondaars. Daar kan nie van die sonde van
die Here se kerk gepraat word nie. Die kerk wat die eiendom van Jesus Christus is, is nie
maar ’n uitvinding van mense nie, maar die oorsprong van die kerk lê in die uitverkiesing
van God.
***
Die eerste sin wat die Kategismus oor die kerk praat, dan word daar oor die uitverkiesing
gepraat. Dat die Seun van God vir Hom ’n gemeente…tot die ewige lewe uitverkies.
Die uitverkiesing word hier met krag na vore gebring want alleen vanuit God se
verkiesing word die kerk KERK gemaak. Ons moet daarom nie ons eie praatjies oor die
kerk wil maak nie, ons as mense hou mos van ons eie stem, veral as die kerk onder die
tong kan deurloop, maar met die tong van die belydenis praat ons as ons van die kerk
praat, dan praat ons oor Christus en Hom alleen. Hy is werklik die enigste Hoof van sy
kerk en die kerk is sy liggaam. Daarom besef ons baie vroeg vanuit hierdie belydenis hoe
die kerk nie ’n vereniging is nie, dit wat mense bymekaarbring en daar juis in die
verenigingsreg altyd ’n gemeenskaplike doelwit tot voordeel vir al die lede van die
vereniging moet kan wees. Ja soos ’n tennisklub, ’n rugbyklub, ’n skaakklub, sulke klubs
is rondom ’n gemeenskaplike doelwit vir mense verenig dat die mense tennis, rugby of
skaak kan speel, maar die kerk is nie daar as klub om menslike strewes te dien, menslike
verenigings uit te bou nie. Hoe tragies as mense die kerk vir sulke doelwitte wil
misbruik, baie keer hulle eie misplaaste, kulturele politieke doelwitte waarvoor mense die
kerk wil inspan!

Die belydenis laat dit nie toe nie, want God sal dit nie toelaat nie! Die kerk is nie ’n
vereniging nie, maar ’n vergadering. Hier praat ons van uitverkorenes wat deur
Christus vergader word om hulle te beskerm en te onderhou tot die ewige lewe.
Hierdie uitverkorenes waaruit Christus sy kerk vergader is nie net uit ’n bepaalde kultuur
of volk verteenwoordig nie, maar is ons belydenis baie duidelik dat God se kerk kom uit
die ganse menslike geslag. Daarom is die kerk algemeen, dit is universeel, ons moet van
die ware kerk kan praat as dit moet ’n katolieke kerk wees, wat natuurlik niks met die
Rooms-Katolieke kerk te doen het nie, maar die woord katoliek beteken algemeen, en
daarom word die idee van ’n volkskerk of ’n staatskerk sommer ook dadelik deur ons
Johannes 6:26-40; 43-44; 60-71
Sondag 21
16/10/2009
Ds. Petrus Venter
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belydenis teen die strot afgesny. Daar bestaan nie so ’n ware kerk soos ’n volkskerk of
staatskerk nie.

Die Skrif ken dit nie, want die kerk gaan volgens die Kategismus uit die ganse menslike
geslag uit. Dit staan so duidelik in Op.5:9 dat uit elke stam en taal en volk en nasie, moet
die kerk as ’n eenheid gesien word in hierdie totale verskeidenheid van stamme, tale,
volke en nasies. Al kan ons hierdie eenheid nie altyd sien nie, is dit ’n eenheid wat in
Christus vas en seker is. Hoe dankbaar moet ons wees dat ons dit nie uitmekaar kan haal,
dit uitmekaar kan skeur nie, want as ons dit sou kon doen, dan het ons in ons sondige
natuur en boosheid dit óók lankal al gedoen, ons wat die kerk is, maar wat van nature
daartoe geneig is om God en ons naaste te haat. Hierdie eenheid wat in die onsigbare lê,
net soos wat ek die uitverkiesing nie met my oë kan sien en met my hande kan beoordeel
nie, maar geliefdes, laat ons saam met ons belydenis tog dadelik die onsigbare aan die
sigbare bind.

Ons mag hoegenaamd nie die onsigbare van die sigbare skei nie. Dit is niks anders as
geestelike hoerery nie, as die bruid sou voorgee dat haar Bruidegom haar nie gekleed in
hierdie wêreld inbring nie. Die kerk moet gesien word vir wat Christus haar maak. Hoe
Christus haar klee, haar aantrek, Hy wat die Bruidegom is, Hy wat sy bruid in die midde
van hierdie wêreld nie sonder klere die strate instuur nie, maar is die ware kerk ten volle
in Hom geklee en moet daardie kleed gesien kan word. Die onsigbare geloof in Christus
moet deur ons belydenis en lewenswandel sigbaar gemaak word.

Dit waartoe Christus ons vergader is om vir Hom ’n sigbare gemeente te vergader. Die
kerk moet gesien word soos wat die volk sigbaar by Sinai vergader het, daar is vaste
ampte of bedieninge. Dit groei uit tot die tempeldiens en uit die tempeldiens kom na die
ballingskap dit wat die sinagoge was. Op aarde het Jesus Hom ten volle by die
tempeldiens en die sinagoge wou voeg, en juis uit hierdie nog steeds organiese
groeiproses van hoe God die dinge laat gebeur kom die Ekklesia, die kerk waar Jesus juis
vir die volk sê, hulle wat Hom as Messias verwerp, dat die kerk sal nie op hulle gebou
word nie, maar op die belydenis dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Op hierdie
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belydenis soos deur ‘n Petrus bewoord sal die Here sy kerk op die belydenis bou. Die
Here noem die belydenis van Petrus ’n rots- Op hierdie rots sal Ek my kerk bou
Matt.16:18. Dit gaan eerste om die rots waarop die kerk gebou is, vóór ek kan praat van
die kerk wat op die rots staan. Sondag 1-20 was alles rots sake, voor ons by die kerksake
van Sondag 21 kon uitkom.

Die mens, die swakke mens, ook hulle in Johannes 6, wys aan ons dat die kerk genadiglik
nie van ons as mense afhanklik is nie. Dit wat mense doen is en bly skokkend. Terwyl
Jesus besig was om te preek, staan die een na die ander op en hulle loop uit . Letterlik
duisende loop, hulle wil nie langer met Christus te doen kry nie, in hierdie vergadering
het meer as 5000 mans hulle rug gedraai, hoe baie as vroue en kinders bygereken moet
word! Die kerk lyk nie ’n groot suksesverhaal te wees sou getalle saakmaak nie, want op
die heel einde is daar maar twaalf oor, waarvan een ook nog weer ’n huigelaar was, wat
hom met valse bedoelinge by die twaalf gehou het, totdat Christus hom ook die
vergadering laat verlaat. Die kerk is nie gewild nie, daarom as Christus kom by die
wortel van dit wat die kerk KERK moet maak, dan staan Christus se definisie van wat is
die kerk hulle nie aan nie. Die mense sou eerder dat Christus ’n politieke bevryder, ’n
Messias uit die aarde moet wees wat die Romeinse juk kan afgooi en hulle lewe vir hulle
makliker en lekkerder kan maak, hulle soek ’n kerk wat hulle kan geniet!

Is dit dan nog Christus se kerk, née broeder en suster?! Mense wat al meer van hulleself,
van hulle eie nood, behoeftes en regte wil hoor en al minder van God se geregtigheid en
sonde wil hoor, sulkes hou nie van die kerk wat Christus vir Hom vergader, daar waar
God se reg en jou en my sonde, ons swakheid, ons haatlikheid, ons boosheid verkondig
word nie.

In die kerk gaan dit nie in die eerste plek om ons nie, maar om die Here, en hoe die Here
ons bymekaar maak en alleen die Here ons tot die geloof kan bring en in die skoot van
die kerk neerlê. Wie in die kerk wil roem kan alleen in die Here roem. Daar kan in
mense nie geroem word as daar oor die kerk gepraat word nie.
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Die groot werk, daarom die groot werkwoord is God wat VERGADER, die Vader
verkies, die Seun vergader, maar die Seun, die Hoof van die kerk Hy is ook die Een wat
sy kerk bewaar. In Hom lê die ontstaan van die kerk,, maar óók alleen in Hom het ons
die almagtige waarborg dat die kerk sal voortbestaan. Dit alles gebeur in en deur die
Woord van God. Christus werk nooit sonder die Gees en sonder die Woord van God nie.
Hy vergader sy kerk deur sy Woord en Gees, maar so beskerm Hy ook die kerk deur sy
Gees en Woord, en Hy onderhou sy kerk deur sy Gees en Woord. Die Gees en die
Woord vorm in al hierdie werk, hierdie kerkwerk van Christus ’n onlosmaaklike eenheid.

Wie die Gees van die Woord begin losmaak, raak kerklik gou verdwaal. Dan ontaard die
geloofslewe in geesdrywery, mistisisme, daar kom dan sg. buite-Bybelse openbaringe,
gesigte, drome, visioene, soos wat daar baie keer by die charismatiese bewegings ’n
voortdurend sterk mistisistiese inslag kom. As mense egter weer glo hulle het die Woord
los van die Gees dan is die Fariseïsme, formalisme, wettisisme weer besig om die kerk in
hierdie wonder van God aan te tas. Ja, dit is so dat die kerk voortdurend bedreig word.
Matt.16:18 wys duidelik op die poorte van die doderyk waar die duiwel en sy bose geeste
in die lug voortdurend by die poorte van die hel uitstorm om die kerk aan te val en te wil
vernietig. Die metodes hoe die duiwel dit doen is talryk. Dwalinge en afvalligheid van
die ware kerk se leer, maar ook tye van bloedige geloofsvervolging staan alles as deel van
die metodes van Satan, maar watter troos het ons dat die poorte van die doderyk sal dit
nie oorweldig nie. Die prys wat die Here vir sy kerk betaal het is eenvoudig so hoog, ja
dit het Hom sy bloed gekos, daarom sal Hy nie toelaat dat die hel ons van Hom ontroof
en die duiwelse leërmagte ons verslind nie.
***
Saam met die feit dat Christus sy kerk vergader, en dat Hy sy kerk beskerm, sal Hy ook
altyd sy kerk onderhou. Die feit dat die kerk nie net ’n vergadering van gelowiges is nie,
maar ook die moeder van die gelowiges is moet ons hier opnuut aangryp. Wie God as
Vader het, het die kerk as moeder. Hierin kan ons nie anders as om Christus as die goeie
Herder te bely, waar Hy ons van die geestelike spyse voorsien. Hy lei ons na waters waar
rus is, Hy lei ons na groen weivelde. Hierdie onontbeerlike voedsels waarsonder ons as
skape nie kan lewe nie, word deur die Seun van God aan ons verskaf. Alles gebeur deur
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sy Woord en deur die Heilige Gees wat die kerk voortdurend na die weivelde van God
moet bring.
***
Dit gaan tog om waarlik ’n gemeenskap van heiliges te wees. As die Kategismus jou vraWat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges…dan mag dit om niemand
anders gaan as Christus en Hy alleen nie. Hulle wat reeds gesterf het, maar ook ons, ons
is gemeenskaplik aan Christus verbonde. Ons kan sê die Christene bo en onder het net
een verenigingspunt en dit is Christus. Mense wat praat van in my kerk doen ons dit só
of in my kerk sal dit nooit toegelaat word nie, geliefdes as dit ’n mens se kerk, my kerk of
jou kerk sou wees dan moet ons dadelik ophou om kerk te wees! So ’n kerk sal nie ’n
gemeenskap van heiliges genoem kon word nie. Die kerk behoort aan Christus en
Christus se skatte en Christus se gawes maak dat ons gemeenskaplik deel kry aan wat aan
Christus behoort. Calvyn het die gemeenskap van die heiliges die hoedanigheid van die
kerk genoem. Dadelik het hy bygevoeg dat die heiliges tot die gemeenskap van Christus
vergader word sodat hulle die weldade wat God aan hulle verleen, onderling met mekaar
sal deel. Hier dink ons ook aan die sakramente. Christus wat deur sy Woord en Gees
alles doen, maak dat ons as gelowiges saam deel het aan die heilige doop en die heilige
Nagmaal.

Die rykdomme in Christus, sy skatte, is waar ons ook ons skatte vandaan moet kry.
Christus het Self gesê- Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel…want waar julle skat
is, daar sal julle hart ook wees. (Matt.6:20-21). Die gawes gebind aan die skatte, is die
heilsgoedere wat die heiliges, wat die gelowiges deur die Heilige Gees meegedeel word.
Dit is waarlik net ’n goeie moeder wat vir haar kinders altyd wil gee net wat die beste is.
So ’n moeder is Christus se kerk. Dink aan wat sy alles wil uitdeel. Die saligmakende
gawes (geloof, hoop, liefde, ootmoed, sagmoedigheid, lankmoedigheid) dink aan die
persoonlike gawes (kennis, gebed, vermaning), dan is daar ook nog die amptelike gawes
in Ef.4:11 (hulle wat die apostels was en die profete, maar die Here het ook gegee ander
as evangeliste, ander as herder en leraars.
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Dit alles kom van Bo, maar hierdie vertikale lyn deurbreek ook ’n horisontale lyn wat die
gemeenskap van die heiliges ook verplig om werklik na mekaar om te sien as hulle
werklik kerk van die Here is. Ons belydenis plaas hierdie horisontale lyn vierkantig op
die skouers van elke gelowige. Elke gelowige is verplig – (daaraan is ons skuldig, sê die
ouer Vertaling) en dit moet ons weet- dat elkeen sy gawes tot nut en saligheid van die
ander lede gewillig en met vreugde moet aanwend.

Weereens gaan dit daarom dat die kerk nie ’n vrywillige organisasie is nie, die kerk is nie
’n maatskappy nie, die kerk vorm nie maar deel van ’n sosiale orde nie, dit is nie maar ’n
samevoeging van los samehangende mense nie, dit gaan ook nie om ’n sterk sosiale
gemeenskap daar te stel nie, en die hoogmode woord, in die Engelse wêreld, waar dit vir
mense gaan om “fellowship”. Die kerk is dit nie, maar die kerk is die liggaam van
Christus waarvan Hy (Christus) alleen die Hoof is. Die rykdom in Christus gaan al
hierdie aardse grootdoenery en organisering en organisasie vooraf en gaan dit verby want
niks kan vergelyk met wat Christus sy gemeenskap van heiliges noem nie. Daar waar
Christus uitdeel en ons met Hom kan uitdeel, dan geniet ons saam dieselfde
Woordverkondiging, dieselfde doop, dieselfde Nagmaal, saam het ons deel aan dieselfde
vervulling met die Gees, saam het ons dieselfde geloof, ons dien saam dieselfde Here.
Dan glo ons in die gemeenskap van die heiliges.

In die kerk is daar altyd werk. As jy werklik gemeenskap aan Christus verkry, jy deel in
al sy weldade, dan sal jy nooit wonder maar wat kan ek doen of wat beteken ek vir die
kerk nie. Jy sal sommer weet, al is jy al oud of al is jy nog jonk, dat daar skatte en gawes
aan my gegee is wat ek aan ander en ter wille van ander moet aanwend. Christus wil dat
ek gewillig en met vreugde dit sal aanwend.
***
Op grond van dieselfde kerk-wees, op grond van dieselfde gemeenskap van die heiliges,
glo ons in die vergewing van sondes. Die Kategismus vra dit heel duidelik- Wat glo jy
van die vergewing van sondes? Ons moet alles van die begin af onthou. Die Heilige
Gees wat in Sondag 20 bely word is dieselfde Heilige Gees wat in Sondag 21 ons die
radikale vergewing van ons sondes laat glo. Watter skat om aan te glo- V/A 55- die skat
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om te mag glo aan V/A 56. Die wonder van die vergiffenis van ons sondes. Dit alles op
grond van die volmaakte werk van Christus. Hoor hoe radikaal stel die Kategismus ditDat God nooit meer aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe
lank moet stry, wil dink nie!

Wie almal in die eenheid van die ware geloof vergader is, dit wat ons kenmerk moet
wees, en ons roeping is dat ons lewende lede van Christus se kerk moet wees, ons kan
deel in die verlossingsweldaad van Christus, maar hierdie daad word nou ’n meervoud,
dit word die verlossingsdade van Christus. Die vergewing van sondes is eintlik ’n
samevatting van al Christus se verlossingsdade. Dink maar hoe pragtig dit in
Ps.103:besing word- ek noem net twee verse- vv.9-10- Hy sal nie vir altyd twis en nie vir
ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons
ongeregtighede nie…Hier word dit eers in die negatiewe gestel, of dan nou in beter
Afrikaans- dit staan eers in die ongunstige posisie- Dat God om Christus ontwil nooit
meer aan my werklike sondes en my sondige aard wil dink nie…Dan kom die
geweldig gunstige posisie waarin ons gestel word- Dat God die geregtigheid wat
Christus vir my verwerf het aan my skenk. Dit gryp alles terug na V/A 54- dat die
ewige straf nie my deel sal word nie, maar die ewige lewe.

Dit alles laat ons glo die kerk van Sondag 21, as daar gevra word, Wat glo jy van die
heilige algemene Christelike kerk? Dan is dit alleen die kerk waarbuite daar geen
saligheid kan wees nie. Alleen in God se kerk kan daar die vergewing van sondes om
Christus ontwil verkondig word. Dit gaan nie om watter naam die kerk vooraf dra, of dit
Gereformeerd is, of hoe die sonde ons uitmekaar gejaag het, of hoe verspreid ons woon
nie. Die evangelie van die vrye genade is alleen aan God se kerk uit alle volke, tale en
nasies, oor die wêreld heen versprei, toevertrou waarin ons hier in die Gereformeerde
kerk Pretoria aan hierdie kerk van God deel mag kry, sonder om te maak of ons die
enigste ware kerk hier is Pretoria is. Daar waar Noag en sy agt mense in die ark vergader
was, so was hulle beskerm, so was hulle onderhou, dit laat ons na alles die beeld van die
kerk in Sondag 21 in sy totaliteit sien. Die ark wat op die water van die hele wêreld moet
ronddryf, maar tog is almal op hierdie ark deur alleen God se Woord bymekaar gebring.
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So het die Heilige Gees hulle vergader, want God het hulle daartoe verkies en geroep.
Hulle die gemeenskap van die heiliges en juis in hulle midde weerklink die heerlike
evangelie van die vergewing van sondes. Hoe wonderlik om hiervan ’n lewende lid te
wees en te bly.
AMEN
Vrae uit Sondag 21
1. Wat is die verband tussen Sondag 21 en Sondag 20 van die Kategismus?
2. Wat word bedoel as daar bely word dat buite die kerk (daarbuite) geen saligheid
is nie?
3. Wat is die eerste belangrike sin in ant.54 wat eintlik die hele kerk en ons hele
kerk-wees voorafgaan?
4. Wat maak die kerk anders as ander gewone menslike organisasies?
5. Noem die drie groot werkwoorde in antwoord 54 in wat Christus alles vir Sý kerk
doen.
6. Wat word bedoel as ons sê dat ons as kerk moet ’n katolieke kerk wees?
7. Mag daar iets soos ’n volkskerk of ’n staatskerk bestaan?
8. Is die eenheid wat daar in die kerk van die Here bestaan iets wat altyd
noodwendig duidelik gesien kan word?
9. Hoe moet ons die eenheid wat daar in die kerk van die Here moet wees verstaan?
10. Hoe moet ons die onsigbare kerk verstaan en wat is die bedoeling dat daar óók ’n
sigbare kerk moet wees?
11. Wat is die betekenis van Jesus se woorde in Mattheus 16 as Hy sê dat op hierdie
rots sal Ek my kerk bou?
12. In watter opsig is die kerk wat Jesus verkondig vir die mense vreemd (anders)
gewees as die verwagtinge wat mense van die kerk gehad het? Wat is die mens se
reaksie op die kerk wat Jesus uitgedra het?
13. Kan daar in die kerk van die Here ooit in die werk van mense geroem word?
14. Wat is die groot middele wat Christus gebruik om sy kerk te vergader, te beskerm
en te onderhou?
15. Watter groot gevare lê daarin as mense die Heilige Gees van die Woord wil skei,
of watter gevare lê daar ook as mense die Woord van die Heilige Gees wil
losmaak?
16. Die kerk is ’n vergadering van gelowiges, maar die kerk is ook die moeder van
die gelowiges. Wat word daarmee bedoel as ons die kerk ons moeder noem?
17. Mag ek ooit van die kerk praat as my kerk?
18. Noem van die skatte en gawes wat daar in die Here se kerk vir ons uitgedeel
word?
19. Waartoe verplig hierdie skatte en gawes vir jou en my as gelowiges?
20. Wat maak “fellowship” anders as die feit dat ons ’n gemeenskap van heiliges in
die kerk moet wees?
21. Kan daar ’n tyd wees wat iemand in die kerk van mening is dat daar vir hom/haar
nie meer werk in die kerk van die Here is nie?
22. Waarvan is ons belydenis rondom die vergewing van ons sondes ’n samevatting?
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23. Hoekom sê ons dat die vergewing van sondes radikaal in ons belydenis verkondig
word?
24. Kan daar vergewing van sondes buite die kerk om bestaan?
25. Maak ’n vergelyking tussen die ark van Noag en die posisie waarin die kerk hier
op aarde in verkeer.
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Skriflesing: Filippense 1:12-26
Heidelbergse Kategismus: Sondag 22
Teks: Filippense 1:23
Sing- SAMESANG: Ps.16:4,5
TYDENS EREDIENS: Ps.145:1,10; Ps.73:10; Ps.89:17
In Sondag 21, broeder en suster, was ons met die kerk van die Here besig. Die weldade
wat Christus aan sy kerk skenk was alles deel van ons belydenis. Terwyl ons nog lewe
word hierdie weldade, hierdie skatte en gawes, ons deel gemaak. Gawes wat ons gewillig
en met vreugde ook tot nut en saligheid van ander gelowiges moet aanwend. Dit alles
word aan ons geskenk in hierdie lewe waarin ons nou is, maar geliefdes kyk die pragtige
oorgang na Sondag 22. Dit wat ná hierdie lewe gebeur, maak nie dat ons opeens van die
kerk losgemaak is nie. Die opstanding van die liggaam en die ewige lewe is nog steeds
genadegawes wat Christus aan sy kerk skenk. Dit word aan ons na hierdie aardse lewe
geskenk, maar soos in Sondag 21 gaan dit in Sondag 22 nog steeds om Hom ons enigste
Hoof, Hy wat Christus is. Hy kan nooit van sy kerk, van sy liggaam losgemaak en
losgedink word nie. Ook wanneer Hy ons siel tot Hom neem, dan doen Hy dit as Hoof
van die kerk. Ook wanneer Hy eendag met die opstanding ons liggame sal verheerlik en
Hy ook aan ons die ewige lewe sal skenk, dan is dit nog steeds alles deel van die
wonderlike werk wat met Sondag 20 en Sondag 21 verband hou.

Dit gaan óók om Sondag 20 want die Heilige Gees en ons heiligmaking het ook alles met
die opstanding van die liggame en die ewige lewe te doen. Daardie vergewing van
sondes, dit wat ons God se radikale vergewing genoem het, dat God nooit eers weer aan
al my sondes en my sondige aard wil dink nie, weet u, ons kan nou verder gaan en sê
dat so radikaal is God se vergewing, dat God hierdie liggaam wat so tot sonde geneig is
en wat hou van die kwaad, dat God my sondes so vergewe dat God selfs nie aarsel om die
liggaam wat so baie gesondig het eendag uit die dood op te wek nie. Die Heilige Gees
wil die laaste spore van ons sondige bestaan geheel en al uitwis dat Hy vir ons ’n nuwe
verheerlikte liggaam wil skenk, maar ook ’n nuwe lewe, dit wat ons die ewige lewe
noem.

Die troos van die opstanding van die liggaam en die troos van die ewige lewe, dit wat
elke keer gevra word- Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou?... en
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dan óók weer- Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe?...daardie troos
is ten nouste verbind met die troos van Sondag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in
sterwe? Watter geweldige troos om van die begin af te kon sê dat ek met liggaam en
siel in lewe en in sterwe aan Christus behoort.
***
Die Kategismus se troos is so ingrypend, geliefdes, dat terwyl ons hier op aarde is word
ons nie met die dood banggemaak nie, ons word nie gedreig nie, maar ons word selfs met
die oog op die dood getroos. So anders as hoe die wêreld hierdie dinge sien. Die wêreld
sien die dood as die einde van alles sover dit ’n bepaalde mens aangaan. Ons as
gelowiges besef die liggaamlike dood is alles behalwe die einde. Christus het óók die
dood oorwin, Hy het die ewige lewe verwerf.

Vir die gelowige kind van die Here hou die dood vir ons geen rede tot kommer of
droefheid in nie. In Filippense wanneer Paulus hier skrywe en hy sou sy pen neersit dan
is hy in die gevangenis in Rome. Van die wreedste keisers wat daar nog was, keiser Nero
is aan bewind, en dit wil lyk dat nie lank na die skrywe van hierdie brief toe is Paulus in
opdrag van Nero onthoof. Die dood klop aan Paulus se lewensdeur, maar Paulus skryf
alles behalwe soos iemand wat bang is vir die dood- In vers 18 sê hy selfs- Maar wat
maak dit?...en hierin verbly ek my en sal my ook verbly-… Om jou in die dood te verbly
kan alleen aan ’n mens behoort wat soos Paulus kon uitroep- Vir my is die lewe Christus
en die sterwe wins. Werklik WINS, wat bedoel dat hy weet na sy dood is hy in ’n beter
posisie as wat hy in sy sterflik aardse posisie was.

Paulus wat self dit kon uitroep, soos ook in 1 Kor.15, dat dit wat gemaak het dat die dood
’n verskrikking was, daardie angel van die dood is uitgetrek. Paulus kan as’t ware die
dood nader roep en vra, soos wat hy ook in v.55 doen- Dood, waar is jou angel?
Doderyk, waar is jou oorwinning?...Paulus kan dit doen op grond van daardie radikale
vergewing, daardie volkome vergewing wat in V/A 56 bely is. Daar is nie ‘n vagevuur of
enigiets wat dit nodig maak dat my siel eers op nog ’n wyse gereinig moet word voordat
dit by Christus kan uitkom nie.
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As ek werklik die volkome vergewing van my sondes glo, dan het ek ’n dadelike troos
dat ek niks moet kan bydra om by Christus te wees nie. Dit was seker een van die mees
ingrypende veranderinge wat die reformasie teweeggebring het om die aflaat stelsel en
die vagevuur van die Roomse kerk geheel en al te verwerp, en in alles te glo dat ons uit
onsself niks tot die vergewing van ons sondes kon bydra nie.

Christus het die straf vir ons sonde tot die uiterste gedra en daarom kan V/A 56 wees wat
dit is. ’n Volkome troos dat al dra ek die herinnering van my sondes tot op die laaste
moment van my lewe hier op aarde, en loop ek daarmee tot voor die poorte van die dood
(maar het ek alreeds in Sondag 16 kon hoor dat my dood is geen betaling van die sondes
nie, maar is ’n afsterwe van die sonde en ’n deurgang tot die ewige lewe). Ons is in
Christus volkome gereinig, gewas in sy bloed, gereinig deur sy Gees, ja Christus is in
alles die Een wat sentraal staan.

Dadelik word my siel na hierdie lewe tot Christus my Hoof opgeneem. Drié maal staan
Christus heeltemal sentraal. Drié maal word dit erken dat Christus ons Hoof is. Deur sy
krag word ons opgewek. Aan sy heerlike liggaam sal ons gelykvormig word. Ons sterwe
en dood word volkome deur sy werk wat Hy volbring het omring. Hoe wonderlik die
dinge wat DADELIK gebeur, alles saamgevat soos wat Christus vir die moordenaar aan
die kruis dit kon verseker, dat die dadelike selfs by die moordenaar se dood sou
plaasvind. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees.

Die siel wat opgeneem word, dit wat V/A 57 ook bely word gesterk uit Lukas 16:22 met
die gelykenis van die ryk man en die arme Lasarus. Hoe troosryk die siel van Lasarus
wat by sy sterwe deur die engele gedra is tot in die skoot van Abraham. Lasarus is
opgeneem en tuis gebring, dadelik was hy by sy sterwe by God en in die gemeenskap van
Abraham en die ander kinders van God. Ons Hoof, Christus, soos 2 Kor. 5 dit beskryfwant om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te
word… Die begin in 2 Kor.5 staan vas geskrywe met die woorde EK WEET…Hoe
wonderlik om dit alles te begin met hierdie sekere en vaste woord- EK WEET- Want ons
weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ’n gebou het van God, ’n huis nie
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met hande gemaak nie, ewig, in die hemele… In die Grieks staan hier letterlik dat hierdie
gebou is uit God- deur God bedink, deur God geskape, deur God in gereedheid gebring,
ewig en vas!

Wanneer hierdie gedagtes ons so oorspan, broeder en suster, dan word dit waar dit wat
die groot gereformeerde teoloog Herman Bavinck ’n keer gesê het- “In die
sterwensoomblikke van ’n gelowige lê welseker ’n groter geheimenis opgesluit as in sy
hele lewe”. Dit is eintlik selfs verkeerd om van sterwensoomblikke te praat of om eintlik
enigsins die woord STERWE te gebruik, want sê Christus ’n gelowige sterf nie werklik
nie- Hy wat gesê het- Wie in my glo het die ewige lewe (Joh.6:47) EN …Wie in my glo,
sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in
ewigheid nie (Joh.11:25-26).

Vir die gelowige kan ons in plaas van die woord sterwe eerder die woord HEENGAAN
gebruik. Presies die woord soos ons dit in Filippense gelees het- …ek het verlang om
heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste…Hier is geen sprake
van doodgaan nie, maar van heengaan, eintlik net ’n adresverandering! Hy gee selfs die
adres waarheen- BY CHRISTUS! In hierdie hele heengaanproses is dit selfs vir jou as
gelowige ’n volledige bewustelike ervaring, ja want jou siel wat heengaan is nie
bewusteloos soos iemand wat sy bewussyn verloor het en nie weet wat om hom/haar
aangaan nie.

’n Mens is volkome bewus van wat elke oomblik om hom/haar aangaan en dit maak alles
soveel te meer heerlik. Ons wat al gehoor het van die skyndoodervaringe van mense,
selfs is hier lidmate in hierdie gemeente wat dit al deurgegaan het, mense wat langer of
korter tye klinies dood was, dan hoor ons hoe hulle hierdie toestand volledig bewustelik
ervaar het, dit wat in V/A 56 gebeur. Heel moontlik was dit met Paulus self die geval in
2 Kor.12:2-4 as hy van ’n man in die derde persoon praat, dan het ons genoeg rede om
eintlik te aanvaar, dat Paulus van homself praat, dat hy ook so ’n skyndood of tydelike
dood deurgegaan het en hy in die proses na die hemel weggeruk was en hy
onuitspreeklike dinge gesien en gehoor het.
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Die feit bly staan, die Openbaring boek is ook daarvan vol hoe die lewendes in die hemel,
ons medegelowiges in die hemel bewustelik aan die gang is. Ons kan Openbaring van
agter na voor en van voor na agter bekyk en hoe val dit ons op. Op.20:4 verneem ons van
die heerlike toestand waarin hulle ondertussen daar in die Vaderhuis verkeer. Dat hulle
ook saam met Jesus sal terugkeer as hulle liggame ook weer opgewek sal word, en Hy
dan ook vir ewig by ons op die nuwe aarde kom bly. Maar dit gebeur alles nog vroeër in
Openbaring. Op.12:10-11 is die gelowiges in die hemel bewustelik besig om met Jesus
se aankoms in die hemel na sy hemelvaart in ’n lofsang uit te breek. In Op.5:9-10 is daar
nog ’n vroeëre toesing van Jesus. In Op.6:9 sien Johannes die hemelvisioen van siele
onder die altaar. Die altaar wat beslis herinner aan die groot en alles beslissende offer
van ons Here Jesus Christus. Daar is by hierdie onder die altaar selfs ’n soort van
angstigheid as hulle die Here vra- Hoe lank nog…?

Ons beleef eintlik iets van ’n solidariteit met hulle, want soos die gelowiges op aarde
moet uitsien na die heerlike voleinding van alle dinge, so verlang hulle ook dat ons almal
weer eindelik bymekaar sal wees in ’n volmaakte geluksaligheid. Broeder en suster, dit
alles laat ons besef dat ons dien ’n lewende God, Hy die God van die lewendes, nie van
die dooies. Hy het nie dooie kinders nie, al sou hulle liggame nie meer lewe nie. Die
geloof in God het reeds die opstanding en die ewige lewe onlosmaaklik aan mekaar
vasgemaak. Selfs in hierdie lewe waarin ons nou is, dan het ons reeds te doen met wat
die ewige lewe ook beteken nl. daardie wonderlike gemeenskap, verbondsgemeenskap
wat ’n mens met die almagtige ewige God kan hê.

’n Nietige mens, ’n sterflike mens soos ons hier op aarde kan nou al hierin deel. Die
ewige lewe staan nie in skrille kontras met ons lewe van vandag nie. Die lewe hierna is
eintlik iets van ’n voortsetting van ons lewe hier en nou. Om in ware verbondenheid met
God te lewe, daar waar jy God ken, jy Hom werklik liefhet en ek weet ek kan met God
praat, dit is tog alles werklikhede vir die hier en die nou, maar terwyl ek hierdie dinge in
my aardse lewe nou reeds mag doen, net soveel waarde het dit nog steeds in die ewige
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lewe. Die God wat ons nou die asem gee om te lewe, wat ons die genade gee om in Hom
te glo, dat ek sy kind mag wees, dit is dieselfde God wat vir ewig met u wil lewe.

Maar die troos van die God wat die God van die lewendes is, en nie van die dooies nie,
die God in Wie selfs ons sterwe wins is, Hy sal ook dieselfde liggaam, deur die krag
van Christus opwek weer met my siel verenig en sal hierdie liggaam aan die heerlike
liggaam van Christus gelykvormig word. Liggame wat volkome tot die stof van die
aarde afgebreek word, dieselfde liggaam word opgewek. Daarom dat ons noukeurig
moet omgaan, selfs met ’n liggaam waaruit die lewe verdwyn het, maar daardie gestorwe
liggaam word nie willens en wetens verbrand soos wat die heidene altyd gedoen het nie.
Daarom dat ons, ons afkeur teen verassing nie mag verberg nie, want ons wil die troos nie
uithaal dat die liggaam eintlik soos ’n saadkorrel is, dit wat in 1 Kor.15 so pragtig vir ons
uitstaan.

God handhaaf sy eer, want die grote dag gaan kom dat die liggame wat gesaai is sal
opstaan vergelykbaar met die wonder van ’n saadkorrel wat in homself sterf maar wat
juis in die sterwe ontkiem dat daar groei uit daardie saad kom. Al het die liggaam
heeltemal ontbind, sal daar ’n onverganklike verheerlikte liggaam deur die krag van die
Gees van God opstaan- so gaan ons weer terug na Sondag 20- na ons geloof in die
Heilige Gees. Geen begraafplaas kan hekke plaas voor die Gees van God nie. Geen
begraafplaas kan die Gees van God uitsluit nie.

Die dag van die tweede opstanding, dan sal almal wat in die Here gesterwe het, nuwe
verheerlikte liggame ontvang, al was die liggaam met kanker deurtrek, al was dit ’n
liggaam deur baie swaar en seer vermink, deur pyn opgeswel, dieselfde liggaam sal
sonder al hierdie dinge opstaan, volmaak heerlik. Dit voltrek eintlik die volmaakte
heerlikheid van Christus se verlossingswerk. Die feit dat dieselfde liggame gaan opstaan,
gelykvormig aan die liggaam van Christus, wys wel die volmaakte heerlike gestalte wat
hierdie liggaam sal hê.
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Dieselfde liggaam, maar tog anders, woorde kan dit eintlik nie beskryf nie, en die Woord
van God laat ons ook nie presies verstaan wat hierdie verheerlikte liggaam in alles
werklik sal wees nie. Daaroor moet ons nie wil spekuleer nie, maar dit is wel duidelik dat
daar tog ’n groot verskil in heerlikheid sal wees tussen die liggaam wat ons nou het en
wat ons by die opstanding uit die dood sal hê. 1 Kor.15:37-38 wat sê dat God gee ’n
gestalte daaraan, soos Hy bepaal het; aan elke saadsoort gee Hy ’n eie gestalte…Dit laat
ons iets van hierdie heerlikheid onder woorde bring, veral ook as God sê- En wat jy saai,
saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie…Ons kan dit maar vergelyk met die
een kant die enkele ou koringkorrel, maar dieselfde korrel as dit word ’n volgroeide
koringplant, met die volle halm en die aar, wie sou dit van die korrel kon sê! Iets hiervan
gebeur net nog in heerliker vorm. Die papie van ’n wurm wat ’n vlinder kon word, (daar
is sovele pragtige vlinders in God se skepping) dit bly in wese dieselfde skepping,
dieselfde wese, maar watter heerlikheid wat daaruit kan ontvou.

Maar broeder en suster, laat ons, ons troos nog groter maak, so groot soos wat die
Kategismus dit maak. Ons kan nou reeds die ewige lewe bely. Vir hierdie manne uit
Heidelberg wat die Kategismus opgestel het is die ewige lewe nie iets wat eers later begin
nie. Nou alreeds ervaar ons die begin van die ewige vreugde in ons hart. Al bevind ons,
ons in ’n doodsdal diep en donker, gaan die lig van die ewige lewe nou reeds op. In die
eerste brief van Johannes dan skryf die Here dit alles in die teenswoordige tyd- Dit is die
getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die
Seun het, het die lewe, wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.

Hoe duidelik maak die Here dit vir ons dat hierdie is nou alreeds die voorpunt van die
ewige lewe. Ons kan reeds die begin ervaar. Maar die werk van die Heilige GeesSondag 20- is nog nie klaar nie. Daar gaan nog ’n groter, ’n kragtiger heerlikheid kom.
Dit wat ek nou reeds in my hart ontvang, die volkomenheid daarvan sal ons nog eendag
van alle kante omring. Daardie volkome saligheid word in 1 Kor. 2:9 pragtig beskryf- ’n
saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit
opgekom het nie… Die ewige lewe, hoe sal dit wees? Dit gaan nie maar net om ’n lewe
om vir altyd te lewe nie, maar die ewige lewe is om elke dag en vir altyd te mag lewe in
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die salige teenwoordigheid van God. ’n Lewe waarin God die een en die al sal wees.
Om God daarin ewig te prys. Ons sal werklik net vir God wil dien. Die feit dat God daar
sal wees, by sy volk, in die midde van sy volk, al word die heerlikheid met pêrel poorte
en strate van goud beskryf, lê die ware geluk nie in die pêrels en in die goud nie, maar in
God wat met sy geseënde teenwoordigheid onder ons sal woon. Laat ons besef ons is nie
oppad na die einde toe nie, maar ons is oppad na die begin van ’n wonderlike lewe wat
vir ewig sal aanhou.
AMEN
Vrae uit Sondag 22
1. Watter genadegawes word aan ons deur Christus selfs na ons liggaamlike dood
geskenk?
2. Tot Wie word ons siel na hierdie lewe opgeneem?
3. Deur Wie se krag sal ons liggame opgewek word?
4. Is die dood iets waarvoor ons moet bang wees?
5. Hoe sien die wêreld die dood?
6. Noem van die uitsprake wat Paulus gemaak het wanneer hy oor die dood, selfs
oor sy eie dood skrywe?
7. Hoe moet ons die Roomse kerk se geloof rondom die vagevuur verstaan? Op
watte gronde kan ons dit geheel en al verwerp?
8. In die gelykenis van die ryk man en Lasarus word aan ons beskryf hoe sy siel na
God geneem is. Hoe gebeur dit?
9. Watter vaste sekerheid word in 2 Kor.5 vir ons aangebied?
10. Watter woord is eintlik ’n beter woord as om te praat van iemand het gesterwe?
11. Watter ervaring het Paulus in 2 Kor. 12 deurgegaan?
12. Is daar ‘n groot kontras tussen die lewe wat ons nou op die aarde lewe en die
ewige lewe?
13. Wat word bedoel met ’n verheerlikte liggaam?
14. Hoekom moet verassing deur ons as gelowiges afgewys word?
15. Beteken die ewige lewe maar net om vir altyd te bly lewe? Beskryf kortliks hoe jy
dit verstaan?
16. Hoe word die ewige lewe in 1 Kor.2:9 beskryf?
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Skriflesing: Romeine 3:9-31; Efesiërs 2:1-10
Heidelbergse Kategismus: Sondag 23
Teks: Efesiërs 2:8; Romeine 3:28
Sing- SAMESANG: Ps.24:1,3
TYDENS EREDIENS: Ps.130:1,4; Ps.25:5,6; Ps.98:2
Dit is die groot vraag wat vir Luther en vir Calvyn ook besig gehou het, broeder en suster.
Hoe is ek regverdig voor God? Wanneer Luther op 31 Oktober 1517 sy 95 stellinge teen
die kerkdeur van Wittenberg vasspyker, dan kan ons onsself voorstel ’n groot deel van
die wesentlike van Sondag 23 het daar gehang. Die regverdigmaking deur die geloof
alleen. Alleen die geloof kan mens regverdig maak- Efesiërs 2- Want uit genade is julle
gered deur die geloof, en dit nie uit julself nie: dit is die gawe van God. Nie my werke
nie, nie hoe heilig ek meen ekself kan lewe nie- Romeine 3:28 stel dit eintlik heel
duidelik- Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die
werke van die wet. Die Roomse kerk het die feit dat die geloof alleen ’n mens kan
regverdig heeltyd wou verstrengel met ook die werke wat ek doen. Op die einde het hulle
die regverdiging ook wou sien in die werke wat ons doen. Dat dit alles op die geloof
moet afkom het hulle nie aanvaar nie, en alles behalwe dat die regverdigmaking ons
onverdiend geskenk word!

Geliefdes, ons moet Sondag 23 beskou as dié Sondag wat nou direk na die Twaalf
Artikels vir jou reguit op die man af wil vra- Wat help dit jou- Wat baat dit jou dat jy
dit alles glo? Dit gaan werklik nou oor alles wat ons in die Twaalf Artikels bely het. In
Sondag 7 het ons gevra- Wat is vir ’n Christen nodig om te glo, en dan kom ons eintlik by
die Twaalf Artikels uit- dit is werklik die dinge wat nodig is om te glo, en nou kom die
vraag eintlik na ons terug in Sondag 23- dit wat ons deeltjie na deeltjie alles gesê het wat
ons in glo- Wat baat dit jou? Ons moet kan antwoord, want soos Calvyn dit ook hier
gestel het- die regverdiging deur die geloof alleen is die hoofskarnier waar rondom ons
ganse godsdiens draai!

Dit is daarom van die uiterste belang dat ons hier uit een mond moet praat. Daar is so
baie mense, selfs mense vanuit die protestantse geloof, mense wat graag oor hulle geloof
praat, maar nou stel hulle die verhouding tussen regverdigmaking en geloof mooi
omgekeerd. Hulle wil wel die waarde van die geloof ook onderstreep, maar ongelukkig
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kan ons so min soos ons met die Roomse kerk saamstem, ook nie met die Remonstrante
saamstem nie. Die Remonstrante glo dat die geloof die regverdigmaking moet
voorafgaan. So hou hulle ook vas aan die basiese idee van die Reformasie nl.
geregverdig deur die geloof , maar maak hulle die regverdigmaking afhanklik van die
geloof. Die weldaad van die regverdigmaking kan eers gebeur as jy werklik seker is jy
glo en so is die vergewing van sondes werklik van jou geloof afhanklik. God se werk
word dus van ons geloof afhanklik gemaak. Al is dit nou anders as wat die Roomse kerk
dit glo, is dit tog maar nog steeds die mens wat homself/haarself voor God wil inskuif
met die gedagte van Here ek glo werklik daarom kan ek geregverdig word.
***
Ons wil dit reguit en openlik voor almal stel, dat God se genade staan eerste.
Regverdigmaking gaan die geloof vooraf en dit is nie maar ’n vrug van ons geloof nie.
Juis as vrug van God se genade kom na jou en my die wonderlike gawe van geloof.
Paulus sê dit reguit dat dit gebeur nie uit julleself nie. Laat ons dit baie duidelik stel dat
God se regverdigmaking gaan alle werke, selfs dit wat uit die geloof gewerk word,
vooraf.

Die regte verhouding tussen regverdigmaking en geloof moet net soveel in geglo word
soos daar in die regverdigmaking self geglo word. Laat ons dit duideliker stel- Die
regverdigmaking is ‘n regterlike daad van God waarin God die sondaar vryspraak en vir
hom/haar die reg gee op die ewige lewe. Ons moet alles verstaan soos wat ons na ’n
hofsaak ook kan kyk.. In ’n hofsaak is daar ’n Regter, daar is ’n aanklaer, daar is ’n
aangeklaagde en dan moet dit uiteindelik ook by ’n vonnis kan uitkom. Die Regter is
God Self. Rom 8:33 en ook Heb. 4:13 lees ons hierdie regterlike posisie waarin God is.
Alles is oop en bloot voor Hom met Wie ons te doen het…staan in Hebreërs. En ons besef
dadelik, my gewete, dit wat my aankla, my gewete is my aanklaer, en hierdie gewete laat
my besef ek en ons almal behoort in die beskuldigde bank.

Niemand van ons, soos ons Romeine 3 ook gelees het kan sê dat ek nie beskuldig kan
word van vreeslike dinge nie! Soos elkeen sy eie aanklag moet hoor, dit wat op die
klagstaat van ons lewens staan, dan is op ons elkeen se klagstaat die volgende drie dinge
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geskrywe- Die eerste aanklag is dat ek het teen God en al sy gebooie swaar gesondig het.
Die tweede is dat ek nie eers een van hierdie gebooie nagekom het nie. In die derde plek
dat ek besef en dit sê my gewete gedurig vir my, dit is my gewete wat my aankla, dat ek
gedurigdeur nog tot alle kwaad geneig is.

Ons besef hierdie is harde dinge om aan te hoor, maar broeder en suster, is daar iemand
wat die waarheid hiervan kan ontken? Paulus was al iemand wat geglo het… die pad van
Damaskus was al agter sy rug, dan besef hy in Romeine 7 dat daar in my- in my vlees niks
goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen dit vind ek
nie…die goeie wat ek wil dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek!
(Rom.7:14; 18-19) Ja, broeder en suster, ons moet dit maar erken. Die aanklaer is regons is werklik skuldig, in al drie die dinge wat ons van aangekla is, is ons skuldig. V/A 8
kom skielik na ons terug. Dat ons glad nie in staat is om iets goed te doen nie, en dat
ons tot alle kwaad geneig is… Die vonnis kan eintlik maar net een vonnis wees- Die
straf van die ewige dood.
***
Maar nou gebeur die verbysterende van Sondag 23. God staan op en in plaas dat Hy soos
ons moes verwag ons skuldig verklaar , verklaar Hy dat ons regverdig is en boonop dat
ons nie erfgename van die ewige dood is nie, maar erfgename van die ewige lewe! God
gee ons nou die reg op die ewige lewe. Ons word geheel en al in Christus geregverdig en
dit deur die geloof in Christus. Hier kom ons ook weer by die troos van die uitverkiesing,
dit wat die Remonstrante nie saam met ons wil glo nie. Die Remonstrante sê glo eers dan
kan God jou regverdig, terwyl ons op grond van die uitverkiesing sê – God het ons
geregverdig, daarom dat ons kan glo alleen grond van wat God doen. So verstaan ek dan
die geloof waarin Hy ons geregverdig het en dat ons saam met Paulus sê- Uit genade is
ons gered, deur die geloof.

Ons sê van voor die grondlegging van die wêreld het God besluit om die sondaar in
Christus te regverdig, en daarom dat ons dit alles wat ons hier glo as vas en seker in God
se uitverkiesende genade bely. Christus is ter wille van ons regverdigmaking opgewek en
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so word ons deur hierdie geloof geregverdig en op die oordeelsdag dan sal hierdie
regverdigmaking openlik deur God verklaar word.

Ons besef dit seker, broeder en suster, dat alles wat hier staan, en dit wat ons hier ontvang
is genade op genade. Alles net genade! God wat oor my en jou lewe soveel swaar dinge
kon sê- maar die nogtans van die geloof laat die deur van die ewige lewe oopgaan.
Christus is die geheim van ons ewige vryspraak, die nogtans van God se genade kon
alleen in Christus gegee word.

Die Regter van hemel en aarde sien nie af van sy straf

nie, maar Iemand anders gaan in ons plek in die beskuldigdebank staan.

Die Seun van

die Regter. Hy wat ons Advokaat is, Hy is nou ook ons Borg. V/A 60 is eintlik niks
anders as ’n lofsang nie, elke woord sorgvuldig geweeg en in plek geplaas.

Dink jou dit in- God skenk nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant uit
loutere genade die volkome genoegdoening geregtigheid en heiligheid van Christus.
God se eie Seun vat ons straf op Hom. Hy voldoen aan God se geregtigheid. Hy doen
presies wat Jesaja 53 geprofeteer het- Vers 5- Hy is ter wille van ons oortredinge
deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die
vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. In 2
Kor.5:21- dan word dit nog weer duideliker en duideliker gestel- God het Hom wat geen
sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in
Hom. Ons gelese gedeelte stel dit die heel duidelikste- …en hulle word deur sy genade
sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is…Die
Kategismus bring eintlik al hierdie dinge saam wat in een woord saamgevat kan word- nl.
die woord NOGTANS- Die nogtans van die geloof laat my besef dat as God die Regter
my regverdig verklaar, dan is ek regverdig. So regverdig asof ek nooit enige sonde gehad
of gedoen het nie, ja asof ek ten volle gehoorsaam was aan al God se gebooie. Die Here
ons Geregtigheid, so noem Jeremia hierdie Borg.

Terug by die vraag- Wat baat dit jou om alles te glo?...Ons kan maar net die sober
antwoord van die Kategismus naspreek- Dat ek in Christus voor God regverdig is en
erfgenaam is van die ewige lewe…V/A 61 onderstreep dit wat Luther genoem het die
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GROOT RUIL. Hy wat ons ongeregtigheid op Hom neem en dan skenk Hy ons sy
geregtigheid. Kyk wat alles omgeruil is- Die feit dat ek die straf verdien- ek het teen al
die gebooie van God swaar gesondig- dit word nou geruil met die volkome
genoegdoening van Christus. Christus voldoen aan die eis dat my sonde gestraf moet
word. Ek wat nie een van God se gebooie onderhou nie…dit word geruil met die
volkome geregtigheid van Christus. Hy wat in volkome gehoorsaamheid God se Wet
gehou het. Die feit dat ek nog gedurigdeur tot alle kwaad geneig is…watter omruiling
vind hier plaas- om te ontvang die volkome heiligheid van Christus. As God sê iets is
volkome- dan kan ons maar weet- dit is volmaak. Dit is vir God heeltemal genoeg. Uit
louter- m.a.w. uit suiwere, dit is uitsluitlik net genade, dit word ons geskenk, dit word ons
alles in Christus toegereken. Pragtig die herhaling van die werkwoorde, wat wys hoe
God werk!

Saamgevat besef ons dat God maak ons regverdig. Nog duideliker- God maak die
sondaar in Christus regverdig. En nou die laaste vraag- dit wat eintlik net nog duideliker
kom- God maak die sondaar deur die geloof in Christus regverdig. Dit gaan alles gepaard
deur die geloof. Ons kan dit ook anders sê- ons is voor God regverdig (59) in Christus
regverdig (60) deur die geloof regverdig (61).

Die geloof is eintlik die HAND waarmee ek Christus en sy geregtigheid myself toeëien.
Ons moet dit goed verstaan. Dit is nie die geloof wat my regverdig maak nie. Dit is en
bly alleen God op grond van die verdienste van Christus wat ons regverdig maak, maar as
ek nie die hand het om hierdie geskenk van God te vat nie, ek neem dit nie, dan het ek dit
nie. Teenoorgestel het ek die hand, ek neem dit dan het ek dit! Die hand is egter nie ’n
hand wat ek uit myself het nie, dit word ook geskenk…die geloof en dit nie uit julleself
nie: dit is die gawe van God. God gee vir jou die hand wat jy nou eintlik na Sy hand kan
uitsteek om dit wat God vir jou wil gee te aanvaar.

Ons kan dit ook stel dat ons word nie op grond van die wese van ons geloof geregverdig
nie, maar op grond van die inhoud van ons geloof. Die geloof kan nie die vryspraak
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verdien nie. Daarom kan ons so dankbaar wees dat die regverdigmaking ook nie afhang
van die sterkte van ons geloof nie!

Geloof se mees basiese betekenis is om te aanvaar. Om te glo is om soos ’n kindjie in jou
lewe aan te neem, dit wat God in Christus aan ons gee. V/A 61 het twee keer die mooi
woord van dit aanneemlik te maak, dit jou eie te maak. Weereens wil die Kategismus dit
baie duidelik stel, dit word nie op grond van die waarde van my geloof bepaal of ek vir
God aanneemlik is of nie. Weereens is dit net Christus, SY GENOEGDOENING, SY
GEREGTIGHEID, SY HEILIGHEID… alleen Christus is my en jou se geregtigheid voor
God

Luther het besef die geloof moet daar wees. SOLA FIDEI- geloof alleen wat die lig van
God se werk vir ons kan aansteek. Hierdie hand wat God vir jou gegee het, die geloof
wat jy op geen manier uit jouself kon bewerk nie, so min soos jouself die hand aan jou
liggaam kon maak, maar hierdie hand wat jy ontvang het, dit wat leeg is, God maak dit
vol met die beloftes in Christus. Jy wat Christus voluit ontvang, handevol van sy werk, jy
kan daarmee na God toe gaan en God Hom aanbied asof dit jou eie werk was! Dit gaan
nie oor groot of sterk hande, is jou hande klein, is hulle dalk swak nie, dit gaan nie oor
hoe daardie hande lyk nie, maar wat is in jou hande. Dit is waaroor dit alles gaan! Is dit
Christus en Hy alleen wat jy voor God stel.

Dit laat ons besef ek het geen rede om op myself trots te wees of in myself te roem nie,
maar ek het alle rede om hemelhoog in God se genade en sy barmhartigheid te roem.
Alles genade, net genade- SOLA GRATIA- Ons kan eintlik maar net God in
dankbaarheid loof en prys. Volgende keer gaan dit meer spesifiek oor dit wat jy doen.
Jou werke, dit wat selfs genoem word, goeie werke, hoe moet ons daarna kyk? Kan daar
nie darem net ’n deeltjie daarvan iets by die geregtigheid van God plaas nie. Om darem
so baie te kry waarvoor jy niks gewerk het nie, kan dit waar wees! Ef.2 laat ons afsluit
wat die begin van groot dinge moet wees- ons is die maaksel van God, geskape in Jesus
Christus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
AMEN
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Vrae uit Sondag 23
1. As die Kategismus vra- Wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Wat word nou
eintlik bedoel met die dit alles?
2. Wat is die groot vraag wat vir Luther en Calvyn besig gehou het?
3. Is daar nie ’n gedeelte van God se regverdiging wat op grond van ons werke
bepaal word nie?
4. Hoe is dit moontlik dat ons voor God regverdig gereken kan word?
5. Wat was volgens Calvyn die hoofskarnier waar rondom ons ganse godsdiens
draai?
6. Hoe kan ons volgens die Roomse kerk voor God regverdig gemaak word?
7. Wat is die groot verskil tussen ons en dit wat by die Remonstrante aan die gang
is?
8. Hoe moet ons die verhouding tussen regverdigmaking en geloof verstaan?
9. Wanneer ons na ons posisie voor God soos in ’n regsaak moet kyk, jy verskyn
voor die groot regsbank van God…
9.1. Wie is die Regter?
9.2. Wie is die beskuldigdes?
9.3. Wie is die aanklaer?
9.4. Watter drie aanklagte verskyn daar op die klagstaat?
9.5. Wat is die werklike (ware) UITSPRAAK in hierdie saak?
9.6. Watter vonnis is geregverdig?
9.7. Waartoe word ons GEVONNIS?!
9.8. Wie sê Joh.3:36 ontvang die ewige lewe en wie nie?
10. Wie en wat is die groot geheim dat hierdie UITSPRAAK ons VRYSPRAAK kon
wees?
11. Het die Regter van hemel en aarde geheel en al van die straf wat daar moet wees
afstand gedoen?
12. Wat het Luther bedoel met die “GROOT RUIL” wat daar plaasgevind het?
13. Hoe moet ons dit wat ons hier ontvang het dan verstaan?
14. Wat word bedoel met die “nogtans van ons geloof”?
15. Wat alleen is my geregtigheid voor God (vgl. V/A 61)?
16. Hoe moet ons die plek en waarde van geloof in wat God doen verstaan?
17. Watter vergelyking kan ons maak om dit vir onsself duideliker voor te stel?
18. Is daar enigiets waarop ons uit onsself trots kan wees oor wat ons voor God bereik
het?
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Skriflesing: Mattheus 20:1-16
Heidelbergse Kategismus: Sondag 24
Teks: Mattheus 20:13-15
Sing- SAMESANG: Ps.87:1,5
TYDENS EREDIENS: Ps.66:1; Ps.86:4,6; Ps.84:6
By Sondag 24, broeder en suster, het ek iewers die volgende interessante twee opskrifte
raakgelees. V/A 62 en 63 was die opskrif- GELOOF BY DIE ONGELOOF. V/A 64 het
gepraat van die VANSELFSPREKENDE ONVANSELFSPREKENDHEID. Geloof by
die ongeloof laat ons dink aan daardie man wat uitgeroep het- Ek glo Here, kom my
ongeloof te hulp. Die reaksie van om te ontvang waarvoor jy nie gewerk het nie, hoe baie
word daaroor gewonder? Om uit genade, sonder enige verdienste van ons kant, die volle
rykdom van God te ontvang, kan dit waar wees?! Sondag 23 het dit mos duidelik
gemaak. Die geregtigheid van God word ons toegereken asof onsself daarvoor gewerk
het, terwyl jy weet ek kon daar niks van verdien nie. Ek het inteendeel verdien om juis
geen geregtigheid te ontvang nie. Sondag 24 trek eintlik ’n baie duidelike raam rondom
Sondag 23. Daar moet geen misverstand wees nie, dat ons enkel en alleen net uit genade,
geregverdig is.

Hoe die mens dit in die volle som hiervan dit eenvoudig moeilik vind om dit net só te
aanvaar, is in Sondag 24 se vrae en antwoorde ingebou. …kan ons goeie werke nie die
geregtigheid van God of ’n deel daarvan wees nie? Die Evangelie is nou maar
eenmaal nie na die mens nie (Gal.1:11). Dit breek alle vertroue en hoop wat die mens uit
homself/haarself wil opbou tot die grond toe af, want wat ons uit onsself bou is torings
van Babel, waarop ons met hoogmoed wil gaan staan en wys dit en dit het ek bereik. So
subtiel kan die sonde van hoogmoed ‘n mens eintlik bekruip, want ons eie harte en die
geskiedenis vertel dieselfde geneigheid dat almal van ons met ons eiegeregtigheid en
hoogmoed vyande is van die evangelie van vrye genade. Om alleen deur die geloof in
Christus geregverdig te word, waarin ons geen bydrae kan lewer nie, maar al ons hoop op
Christus moet stel is waaroor dit hier werklik gaan.

In Lukas 7 het Simon die Fariseër Jesus genooi om by hom te eet. Terwyl hulle daar
saam is kom die vrou wat niemand verwag het nie, vir baie ’n vrou met ’n reputasie daar
ingebars, want het sy in haar lewe Christus die evangelie van vrye genade hoor
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verkondig. Watter geweldige plek dit in haar lewe ingeneem het is nie vir mense om dit
van buite te aanskou nie, net so min het die Fariseër Simon dit kon sien. In sy hart waar
Jesus die vrou so naby Hom toelaat, Hy laat haar toe om haar emosies eintlik oor Hom uit
te stort, waar sy vir Jesus salf en soos die salf sy liggaam oorvloei, so droog sy sommer
sy voete met haar hare af. Vir Simon was dit een te veel dat hy in sy hart eintlik die
evangelie van vrye genade verag, want so glo hy as Jesus waarlik ‘n profeet was dan sou
Hy die werke van hierdie vrou geken het. Dan sou Jesus haar op geen manier so by Hom
toegelaat het nie.

Die Here bring eintlik ‘n stuk van ons Kategismus die hart van Simon binne, deur ’n kort
gelykenis te vertel. Twee manne wat geld skuld kom voor oë, die een skuld baie,
vyfhonderd pennings, die ander een net vyftig. Nie een van hulle kon betaal nie, en so
het die geldskieter al twee hulle volle skuld kwytgeskeld. Nou kom die vraag naby die
hart van Simon, maar ook naby ons harte dat hoe word na hierdie manne gekyk. Wie
behoort die geldskieter die meeste lief te hê. Tog die een wat eintlik die meeste baat uit
wat gebeur het, waarvoor hy wat so baie geskuld het geen bydrae kon gee nie. Simon wat
die antwoord ken en die antwoord gee, moet eintlik maar net ’n slag weet om die
antwoord ook op jouself toe te pas.

Dis seker die moeilikste deel. Ons sien so maklik die onkruid in ons buurman se tuin en
daar word baie oor die onkruid gepraat, terwyl ons eerder moet kyk wat in ons eie tuin
aan die gang is. Die Fariseër wat die Here gedank het dat hy tog nie soos die tollenaars is
nie, weer wil hy alle aandag na hom en sy werk trek, maar daar is wel ook nou die
omgekeerde gevaar. Ons wat uit onsself niks beter as die tollenaars is nie, moet ook
oppas om die Here te dank dat ons nie soos die Fariseërs is nie. Dan is jy op ’n subtiele
manier maar tog met ‘n omgekeerde vorm van selfregverdiging besig, waarin hoogmoed
en eiegeregtigheid ons ook parte speel.

Jesus vergewe nie daardie sondige vrou omdat sy nou Jesus beloon met die salf, en met
haar liefde wat sy as bewys wil gee nie. Sy is nie vergewe as loon op haar liefde nie,
maar die Here roem in haar liefde omdat dit die uiting is van iemand wat weet ek wat
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glad nie verdien om hier te wees nie, hier is ek, die Here het my alles vergewe. Ek kan
nie anders as om by Hom te wees en al my hoop om Hom te stel, want dit is alleen Hy
wat dit vir my kon doen! Ek kon niks bydrae en niks doen om van my kant hierdie
vergiffenis te verdien nie. So min soos die man met die 500 pennings nie eers 1 penning
kon bydra nie. Jesaja 64:6 is ons almal deel van – En ons het almal geword soos ’n
onreine, en al ons geregtighede soos ’n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos
blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind…

As die saligheid gestel net vir een-duisendste van myself afhanklik sou wees, dan was dit
die swak skakel in die ketting wat in alle geval dan die hele ketting breek. Petrus skryf in
2 Pet.1:10 die belangrike deel dat …julle jul des te meer beywer om julle roeping en
verkiesing vas te maak, want as julle dit doen sal julle nooit struikel nie. Petrus hy wat
ook iemand was wat geglo het ek kan iets verdien, ek moet net op myself vertrou. Hoe
het hy nie voorgegee dat hy Jesus nooit sou verlaat nie, nog minder dat hy Jesus sou
verraai. Tog het dit alles voor die hanekraai gebeur.

Dit is wat ons moet besef, jy moet hierdie roeping, hierdie verkiesing vasmaak, dat ek
waarlik nie op my eie krag kan staatmaak nie. Alleen dan as ek besef hoe min my eie
krag my kan staande hou, maar dit is alleen God se krag, God se roeping, God se
verkiesing wat my staande hou, daarom moet ek dit wat van buite kom, in my lewe
vasmaak, alleen dan sal ek nie struikel nie.

Wie sy eie werke, al is dit net ’n klein deeltjie, deel van God se geregtigheid wil maak, is
besig met die dwaasheid van ’n man wat sy boot wil anker, maar hy gooi aanmekaar die
anker op die dek van die skip uit, terwyl dit in die storms meegesleur word. Voor ’n skip
eers werklik geanker kan word, dan moet die anker eers oorboord gaan. In die vaste
bodem van die see, dit waarmee ons, ons roeping en verkiesing moet vasmaak, is om met
alle vertroue buite myself veranker na God te gaan en te weet God het my op die vaste
bodem van sy genade en trou sy kind gemaak.
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As ons geregtigheid uit ons werke sou moes bestaan, so redeneer die Kategismus dit
eintlik heel logies uit, dan sou ons werke ten minste ook in alles volmaak moes wees.
Voor ons nog verder daaroor wonder het die Kategismus klaar vir ons die antwoord…dat
ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. Soos
iemand dit treffend gestel het dat om God met jou werke te probeer beïndruk is soos om
vervalste geld aan te bied vir iets wat onskatbaar waardevol is. Heeltyd moet ons besef
Sondag 24 is besig om heeltyd ons werke, selfs die beste waarmee ons na vore kan kom,
te plaas teenoor Sondag 23 wat met God se magtige reddingswerk gehandel het. Hoe kan
daar enige vergelyking gemaak word, hoe kan daar enige bydrae van my kant kom om
gered te word, dan moet ons maar net besef- My goeie werke verdien niks nie…!

Maar nou moet ons besef, so onverdienstelik soos ons goeie werke wel is, so noodsaaklik
is dit tog ook! Hier moet ons fyn trap en baie mooi daarop let hoe daar mense is wat die
apostel Jakobus se brief en Paulus se briewe teen mekaar afspeel. Op die oor af wil
mense dan beweer dat Paulus heeltemal die betekenisloosheid van ons goeie werke tot die
verkryging van saligheid handhaaf terwyl hulle dan Jakobus aanhaal dat hy tog weer die
absolute noodsaaklikheid van goeie werke beklemtoon. Paulus skrywe in Rom.3:28- Dat
die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Jakobus
skrywe dat ‘’n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade
kom nie, ook dood (Jak. 2:26) Praat Paulus en Jakobus werklik teen mekaar?! Née,
broeder en suster, geloof en werke het baie met mekaar te doen, maar dit moet altyd in
die regte volgorde tot mekaar geplaas word. Ons glo ook in die doen van goeie werke,
maar ons mag glad nie glo dat ek met my goeie werke die hemel vir my kan oopsluit, dat
ek met my goeie werke iets tot my saligheid kan bydra nie.

Openbaring 14:13 gee ons eintlik die antwoord. Daar staan…salig is van nou af die dode
wat in die Here sterwe. Ja sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid, en hulle
werke volg met hulle… Hier sien ons, goeie werke is nie soos sleutels waarmee ek die
deur van my saligheid kan oopsluit, soos die Roomse kerk en die Fariseërs wil leer nie,
maar jou werke volg jou. Dit is wat agterna kom, nadat ons reeds “deur die genade alleen
deur” kon ingaan. Om dit alles in Christus te hoor, is om te besef Paulus en Jakobus
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praat ten volle uit een mond want skryf Paulus ook in Ef.2:10- In Christus Jesus het Hy
ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het. Wie
waarlik in die geloof in Christus is, waarlik as jy in Christus ingeplant is, dan sê die
Kategismus dit is onmoontlik dat ’n mens wat deur ’n ware geloof in Christus
ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie.

’n Ware lewende vrugdraende geloof, ons praat nie van huigelaars wat met skyngeloof
hulle lewe vul nie, sulkes met ’n ware geloof is soos die boom van Psalm 1. Wat geplant
is by waterstrome en sy vrugte gee op sy tyd. Die regverdige is ’n planting van die Here
wat uit sy onvrugbare natuurgrond oorgebring is in die nuwe lewensgrond naamlik Jesus
Christus. Psalm 92 sluit so pragtig hierby aan- Die regverdige wat sal groei soos ’n
palmboom; hy wat sal opgroei soos ’n seder op die Libanon, is alles ingebring in waar
God hulle geplant het- Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhowe
van onse God.

Die genade gaan alles vooraf, maar nou kom daardie vanselfsprekende
onvanselfsprekendheid. ’n Boom wat by God se waterstrome geplant is sal spontaan, as
Christus die boom voed, dit wat ons nie maar vanselfsprekend kan aanvaar nie, maar as
hierdie onvanselfsprekendheid plaasgevind het, dan is dit vanselfsprekend dat die boom
vrugte sal voortbring. Goeie vrugte wat die gawes van Gees en Woord goed maak, dit is
en bly vrugte van dankbaarheid. Hoe duidelik stel Christus dit- Ek is die wingerdstok,
julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte (Joh.15:5). Sulke goeie werke
is eintlik die bewys nie dat ek die saligheid nog moet verkry nie, maar dat ek die
saligheid deur die geloof in Christus reeds besit.
***
Maar nou kom daar selfs in die Kategismus ’n nog meer verrykende deel by! Goeie
werke word beloon! Dit wat die Here vir Abraham in Genesis 15:1 sê is tog nog altyd
waar- Vrees nie Abram- Ek is vir jou ’n skild en jou loon is baie groot. Ons lees ook in
Psalm 19:12- In die onderhouding van God se gebooie lê ’n ryke beloning. Hebreërs
11:26 skryf ook van Moses as daar staan- hy het die smaad van Christus groter rykdom
geag as die skatte van Egipte omdat hy na die beloning uitgesien het. Christus het dit
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Self so duidelik gesê- Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik
allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle
loon groot is in die hemele …Nog een voorbeeld is Paulus in 2 Kor 5:10 as hy skrywealmal sal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens
wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Niemand van
ons kan daaroor twyfel dat goeie werke deur God beloon word net soos slegte werke deur
Hom gestraf word.

Dit is wel baie duidelik in alles moet ons selfs die beloning sien as genade. Dit is genade,
dit is alles genade. Daarom as ons praat van God se beloning dan is dit beter om selfs die
beloning ’n genadeloon te noem. Mattheus 20 bring dit eintlik alles vir ons so mooi
saam. Die heer wat met sy slawe ooreengekom het dat vir die dag se werk hy hulle een
penning sal betaal. Hulle het vroeg uitgegaan, ons kan maar sê 6h00 was hulle alreeds in
die wingerd hard aan die werk. Die heer kom agter daardie arbeiders is te min. Hy huur
nege uur nog ’n span by, twaalf uur kom daar nog ’n span by, en selfs drie-uur die
middag, kort voor dit eintlik tjaila-tyd moes wees, drie ure voor tjaila-tyd kom daar nog
nuwes by, en selfs op die elfde uur, toe daar vir die dag se werk eintlik maar net nog een
uur se werk gedoen kon word, toe kom daar nog nuwes in die wingerd in. Hulle het nie
naastenby so hard soos daardie wat vanoggend ses-uur al begin het gewerk nie. Toe die
dag op sy einde is, toe roep die heer al hierdie arbeiders bymekaar, hulle wat lank en kort
gewerk het is nou een span, en hy betaal hulle almal een penning, dit wat sy woord, sy
ooreenkoms van die begin af was.

Die mens in die gelykenis, daardie arbeiders wat oor die hitte van die dag, die volle dag
gewerk het, hulle het kamtig ’n saak van reg teenoor die heer van die slawe wil stel. Is
dit regverdig wat hier gebeur? ’n Mens voel amper dit is seker tog nie heeltemal reg nie.
Selfs hulle wat die langste gewerk het kry hulle geld ook laaste. Hulle sien presies hoe en
hoeveel word dié betaal wat baie korter as hulle gewerk het.

Broeder en suster, hierdie gelykenis is eintlik maar die toets van die hele som waaroor
Sondag 24 handel. Is ons mense wat beloon wil word, omdat ons dink ons ’n beloning
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verdien, of is ons eens met die heer van daardie wingerd dat ons nie oor mekaar en
mekaar se werktyd kan oordeel nie. Hy, die heer het sy woord gehou, en hy die heer is in
alle geval heer van sy wingerd. Hy hierdie heer, is in alle geval die Here wat God is. Hy
wat uit vrye genade beloon. Hy wat aan ons wys dat die laastes selfs nog ryker beloon
kan word as die eerstes. Dit is wat eintlik voor hierdie gelykenis staan- die laaste vers
van Mattheus 19- Maar baie wat eerste is sal laaste wees, en wat laaste is, eerste!

Ons wat met die beloning van ons Hemelse Vader kan reken, dit word so ’n ryke loon.
Die Kategismus deel dit in twee. Die beloning in hierdie lewe en in die toekomstige
lewe. Soos iemand dit gestel het, die beloning is in alle geval in oorvloed. Die glase
waaruit die wyn van die nuwe lewe gedrink word mag miskien nie almal ewe groot glase
wees nie, maar almal van hulle is so vol geskink dat hulle in alle geval oorloop. Dit is
ook só dat nie almal wat die Here liefhet welvaart as loon ontvang nie. Tog is daar
niemand wat vandag hier kan sê, maar dat die Here my nog nie geseën het nie. Wie die
Here vrees deel eenvoudig in sy seëninge. In sy guns, in sy liefde, in sy gemeenskap,
want dit is in alle geval meer werd as al die skatte van die wêreld, want dink aan Lasarus,
hoe treurig sy lewe op aarde was, honde wat sy wonde lek, so sleg het hy op aarde daar
uitgesien, maar na alles is hy in die heerlikheid van die ewige lewe, waar hy niks van kon
verdien nie! Die loon van die toekomstige lewe is as ons eenmaal as erfgename van die
Vader die volle loon sal ontvang. Die erfenis van die ewige lewe op hierdie aarde.

Die laaste woord wat die Roomse mens, die Remonstrantse mens, ja die Fariseërs het
almal nog so ’n laaste hou teen die leer van die vrye genade wou probeer inbring. Dit
maak kamtig mense onverantwoordelik. Vir ons kinders leer ons as jy dit verniet kry dan
waardeer jy dit nie. In die geloof wil hulle ons nou dieselfde leer. Hierdie leer dat ’n
mens deur genade, sonder enige verdienste gered word, kweek dit nie sorgelose en
goddelose mense nie?! Dit is onmoontlik sê die Kategismus!

Ons het oor die goeie boom wat spontaan die goeie vrug sal lewe, klaar gehandel. Dit is
nie maar vrugte wat daardie boom aangehang word nie, dan is dit wel bedrieglik, maar
vrugte uit daardie boom gegroei, as dit ’n goeie boom is, sal die vrugte goed wees. Ja in
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plaas van dat mense probeer om Jakobus teenoor Paulus af te speel laat ons eerder met
Jakobus dit alles van die begin af saamlees, ’n geloof sonder werke is werklik dood.

Dit is van die begin af in alle geval ’n dooie geloof, en so ’n dooie geloof kan ons nie
salig maak nie. Maar wie in Christus lewe, sal nie eers agterkom wanneer hy met goeie
werke besig is nie. Dit word as’t ware sy tweede natuur om goed te wil doen. Dit gebeur
wat Petrus so treffend verwoord- deur sy goddelike krag …het hy ons deelgenote gemaak
van die goddelike natuur (2 Pet.1:4). Daarin gee die Here werklik die geaardheid om die
goeie te wil doen. Dan sal ’n mens by die deug wil voeg die kennis en by die kennis die
selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid, die
godsvrug en by die godsvrug, die broederliefde en by die broederliefde, die naasteliefde.
Ons kan saam met die Kategismus afsluit juis deur wat Petrus sê- dit is alles behalwe dat
sulke mense goddeloos en sorgeloos gemaak kan word, inteendeel, by wie hierdie dinge,
(hierdie reeks van goeie werke soos ons dit nou sopas hier genoem het) nie aanwesig is
nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet (2 Pet.1:5-9).
Dit is ’n Goddelike vanselfsprekendheid dat ‘n goeie boom goeie vrugte sal dra. Laat ons
dit tog nie onvanselfsprekend wil maak nie.
AMEN
Vrae uit Sondag 24
1. Hoe sal ons werke moet wees as dit ’n bydrae tot ons geregtigheid voor die
regterstoel van God sou kon lewer?
2. Hoe moet ons die gedeelte in die Woord van die Here verstaan dat die Evangelie
nou maar eenmaal nie na die mens is nie (vgl. Gal.1:11)?
3. Hoe lyk ons beste werke?
4. Wat kan ons van die vrou wat so by die ete van Jesus en Simon die Fariseër
ingebars het se geloof aflei?
5. Het die Here haar vergewe as beloning op haar liefde wat sy daar bewys het?
6. Hoe het Simon oor dit alles geoordeel?
7. Wat was die gelykenis wat Jesus direk daar vertel het en watter betekenis moet
daaruit na vore kom?
8. In watter opsig kan ons sê dat die Here eintlik Sondag 24 die hart van Simon wou
inbring?
9. Wat is die betekenis van die roeping en verkiesing wat vasgemaak moet word
waarvan ons in 2 Pet.1:10 van lees?
10. In watter opsig is die beeld van ’n anker en ’n skip op Sondag 24 van toepassing?
11. Hoekom is goeie werke waarmee ons niks kan verdien nie tog wel ook
noodsaaklik?
Mattheus 20:1-16
Sondag 24
Ds. Petrus Venter
8/11/2009

Pretoria-………………..

9

12. Hoe moet ons die mense antwoord wat beweer dat Jakobus en Paulus mekaar
rondom die doen van goeie werke weerspreek?
13. Hoe moet ons Openbaring 14:13 verstaan?
14. Word goeie werke wel beloon? Motiveer u antwoord.
15. Op watte gronde moet hierdie beloning wel ’n genadeloon genoem word?
Motiveer dit met die gelykenis uit Mattheus 20.
16. Hoe verdeel die Kategismus hierdie beloning wat ons ontvang?
17. Die feit dat mens dit alles uit genade ontvang, kan dit nie oorsaak wees dat ons dit
nie regtig waardeer nie?
18. Wat gebeur met die boom in Matt.7:19 wat nie goeie vrugte dra nie.
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Skriflesing: Romeine 10:6-21; Markus 7:24-37
Heidelbergse Kategismus: Sondag 25
Teks: Markus 7:34; Romeine 10:17
Sing- SAMESANG: Ps.106:1,2
TYDENS EREDIENS: Ps.31:1,9; Ps.138:2; Ps.146:6
Met Sondag 25 is ’n mens eintlik weer terug by Sondag 23, broeder en suster. In Sondag
23 was dit van die uiterste belang dat ons altyd besef dat enkel en alleen net die geloof in
Jesus Christus ons voor God regverdig kan maak en jou ’n erfgenaam van die ewige lewe
maak. Die geloof is absoluut noodsaaklik. Die Kategismus praat van slegs die geloof…
Die werke van die wet kan my nie salig maak nie. Daar is niks wat ek uit myself kan
doen om gered te word nie!

Ons weet hierdie dinge, geliefdes, ons moet dit weet hoe God al hierdie dinge bewerk.
Dit wat ons so geneig is om te dink ons moet dit uit onsself kan verkry, God het niks van
hierdie dinge in ons hande gelaat nie. Daar is dan ook niks waarop ons kan roem nie.
Alles is uit God, deur God en tot God. Dit wat God ons gee is eenvoudig genade op
genade. Sondag 25 is met hierdie werk van God nie klaar nie. Ons is eintlik ook weer
terug by Sondag 20, want het ons besef as daar vir jou en my gevra word – Wat glo jy
van die Heilige Gees- daar dan maar ’n enkele antwoord staan.

Ná alles is die werk van die Heilige Gees alles behalwe in die één Sondag saamgevat.
Van Sondag 21 tot Sondag 24 sou niks waar kon wees as die Heilige Gees nie dit vir ons
waar gemaak het nie! Om kerk van die Here te wees (begin Sondag 21), tot die besef ek
mag nie onverskillig en roekeloos wees nie (einde Sondag 24), van begin tot einde is dit
net die geloof wat werk maar dit is werklik net die Heilige Gees wat saakmaak.
***
Charismatiese kerke beskuldig ons verniet op grond van ons belydenis dat ons die werk
van die Heilige Gees nie genoeg na vore bring nie. Ons belydenis is eintlik gedoop in
wat die gawes van die Gees is, al daardie weldade wat die Gees ons skenk. Dit is vir ons
die charisma – die werklike gawes van God se Gees. Ek kan dit nie duideliker stel as
Sondag 25 nie! Van begin tot einde gaan dit weer om die Heilige Gees. Wanneer dit
gaan om wat ek glo, alles wat met die ware geloof in verband staan, dan gaan dit
weereens net om die Heilige Gees. Die oorsprong van ons elkeen se geloof, sonder die
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Gees sou daar geen klaarheid en vastigheid daaroor kon wees nie. Hier is geen
mensewerk en mense prestasie ter sprake nie! Ek kan geloof nie van my ouers erf nie, ek
kan geloof ook nie met my kerklike bydraes koop nie, want dit is ’n skepping van God.
Geloof word geskep in elke kind van God deur wat die Heilige Gees in jou hart doen.

Daarom moet ons ook nie met ons verstand dit alles wil uitredeneer nie, want wie sy
geloof net aan sy verstaan van dinge en aan sy verstandskennis wil onderwerp sal maar
droog (en droefgeestig!)daarvan afkom!

Op die einde gaan dit oor wat in die hart

gebeur. Die Here raak ons harte as Hy vir ons in Spreuke 23:26 beveel- My seun, my
dogter gee my jou hart…
***
Nou wat ons besef hoe groot die werk van die Heilige Gees is, daar waar die Gees die
verborge dieptes van ons hart inkom en hoe dit alles van die Gees afkom en selfs in alles
van die werk van die Heilige Gees afhanklik is, kan jy jouself vra maar hoe doen die
Heilige Gees dit? Hoe werk Hy, want God maak dit bekend, dit is deel van God se
openbaring aan ons! Die oog wat kan sien, die oor wat kan hoor, die hand wat kan vat
kan nie van die hart losgemaak word nie. Die HOE van hoe God se Gees werk, is soos
wat daar in die Woord van God in Handelinge 16 oor Lidia geskryf staan. Ag ons kan
baie voorbeelde voor haar ook neem, dit is eenvoudig in elke kind van God se lewe die
geval, soos direk na die uitstorting van die Heilige Gees gebeur het, toe het daar 3000 tot
geloof gekom. Het hulle dit besluit, het enigeen van hierdie duisende iets kon doen om te
glo, née broeder en suster, die Heilige Gees het alles gedoen. Hy het in hulle harte
gewerk en die geloof in hulle geplant.

Van Lidia lees ons in besonder dat die Here het haar hart geopen. Maar ons moet mooi
lees dat dit alles gebeur waar Paulus daar op daardie rivier se wal die Woord aan hierdie
groep vroue verkondig het. Die Woord maak die walle van haar hart oop, juis omdat die
Heilige Gees die Woord uit Paulus se mond kon gebruik om haar tot geloof te bring.
Sonder die Heilige Gees sou sy en niemand daar glad nie vir die Woord ontvanklik wees
nie. Die skepping van God waar God alles in Genesis 1 deur sy Woord geskep het is
geweldig groot, maar die herskepping in jou hart gebeur deur dieselfde grootheid. Die
Markus 7:24-37
Sondag 25
20/11/2009
Ds. Petrus Venter

Pretoria- …………………….

3

Gees wil nie los van die Woord werk om in ons harte te werk nie. Die middel waaraan
die Gees Homself bind maak Hy Self bekend nl. dat Hy deur die verkondiging van die
Woord werk en die middel waaraan die Gees Homself bind en dit wat die Gees in sy
welbehae uitgekies het om die geloof in ons te versterk is deur die sakramente. Die
Heilige Gees het Self gekies om Hom so aan ons bekend te maak deur nie op ’n ander
manier as alleen net deur God se Woord ’n pad na ons harte oop te maak nie. Daar waar
die Woord verkondig word, waarlik God se Woord word gehoor, dit is wat die kerk,
KERK moet maak, en daarom is dit ook waar ons die Heilige Gees op ’n besondere
manier nl. in die Here se kerk (dink weer aan Son.21HK).
***
As die Woord van God gepreek word dan is die Heilige Gees in beweging, as daar ’n
kindjie in die verbond gedoop word dan is die Heilige Gees in aksie, as die Nagmaalstafel
gereed staan dan is dit weer die Heilige Gees wat aan die werk is. So kom Hy na ons
harte toe. So verander Hy ons harte, so breek Hy die hart van klip, so bekeer Hy ons, so
verlig Hy ons. Ek kan dit nie alles verklaar nie, so min soos ek die volle skepping kan
verklaar , maar in hierdie groot wonder van om te sê –EK GLO- is alles die werk van die
Heilige Gees. Daarom sal die Woord as dit verkondig word nooit leeg na God terugkeer
nie, want die Gees maak dit vol, die werk van die Gees het altyd ’n effek, want dit is die
almagtige God wat aan die werk is.

Die prediking van die Woord is die saad van die wedergeboorte. As die Woord nie
gepreek word nie sal daar nie geglo word nie. Dit is werklik ’n dwaling om te glo dat die
Gees regstreeks buite die Woord om, los van die prediking wel die geloof in die hart sal
lê, en dat die prediking nou maar net dien om die sluimerende saad wat reeds in die hart
gelê is moet laat ontkiem en so tot beweging bring. Dit is ’n dwaling want die effek
hiervan is dat jy as mens glo ek het in myself reeds die vermoë ontvang om te glo, die
Woord moet dit nou maar net aan die gang sit en dit bevestig. Nee, die Kategismus sny
hierdie gedagte af! Die Woord werk die geloof, die prediking is die saad van die
wedergeboorte, en so moet die Woord en die prediking van die Woord geken word as
saad van die wedergeboorte, want alles hang daarvan af. Dit is dan ook presies soos daar
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in Romeine 10:17 staan- Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die
Woord van God.
***
Wanneer ons dit so vóór die Here bely, dan bedoel ons nie dat die Heilige Gees nie
anders kan werk nie. Hy is wel vrymagtig en of Hy wat die Gees is wel al mense sonder
die prediking tot die geloof gebring het is nie vir ons om te oordeel nie. Dit sal ons nie
weet nie, maar wat belangrik is, is om jou te hou aan die reël wat die Gees Self sê hoe Hy
in God se kinders wil werk en dit word deur die prediking geopenbaar.

Dit moet eintlik vir ons genoeg wees om dit te weet, maar broeder en suster, God ken ons
deur sy Gees beter as wat ons onsself ken. Die Here weet hoe swak is ons geloof en hoe
moeilik dit vir ons is om te glo, ja om te bly glo in al daardie heerlike beloftes wat Hy vir
ons geskenk het. Daarom kom die Here ons nog verder te hulp. Hy gee vir ons ook nog
die sakramente om ons geloof te versterk en te ondersteun. Hierdie middele is ook die
Gees wat deur hulle werk. Al is ons ontrou, die Here bly getrou. Daarom soos wat ons
vele middele van binne ontvang het om ons geloof soos ’n klein plantjie te wortel en te
laat groei, die gebed en die dra deur beproewinge, ja die Gees wat in ons bid wanneer ons
bid, of selfs wanneer ons nie weet wat om te bid nie, dan tree Hy vir ons in met
onuitspreeklike sugtinge. Dit alles dien om die plantjie van die geloof in jou se wortels
sterker te maak, maar hoe wonderlik dit gaan nou om meer as net dit wat God in jou
skenk. In die sakramente gaan dit nou ook om dit wat van buite aan ons bedien ook ter
wille van ons geloof. By die ore kom daar nou nog van God se werke by, want wil God
ons ook laat sien wat Hy vir ons gedoen het, ons kan daaraan vat, ons kan selfs daaraan
proe, dit eet, dat dit deel van jou lewe word.

Die sakramente is heilige sigbare tekens en seëls. Om van sigbare tekens te praat is om te
erken hiermee wys God vir my sy werk as die Drie-Enige God, die Vader, die Seun en
die Heilige Gees. God werk hier eintlik soos ’n Onderwyser, ’n Leermeester, met wat
ons kan noem sy prente, dit is aanskoulike onderwys, waar Hyself aan elke teken ’n
besondere betekenis heg. Dit is hoekom dit ’n teken en ’n seël is. Die teken se betekenis
word deur God Self verseël. Jy en ek as mense kan nie daaraan verander of nog weer iets
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hieraan toevoeg as net die betekenis wat God hieraan gee nie. Dit is ook tekens wat God
baie duidelik uit sy skepping haal. Water by die doop wat die teken is tot die afwassing
van ons sondes, gewone water waarsonder sy skepping ook nie kan klaarkom nie, en dink
aan brood en wys wat wys op die liggaam en bloed van Christus. Soos water doodgewone
water is by die doop, so is brood en wyn doodgewone kos. Kos wat ’n mens voed en aan
die lewe en jou versadig. Daarmee kom die Here na ons in die Nagmaal. As die brood
breek dan is dit ’n teken van Christus se liggaam wat vir ons gebreek is. Die wyn wat
uitgegiet word is ’n teken van sy bloed wat vergiet is.

Hierdie middele wat gebruik word bring Markus 7 vir ons ook na vore. Die doofstomme
man, sy ore en sy mond was dood. Dit val ons op dat Jesus hom nie maar net die hande
oplê en gesond maak nie, maar die Here werk met middele. Hy steek eers sy vingers in
sy ore en Jesus spuug op sy vingers en raak daarmee die man se tong aan. En dan as
Jesus na die hemel opkyk dan sug Hy en sê Effata- wat beteken… gaan oop. Die effek
is ’n onmiddellike effek- dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong
losgeraak, en hy het reg gepraat. Die vinger is ’n teken van oopmaak, die spoeg uit die
Here se mond is ’n teken van Hy gaan Hom kan help, maar selfs omdat die man nie kan
hoor of praat nie, is selfs die sug van die Here ’n teken. Hy kan tog wel sien, en al kan ek
nie hoor nie, kan hy aan Jesus se liggaamshouding sien, die kop wat na die hemel toe
draai, die bors wat sugtend die asem verlaat, dit alles is aanskoulike dinge, wat eintlik die
koninklike woord van Christus bevestig, wanneer Jesus koninklik spreek- Effata- so word
nie net die ore en die mond van die doofstomme aangeraak nie, maar sy hele mens-wees.
Jesus gebruik graag middele, vingertaal, spuug, ’n sigbare sugting, wat eintlik die
magswoord moet oopmaak wat Jesus dan direk in verband daarmee bring.

Die Here kon natuurlik onmiddellik sonder die middele dit alles doen, maar Hy doen dit
nie. Hy kies die middellike weg. So word dit as’t ware deur ons oë, deur ons ore, deur
ons hande, die hart ingeplaas. So werk die Here vandag nog. Hy wil u en my hart deur
middel van middele bereik. Die sakramente is sulke middele van genade. Die Heilige
Gees werk middellik en onmiddellik. Die Woord is nie net deur die Gees voortgebring
nie, maar die Gees versterk ons ook deur die Woord. Altyd moet die verkondiging van
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die Woord ons versterk, vertroos, vermaan, so word ons opgebou uit hierdie skat wat ons
die Woord van God noem, waaruit die Here ou en nuwe dinge te voorskyn laat kom.
***
Wanneer die sakramente dan saam met die Woord dien ook tot versterking van ons
geloof , dan besef ons soos die Heilige Gees nooit los van die Woord wil staan nie, so
mag ons die sakramente ook nooit los van die Woord aanskou nie. So wys die Here
eintlik met sy sakramente eintlik ook weer vanuit sy Woord met sy vinger na ons toe. Al
hierdie dinge wat in die doop en Nagmaal afgebeeld is, die Here wil vir elk van sy
kinders dit duidelik maak dat dit is vir jou bedoel. Ek wil vir jou ’n Vader wees. Die Here
verseker elkeen dat Ek wil jou sondes afwas. Kyk, jy ontvang dit in persoon, die
waarborg kom van God Self, daarom dat die Here sy seël daarop sit. Die net soos waar
dit verskillende tekens is, net soos water vuiligheid kan afwas, net soos brood en wyn jou
voed, daardie net soos word dan ook net so seker. Jy hoef nie vir ’n oomblik in die
waarheid van die beloftes van ons Koning te twyfel nie! Die teken en die seël van die
sakrament dien gelyktydig, God geer ons hierdie teken en versekering dat Hy doen wat
Hy beloof het.

Nou weet ons ook broeder en suster, dat vir die ongelowiges beteken dit niks nie. Jesus
sê ook in Markus 8- Voorwaar Ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal stellig geen teken
gegee word nie. Wanneer ’n teken in ongeloof gevra word, dan gee die Here dit nie! As
’n mens die Here se Woord nie glo nie, so een sal ook nie deur tekens glo nie, al is dit
watter groot wonder.

Maar vir die gelowige is dit God wat Homself in sy Drie-Eenheid ten volle ook aan die
tekens verbind. Die Vader wat alles geskape het, die water waarsonder die skepping nie
kan klaarkom nie, God het die water gemaak, ook dat ons daarmee gedoop kan word as
teken tot die afwassing van ons sondes, so ook die brood en wyn kan van God die Vader
se skepping nie geskei word nie. Maar saam met die Vader kry hierdie skepping in die
sakramente hulle krag alleen deur die werk van die Seun. Jesus, Hy wat die Woord van
God is, Hy gee Sy Woord ook wanneer hierdie tekens gebruik word dat ons die betekenis
kan ontvang. Vader, Seun en Heilige Gees is Een, want ook die Heilige Gees sorg vir die
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uitwerking wat hierdie tekens moet hê. Die Gees pas die werk van Christus daarop toe.
Die Heilige Gees werk die wedergeboorte en versterk die nuwe lewe.

Die Heilige Gees wat die geloof werk stel dan nou ook die geloof op ’n stewige
grondslag. Die Woord en die sakramente word deur die Heilige Gees gebruik om ons nie
net op ’n stewige grondslag te plaas, maar dat ons grondslag ook dieselfde sal wees. Vir
ons is daar geen ander fondament nie, en die fondament wat daar vir ons gelê is, is Jesus
Christus. Dit is die enigste grond vir ons saligheid.

Uit wat Christus vir ons gedoen het, ja uit die afbeelding van Christus se kruisoffer,
beeld die doop nou ook iets in myself af. My geloof, my bekering, ja selfs dat ek by
Christus wil wees, die gebruik van hierdie sakramente is ook niks anders as iets soos ’n
geloofsbelydenis. Ons word na Christus heengewys, weg van jouself na Hom toe. Dit is
waarvoor albei die sakramente bestem is (V/A67). Dit gaan om die beloftes van die
Evangelie. Soos die Kategismus dit baie duidelik stel- dat God vanweë die enige offer
van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van die sondes en die ewige
lewe uit genade skenk.

Dit leer die Heilige Gees ons deur die Evangelie, maar ons word ook hiervan verseker
deur die sakramente. Albei sakramente, doop en Nagmaal wil die Woord wat ons kan
hoor, ons laat sien. Die hoorbare Woord is nou ook ’n sigbare Woord. In wat ons hoor
en in wat ons sien, gaan dit net om Een nl. ons Here Jesus Christis. Dit wat Rom6:3 ons
belowe- Almal wat in Christus Jesus gedoop is, is in sy dood gedoop. Of soos dit in
Gal.3:7 staan- dat almal wat in Christus gedoop is, hulle met Christus beklee. Die
sakramente gaan om Christus en Hom alleen. Hoe wonderlik dat Christus die sakramente
vir ons gegee het om hulle te gebruik. God het hulle albei saamgevoeg en wat Hy
saamgevoeg het mag ’n mens nie skei nie. Die een sakrament is ook nie belangriker as
die ander een nie. Hulle is ewe belangrik. Gebruik dit wat die Here jou gee met ’n ware
geloof, want soos ons van die begin af weet hulle is juis daar ter wille van ons geloof om
uit dankbaarheid God te dien en volgens wat Hy van ons eis te lewe.
AMEN
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Vrae uit Sondag 25
1. Hoekom is die geloof so belangrik?
2. Wie werk die geloof in ons harte?
3. Waarmee word die geloof in ons hart gewerk?
4. Hoe word die geloof in ons harte versterk?
5. Is geloof op enige manier oorerflik?
6. Kan geloof ten volle met die verstand uitgeredeneer word?
7. Wat is op die einde die diepste van jou bestaan wat deur die geloof aangeraak
moet word? (Vgl. Spr. 23:26)
8. Wat staan daar in Rom.10:17?
9. Hoe is die gebeure daar op die rivierwal waar Lidia begin glo het op hierdie
Sondag van toepassing?
10. Is prediking van die Here se Woord belangrik? Motiveer.
11. Watter tipe saad word die prediking van die Woord ook genoem?
12. Is die Woord maar net ’n hulpmiddel vir die Gees of is die Woord die middel
waardeur die geloof gewerk word?
13. Wat is sakramente?
14. Waar pas die sakramente in?
15. Wat word bedoel met die woord teken?
16. Wat word beteken met die woord seël?
17. Wat beeld die doop en die Nagmaal af?
18. In Markus 7 maak die Here ’n doofstomme man gesond. Wat is aangrypend in
hierdie hele optrede van Jesus?
19. Is God Drie-Enig by die sakramente of net Christus alleen? Motiveer
20. Sal die Here ook ’n teken gee as daar nie geloof is nie?
21. Wat is die enigste grondslag waarop die Heilige Gees die geloof plaas?
22. Wat word bedoel dat ons ’n hoorbare Woord en ’n sigbare Woord ontvang het?
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Skriflesing: Titus 2:11 – 3:11; 1 Korinthiërs 6:1-11
Heidelbergse Kategismus: Sondag 26
Teks: 1 Korinthiërs 6:11b
Sing- SAMESANG: Ps.77:8
TYDENS EREDIENS: Ps.102:1; Ps.42:4; Ps. 105:5
Christus het die waterbad van die doop ingestel. Broeder en suster, ons is in Christus
gedoop Ons doop kan nooit los van Christus staan nie. Watter voorreg om dit te mag
weet, dit wat met ons gebeur het. Paulus verwys ook hierna dat ons met Christus begrawe
is deur die doop in sy dood. Christus wat Self gedoop is. Toe Christus na alles uitgeroep
het – Dit is volbring- Dit is woorde waarin Hy gedoop was. In alles wat Hy moes doen
was soos ’n doop wat Hy moes deurgaan. Ons doop is teken en seël van dit wat Christus
vir ons beteken, maar ook ’n versekering van dit wat God ingestel het.

Ons word op iets gewys wanneer die teken na ons kom. Daardie iets is God se belofte.
Die belofte dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom. Dit wat die
Kategismus hier in Sondag 26 doen is om op die man af vir elkeen te vra, nie wat dink jy
van die doop of wat is jou gedagte oor die doop van ander mense nie, nee dadelik gaan dit
om jou en my wat self gedoop is. Ons eie doop!
Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys (en hoe word jy…)daarvan verseker
dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom? Al hierdie vrae uit
ons belydenis is met jou en my eie doop besig. Wie hier antwoord gee ’n persoonlike
antwoord. Ek moet hier namens myself praat, ek kan nie maar sommer namens almal of
maar sommer in die geheel antwoord nie. Dit maak dat die doop wel persoonlik is, maar
daar mag ook nie individualisties daarna gekyk word nie. Ons is in die kerk van die Here
as gedooptes, nie maar ’n klomp los individue nie. Nee, ons is in gemeenskap met
mekaar, daarom ’n gemeenskap van heiliges. Daarom is jou doop persoonlik in hierdie
gemeenskap met die heiliges wat nie buite die organiese gemeenskap van gelowiges kan
staan nie. Die doop is ingestel vir die gelowiges in hulle geslagte. Ons aanvaar dat die
kategismus met gelowiges praat. Dit is alleen die Heilige Gees wat ook deur hierdie
sakrament die geloof in ons harte kan versterk.
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Die Here weet hoe stompsinnig en swak ons in onsself is.

Daarom buig die Here eintlik

na ons toe neer om in sy Vaderlike goedheid ons in ons swakheid te help., Saam met die
prediking van die Woord is die doop uit en uit teken van die Here se genade en goedheid
teenoor ons. Die doop soos die Nagmaal word dan ook genademiddele genoem. Dit laat
ons net nog duideliker die kruis van Jesus Christus aanskou. Dit is asof ons deur
verskillende kleure vensters na die kruis van Christus kan kyk. Deur die prediking sien jy
die kruis op ’n bepaalde manier, maar as jy deur die vensters van die doop na die kruis
kyk dan sien jy eintlik hoe het God die doop as ’n bevel vir ons gegee, dit is ’n duidelike
opdrag wat nagekom moet word- die doopbevel- Doop hulle in die Naam van die Vader,
die Seun en die Heilige Gees- MAAR in hierdie opdrag het God ook aan ons ’n belofte
gemaak. Nie dat dit alles totaal nuut na ons gekom het nie.
***
Die uitwendige waterbad soos wat ons ook na die doop kan verwys, is in die Ou
Testament op die mense buite die Jodedom toegepas. In die sg. proseliete-doop moes ’n
heiden voordat hy/sy tot die Joodse godsdiens mag oorkom moes so iemand eers van sy
heidense vuilheid gewas word. Dit het die Jode in die OT simbolies met die doop
uitgevoer, maar dan kom Johannes die Doper en hy sluit beslis aan by die gebruik van die
proseliete-doop maar in die betekenis daarvan kom daar egter nou ’n baie groot verskil.
Jode en heidene ontvang nou dieselfde doop, want dit gaan nie meer om in die Joodse
godsdiens opgeneem te word nie, maar of jy werklik in God se koninkryk behoort. Wie
die koninkryk van God wil beërwe ontvang nou die doop van bekering en vergifnis van
sondes.

Wanneer Jesus sy dissipels twee-twee uitstuur ook met die bevel om die mense te doop,
dan handel dit nog presies waaroor Johannes die Doper ook gedoop het. Vir eers het
Jesus sy dissipels ingeperk dat net Jode, hulle wat in die proseliete doop uitgesluit was,
dat net hulle gedoop mag word. Vir eers mag die dissipels nie na die heidene gaan nie
(Mat.10:5), maar na sy hemelvaat gaan die opdrag nou na alles nasies toe. Die bekende
doopbevel van Matt.28:19 is nou van toepassing. Die doop is nou ’n water-instelling, ’n
water-bad vir alles mense wat in Christus glo.
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Altyd nog word dit met water bedien, want dit maak nie saak hoeveel water ons van
praat, of dit ’n bad vol water is, en of maar net ’n handjievol water nie, want gaan dit om
die teken van wat water kan doen, nie oor die hoeveelheid water nie. In die ou tyd was
die doop in seker die meeste gevalle met onderdompeling bedien, daar waar ons ook in
die Grieks van die doop praat, dan noem hulle dit “baptismos” wat dan letterlik beteken
om te onderdompel, om te benat, om af te was. Inderdaad skryf Paulus ook in Rom.6:4
van die simboliese onderdompeling- Ons is saam met Hom (Christus) begrawe deur die
doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid
van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe kan wandel. Tog het ons die hele Woord van
God ontvang en net soos wat onderdompeling (baptismos) direk ter sprake kom, kom in
die Grieks die woord vir besprinkeling ook direk ter sprake- die woord (rantismos) .
1 Pet.1:2 – Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking
van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprinkeling met die bloed van Jesus Christus.
***
Al twee gebruike dui eintlik op dieselfde betekenis dat afwassing, dat ware reiniging van
die liggaam kan alleen deur water geskied en die simbool van water bring ons by die
kernwaarheid van die doop. Al die vrae en antwoorde in Sondag 26 het op een of ander
manier betrekking rondom die afwassing van sondes. Soos water alledaags sentraal staan
in ons lewe, ons kan daarsonder nie lewe nie, so skryf Paulus ook vir daardie gelowiges
in Korinthe …maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is
geregverdig in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van onse God.
As Paulus praat van afwas dan het dit ongetwyfeld betrekking op die doop. Soos wat hy
ook vir die Efesiërs skryf dan sê hy in Ef.5:26- dat Christus die gemeente gereinig het
met die waterbad deur die Woord en in Titus het ons gelees waar Paulus die doop noem
die bad van die wedergeboorte.
Die wedergeboorte waarvan ons hier lees is ’n verduideliking en ’n versekering dat
Christus ons sy belofte gee dat Hy ons in ’n lewe van heiligmaking wil inlyf. Die
wedergeboorte soos heiligmaking is in die sin nie aparte gebeure nie, waar wedergeboorte
wel die geloof voorafgaan, maar dit tog ook weer daaruit voortkom en ook daarop volg.
Dit gaan heeltyd om twee beloftes. God verduidelik aan ons en Hy verseker ons dat die
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bloed van Christus is ons regverdiging voor God en die Heilige Gees word aan ons in die
lewe van heiligmaking belowe.

Met die bediening van die doop vind daar hierdie wonderlike aanskoulike onderwys
plaas. Uit die sigbaar bekende beweeg dit die onsigbare in. God het aan ons water gegee
as reinigingsmiddel om in hierdie lewe jou liggaam en jou klere skoon te maak, ja om die
wêreldse stof op elke denkbare terrein te bestry, daarvoor het ons water ontvang. Water
weet wat dit is om teen stof te stry. In die doop kom die belofte na ons dat in die lewe van
die siel vind dieselfde plaas. Sonde maak ons vuil, dit besoedel ons hele lewe, dit tas ons
so aan dat dit die dood van die siel kan teweegbring. Om hierdie vuilheid van sonde,
hierdie dodelike werking van sonde in die siel te stuit is daar ook ’n redmiddel, soos
water die redmiddel vir jou liggaamlike buitekant is, dit was jou buitekant skoon, so was
die bloed van Christus jou binnekant skoon. Let wel nie die doopwater was jou binnekant
nie, net Christus deur sy bloed kan dit doen, maar die doopwater is teken en seël van
Christus se bloed. Hierdie waarheid word elke keer nie net aan ons verkondig wanneer
ons die doop bedien nie, maar ons ontvang in die doop ’n teken waarin ons hierdie
waarheid ook kan aanskou.
***
Om in die diepte van die betekenis van die doop in te gaan, is om met Christus in sy dood
begrawe te word. Daarom het ons reeds gewys op hoe die onderdompeling dit eintlik in
’n watergraf afbeeld, maar so seker soos wat Christus uit die graf opgestaan het, so seker
kan ons wat in Christus gedoop is uit die sonde dóód opstaan en met Christus die nuwe
lewe ingaan. Elke doop is eintlik ’n herinnering aan ons geestelike melaatsheid. Daardie
afkeer wat ons in onsself moet kry om ons reiniging en saligheid buite onsself in Christus
te soek. Wanneer die melaatse in die Woord van God van sy siekte genees was (gereinig
was), dan was hy/sy verplig om na die priester gaan om aan hom te toon dat hy skoon is
en het die priester hom/haar rein verklaar deur ook water op die melaatse te sprinkel.

Die vraag in die Kategismus wat dit presies beteken om met die bloed en Gees van
Christus gewas te wees laat ons dit hier met ’n geldnoot verduidelik. ’n Twee-honderdrand noot is opsigself net ’n stuk papier, daardie papier opsigself het nie veel waarde nie.
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Dit is gewoon papier, soos wat water by die doop gewoon maar net kraanwater is, maar
nou is so ’n geldnoot se waarde nie dit wat die papier werd is nie, maar die waarde lê in
dit wat die geldnoot ’n teken en seël van is. Die waarde lê in wat meer is as net die
papier. Dit gaan om die betekenis en die versekering dat hierdie geldnoot gee jou tweehonderd-rand as hierdie papier joune is. As die water van die doop op jou kom, dan is dit
maar gewoon water maar dit wat daaragter sit is om met die bloed en Gees van Christus
gewas te wees. Dit wat die bloed vir ons beteken, daardie betekenis word deur die
Heilige Gees vir ons toegepas. Dit gaan altyd om die bloed en die Gees tesame. Dit is
nooit die bloed alleen nie, ook nie die Gees alleen nie. Ons mag dit nie van mekaar skei
nie.
***
Hierin kom die Kategismus by wat ons regverdigmaking en heiligmaking genoem kan
word. Regverdigmaking het alles met die reg van God te make. Christus wat in ons plek
aan die reg van God voldoen. Hy is ons Middelaar en Borg, Hy wat in ons plek staan, Hy
reinig ons met sy bloed, dat so skoon soos wat sy lewe voor God is, so skoon kan ons
lewe nou in Hom word. Sy bloed bedek ons sonde, dat ons saak voor God geregverdig
kan word. Ons het deur die bloed van Christus vergewing van sondes ontvang. Soveel
so dat Paulus in Rom.8 vra- wie kan teen die kinders van God beskuldiging inbring?! Dit
is God wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel?
Hierdie regverdigmaking staan saam met ons heiligmaking- Soos wat ’n liggaam kan
skoon word in die water wat dit reinig, so word ons ook deur die doop vermaan en
verplig tot ’n skoon lewe, tot ’n nuwe lewe van gehoorsaamheid. Dit gebeur nie alles
eensklaps nie, want ons weet ons lewe lank het ons nog steeds die lewe van daaglikse
bekering nodig. Om dinge hoe langer hoe meer te doen, dit is die taal van daaglikse
bekering. Die besef van wat dit beteken om gedoop te wees groei in waarde. Dit spoor
jou aan van krag tot krag om teen die sonde te bly stry. God gee met die doop die
belofte dat Hy my nie sal los nie. Ek is sy kind wat op sy beloftes kan reken. As daardie
moeilike tye kom, dae van beproewing en twyfel, hou vas aan jou doop. Vind jou troos
en jou versekering dat jy werklik ’n kind van God is, jy is in sy Naam gedoop.
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Die feit dat God Self die doop ingestel het, die gawe van God word nou ’n opgawe.
Volgens God se wil, sy gebooie, volgens God se Woord moet daar nou gelewe word. Die
Kategismus praat van godvresend en onbesproke lewe. Onbesproke beteken dat jy lewe
dat dit vir God nie meer nodig is om jou te straf nie! In die Nederlandse teks staan daar
een Godsalich onstraffelick leven wandelen…

Ursinus die opsteller van die Kategismus onderskei in sy verklaring sewe oogmerke
waartoe die doop ons vermaan (herinner) en verplig. Dit is (1) ’n publieke getuienis
(2) dit roep ons tot plig om God se Naam in alles te bely (3) dit is vir ons ’n teken van
ons ingang tot en aanneming in die gemeente (4) dit is ’n kenteken waardeur die kerk van
die ongelowiges en heidene geskei word (5) die doop is ’n aanduiding van die kruis wat
die kerk in hierdie wêreld moet dra (6) dit is ’n aanduiding van die eenheid van die
gemeente…ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam (1 Kor12:13) en dan
(7) Dit is ook ’n middel en aansporing om ook aan die andere wat die heil in Christus nie
ken nie, die evangelie te verkondig.

Dit wat in die Ou Testament was, die proseliete-doop, hierdie gewoon menslike
instelling waarin Jode hulleself nie nodig geag het om ook die doop in te gaan nie, dit
word deur God omgekeer. Dit word ’n goddelike instelling vir Jode en alle volke tale en
nasies dat toe Johannes die Doper die doop van God begin dan geld dit vir die Jode net
soveel dat as jy die koninkryk van God wil ingaan dan moet jy eers van al jou sondes
gereinig word. Jy moet gedoop word. Die Jode sou moes besef dat in die koninkryk is
ons uit onsself niks beter as die heidene nie. Die doop kom nou nie meer uit die mense
nie, maar uit die hemel, soos wat dit baie duidelik is toe Johannes vir Jesus gedoop het
was dit ’n doop vanuit die hemel…Die doop word in die Naam van die Vader en die Seun
en die Heilige Gees bedien. Waarlik God Drie-Enig Hy wat die geloof skenk, in sy
Naam ontvang ons die doop. Wie glo en gedoop is sal waarlik gered word. Laat ons
daaroor nie twyfel nie, maar net so seker dat die een wat nie glo nie, al is hy/sy gedoop
sal verlore gaan. Om gedoop verlore te gaan- hoe verskriklik is dit om net daaraan te
dink. Dit is nie dat hulle doop ’n vergissing was nie. Die beloftes aan hulle gemaak is
werklik bedoel, maar sulke mense het moedswillig God se beloftes en eise aan hulle
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verwerp. Hulle wil daarmee niks te make hê nie. Dan gebeur wat ons bedoel dat iemand
in sy eie doopwater kan verdrink, soos die sondvloed rondom Noag ware verdrinking van
bondelinge (verbondskinders) was. Omdat gedooptes as hulle nie glo nie, op so
moedswillige en openlike wyse God verwerp, is die doop nie gekanselleer nie, maar die
doop is juis dan ’n teken van oordeel wat roep om God se verbondswraak. Soos wat ons
by die Nagmaal ’n oordeel oor onsself kan eet en drink, so kan jy ook tot jou oordeel
gedoop wees as jy die God van jou doop nie in geloof en liefde aanneem en volgens sy
gebooie lewe nie. In 2 Petrus lees ons van sulke mense as varke- ’n gewaste sog wat
omdraai om weer in die modder te gaan rol (2 Pet.2:22). Mense soos Esau en Demas,
hulle wat die teken en die seël van die verbond ontvang het, maar hulle het hulle daarna
van God afgekeer en die wêreld en vir Satan gedien.

Laat ons waarlik besef watter voorreg dit is om gedoop te wees. Daarmee saam watter
groot verantwoordelikheid dit teweegbring om ons hele lewe lank aan die betekenis van
ons doop te bly vashou. Die wonderlike van die verbond wat ons met God het dit wys in
die eerste plek op God se werk en die grootheid van God se beloftes. Om met die bloed
van Christus gewas te kon word, maar om ook met die Gees van Christus gewas te wees,
dit verseker ons God het my van die sondeskuld verlos, maar ook die sondemag daarvan
wil Hy my vrymaak. Christus het ons skuld betaal, maar het Hy ook aan die kruis die
mag van die duiwel en van die sonde oorwin. Die Heilige Gees maak dit alles moontlik,
maak dat ons deur die geloof in die beloftes van die doop in Christus ingeplant word. Hy
in ons en ons in Hom. Wat meer kan ons vra? Daar is niks meer wat ons nodig het as dit
wat God sy kinders belowe.
AMEN
Vrae uit Sondag 26
1. Wat beteken dit vir jou om te weet ek is gedoop?
2. Hoe kan ons Christus se woorde van – DIT IS VOLBRING- met sy doop in
verband bring?
3. Kan ons uit Sondag 26 maar net sekere standpunte oor die doop formuleer en aflei
of gaan dit om ’n baie meer persoonlike vraag wat hier aan die orde moet kom?
4. Is dit nodig dat die doop in die gemeente (in die gemeenskap van die heiliges)
bedien moet word? Motiveer.
5. Mag die bediening van die doop sonder die bediening van die Woord plaasvind?
6. Watter doop het daar in die Ou Testament bestaan?
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7. Hoe verskil daardie doop van die doop soos in die Nuwe Testament aan ons
beveel?
8. Is dit verkeerd om mense in die bediening van die doop te onderdompel? Is daar
enige verskil om met die doop onderdompel te word of met water besprinkel te
word?
9. Wat bedoel ons as ons sê dat die doop ’n teken en ’n seël is? Waarvan is die doop
’n teken en ’n seël?
10. Hoekom word die doop met water bedien? Is die doop meer spesiaal as ek met
water uit Israel (Jordaanwater) gedoop kan word?
11. Noem die sewe dinge wat Ursinus (opsteller van die Kategismus) beskryf het
waaraan sy doop hom herinner (vermaan).
12. As jy gedoop is, is dit ’n waarborg dat jy waarlik sal glo?
13. Wat gebeur as gedooptes nie gelowiges is nie? Is die beloftes van die doop dan
maar net uitgekanselleer?
14. Hoe lank is die betekenis van die doop op jou lewe van toepassing?
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Skriflesing: Markus 10:1-16; 1 Petrus 3:15-22
Heidelbergse Kategismus: Sondag 27
Teks: 1 Petrus 3:21, Markus 10:15-16
Sing- SAMESANG: Ps 34:6
TYDENS EREDIENS: Ps 147:5; Ps 105:5,21; Ps.128:3;
In Sondag 27, broeder en suster, moet ons klein kindertjies voor ons sien, waarlik hulle is
nog klein, maar die geveg oor hulle is nie klein nie. Dit is en was nog altyd ’n groot
geveg of klein kindertjies gedoop mag word of nie! As ons praat van ’n geveg dan moet
ons in Sondag 27 eintlik van twee gevegte praat. Twee verkeerde sieninge wat bestry
moet word. Albei hierdie verkeerde siening was al in die reformasie van die 16de eeu, ja
Calvyn en Luther, Ursinus en Olevianus (opstellers van die Kategismus) het teen die
dwaalleer van die Roomse kerk moes stry, maar terselfdertyd was die stryd ook teen die
Wederdopers (hulle wat die leer van die kinderdoop verwerp!) net so fel.

Die Roomse kerk is van oortuiging dat die oomblik wanneer die woorde van EK DOOP
JOU IN DIE NAAM VAN DIE VADER EN DIE SEUN EN DIE HEILIGE GEES
uitgespreek word- op daardie oomblik verander die doopwater in water wat werklik die
sondes afwas. Daarom is die Roomse ook van oortuiging dat as ’n kindjie ongedoop
sterwe dat hy/sy nie waarlik gered kan wees nie. Sulke kindertjies verkeer in ’n soort van
’n tussentoestand, wat maak dat hulle nie die hemele kan inkom nie. Hierdie beskouing
van die Roomse kerk wil te kenne gee dat die doop sonder die geloof alreeds sondes kan
afwas. Solank net die water in God se Naam bedien word dan gebeur verder alles
outomaties. Die noodsaak van die geloof word geheel en al uitgeskakel. Terwyl ons weet
dat dit eintlik juis oor die geloof gaan. Ons kan die geloof nie uitskakel nie, nog minder
mag ons die werk van die Heilige Gees uitskakel, soos wat die uiteinde van die Roomse
kerk se opvatting dan ook is.
***
Rome oorskat geheel en al die betekenis van die doop asof die doopwater opsigself in
staat is tot die afwas van die sondes, maar nou aan die ander kant het die Anabaptiste
(Wederdopers) geen sin en waarde wat aan die kinderdoop geheg kan word nie. Hulle
onderskat weer heeltemal van die ander kant dit wat ons glo die doop vir kindertjies
beteken. Vir hulle mag die doop eers bedien word as jy in jou geloof reeds volwasse is
en as jy hierdie geloof kan bely dan éérs kan jy gedoop word.
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Dit laat ons besef, broeder en suster, nie die Roomse nie, ook nie die Anabaptiste het net
’n verkeerde beskouing oor die doop nie, maar die probleem begin eintlik met ’n
verkeerde beskouing oor die kerk.
Die kerk van God, die gemeente van God is ’n gedoopte gemeente. Dit moet ons vanuit
die staanspoor besef. Wanneer ons die vorige Sondag terugroep dan het ons bely toe
Christus gesê het- DIT IS VOLBRING, dan is Hy ten volle onderdompel aan die kruis
ook in wat sy doop was. In alles wat Christus moes deurgaan is soos ’n doop wat Hy
moes deurgaan. Deur die doop in sy dood is ons gedoop. En nou staan ons by Sondag 27
en ’n kindjie word in die midde van God se gemeente gedoop, maar dit gaan nie maar net
om die doop van daardie kindjie nie. Die kindjie is nie maar ’n individu wat alleen
hierdie wêreld ingekom en wat in niks deel het nie, en wat homself/haarself nou eers in
hierdie vereniging (hierdie besigheid) wat hulle kerk noem moet kan bewys nie.
Die kerk is nie organisatories ’n vereniging waarin ons oor die besigheid van die doop
handel nie, maar die kerk is alles behalwe organisatories ’n besigheid, nee die kerk is
organies volk van God. Dit is soos ’n wingerd waarvan die lote uit die stam (uit Christus)
groei en wat daar nog klein lote is, maar die grotes wat moet vrug dra is ook reeds daar.
Deel van die groot lote is nie net om druiwe voort te bring, maar om ook die lote wat
weer daaruit groei in groei tot nog meer lote en meer vrug te dien. Dit maak die kerk ’n
gemeenskap, (DIEN –GEMEENSKAP) en is ons saam, groot en klein gemeenskap van
God, volk van God, in Christus waarvan Hy ons sy eiendom gemaak het, selfs nog voor
ons gebore is. In Hom reeds uitverkies. Wie die kinderdoop verwerp, verwerp in wese
die troos van die uitverkiesing! Dit gaan in die doop reeds om die troos van God se
verkiesende genade.
Om in die gemeente van God gedoop te word is om te deel in ’n volle gemeente wat
reeds gedoop is. Dit wat reeds gebeur, ’n gemeente wat reeds gedoop is, dit maak ons ’n
gedoopte gemeente, broeder en suster, daarin lê die diepe betekenis van elke kindjie wat
dan nou ook in so ’n gemeente gedoop word. Om te deel in wat die ander reeds in
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Christus is! Om V/A 73 hier ons eie te maak is om te besef die hele gemeente moet die
bad van die wedergeboorte, dit waarin ons onderdompel moet word voor ons werklik die
afwassing van die sondes kan bely is waaroor dit gaan.

Daardie verlamde man daar by die barmhartigheidshuis- Bethesda- ons lees in Joh.5 hy
het al 38 jaar lank daar gelê. Al beteken Bethesda bad en huis van barmhartigheid is dit
vir hierdie man ’n totaal ander bad, ja dit is vir hom al vir baie lank ’n huis alles behalwe
van barmhartigheid, want niemand is daar om hom eerste die water in te help as die engel
die water gedraai het nie. Die betekenis van daardie wonderhuis het vir hom self geen
betekenis nie, tot die dag wat Jesus hierdie huis sy eintlike betekenis gegee het. Jesus het
die man hande en voete gegee dat Hy werklik God se barmhartigheid nie net by Bethesda
nie, maar vanuit Bethesda sy hele lewe met hom kan saamdra. Vanuit jou en my doop,
gee God ons sy barmhartigheid wat ons nou in heel ons lewe met ons verder moet kan
saamdra. Die betekenis van die doop vir jou en my, en ook die doop van ons kinders
gaan oor geweldige realiteite omdat dit in sulke geweldige groot beloftes vasgemaak is.
Watter wonderlike realiteit om ’n gedoopte gemeente te wees, om in hierdie Bethesda,
hierdie huis van God se barmhartigheid saamgebind te wees, midde-in ’n harde,
ongenaakbare, onbarmhartige wêreld wat alles behalwe aan ons en ons kinders enige
barmhartigheid sal wil bewys.

Om hierdie dinge te verstaan, soos ons dit uit die Kategismus hoor, is alleen moontlik as
ons die verbond van God verstaan. Ook wanneer die doop die bad van die wedergeboorte
genoem word, dan word daar oor die doop eintlik iets groot geopenbaar. In hierdie bad,
dit wat God se beloftes laat saamvloei, vloei alreeds die baie duidelike teken van Christus
se bloed. En in die bad van die wedergeboorte word ons geleer, al kan ’n klein kindjie dit
nie verstaan nie, dat die bloed en die Gees van Christus is ons in alles vóór!

In die teken van water voor ons is die bloed en die Gees van Christus in staat om ons
sondes so weg te neem so seker as wat water die vuilheid van die liggaam kan wegneem.
’n Kindjie hoef nie die werking van water te verstaan, voordat die werking van water vir
hom/haar ’n werklikheid sal wees nie. ’n Babatjie wat sy eerste bad kry deel al in die
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volle werking van water al verstaan hy/sy daar nog niks van nie. Dit is wat die verbond in
wese belowe om te deel in wat jy jouself nie by kon indeel nie.
Die water by die doop is nie net ’n SO SEKER-teken nie, dit is méér as dit! Dit is ook
’n seël, wat eintlik ’n waarborg is, ja ’n VERSEKERING dat ons werklik geestelik van
ons sondes kan skoon kom, en dat ons werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat
ons liggaam uitwendig met water gewas word.

Om in die verbond van genade te behoort, is om deelagtig te word van dit wat ek alles
behalwe myself by kon indeel. Nie eers die sterkste, slimste en grootste mens kan
hom/haar self outomaties indeel en laat deel in die liggaam van Christus nie. Om deur
die doop in die dood van Christus begrawe te word, dit waarsonder die wedergeboorte nie
kan plaasvind nie, is om te weet kindertjies kan net soveel deel aan die liggaam van
Christus verkry as wat groot mense reeds hulle deel ontvang het. Christus maak dit Self
baie duidelik in wanneer Hy na kindertjies gaan, van hoe Hy aan hulle wil behoort, want
hulle behoort aan Hom! Art. 34 van die Nederlandse Geloofsbelydenis maak dit vir ons
baie duidelik dat Christus het sy bloed nie minder vir kinders vergiet as vir volwassenes
nie, en daarom kan daar ook nie afgelei word dat vir kindertjies om in die bloed van
Christus van hulle sondes gereinig te word, dit wat die doop tog beteken, dat dit vir hulle
nou minder moontlik sou wees. Uit die krag van die genadeverbond behoort kindertjies
net soveel as die volwassenes tot die verbond. Daar is geen krag uit onsself, groot of
klein waarmee ek myself by die verbond kan inlyf nie. Alles, maar alles is net God se
genade, daarom die naam GENADEVERBOND.

Die Here het nog altyd kinders in sy verbond betrek. Die verbond van Abraham af
bevestig dit van kind tot kind. Hierdie genadeverbond is terselfdertyd ’n ewige verbond.
Die doop van ons kindertjies wat eintlik net kon plaasvind omdat daar ’n besnydenis in
die Ou Testament was. Die doop kom in die plek van die besnydenis, want lees ons so
duidelik van die verband tussen verbond en besnydenis in Genesis 17. Daardie litteken
aan die geslagsdeel van ’n seuntjie, die mees kwesbare plek, waar die voorhuid afgesny
is, is dit met ’n skerp mes gedoen. Dadelik by die uitvoer hiervan het bloed gevloei. Die
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mes wat so kwesbaar op die kindjie insny is ’n baie duidelike teken dat die kindjie uit
homself nie verdien om te lewe nie. Ons is in sonde ontvang en gebore. Ons verdien nie
om by die verbond ingelyf te word nie, so seker soos wat daardie deeltjie van die seuntjie
van hom losgesny en weggegooi word, so verdien ons om eintlik weggegooi te word.

Maar in die bloed wat daar vloei straal daar al uit die bloed wat die verlossing in Christus
afstraal. Die bloed van Christus wat die volle prys sou betaal waarvan elke besnydenis
maar net ’n teken van was dat daar met bloed betaal sal moet word. Terselfdertyd was
die besnydenis ’n merkteken, ja ’n litteken wat die seun en die man en in sy geslagte elke
man met sy vrou elke dag sou herinner dat dit wat in my vlees gebeur het dat God met
hierdie sakrament van die besnydenis baie groot erns maak. Die geskiedenis waar Moses
se seuns aanvanklik onbesnede was, wys hoe ernstig is God oor hierdie teken en seël dat
Moses daardie nag met sy lewe sou betaal as sy seuns nie dadelik besny sou word nie.
God wou vir Moses doodmaak leer ons uit die Skrif. Die Here weet baie goed dat hoe
kan Moses binnekort die tweede sakrament, die Pasga met hom instel, maar Moses is self
die man wat die eerste sakrament verwaarloos. God is oor sy sakramente, oor sy
instellinge nog altyd baie ernstig gewees.

Ons moet natuurlik nou nog die kloutjie by die oor bring van hoe die besnydenis die doop
van kinders kon word! Nêrens staan daar pertinent in die Nuwe Testament dat kindertjies
gedoop moet word nie, en tog is dit so duidelik dat sakramente sal nie verval nie. Dit sal
’n gelowige weet waar dit gaan om die tekens van God se beloftes en genade dit nie sal
verval nie, die Here sal dit net nog ryker en voller maak. Dit is presies wat die doop in
die plek van die besnydenis doen. Kolossense 2 beskryf die heerlikheid van Christus en
in hierdie heerlikheid word daar ’n onmiddellike en ’n mildelike verband tussen die
besnydenis en die doop gelê. Die doop word dan die besnydenis in Christus genoem,
want word ons nou, soos dikwels genoem, in die doop met Christus begrawe, en daarom
is die besnydenis wat werklik in Christus gebeur dit wat nie met mensehande gedoen kan
word nie, nl. die besnydenis van die hart. Van hierdie besnydenis van die hart is die doop
met water ’n teken en seël van God se beloftes…dit wat word die bad van die
wedergeboorte.
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Hoe verskriklik as ons hierdie dinge so voor die Here bely om die wederdopers oor die
kinderdoop te hoor praat as maar sommer ’n hondedoop. Bedoelende as ’n hond uit die
water kom dan begin hy dadelik die water van sy lyf af te skud om dan weer verder te
gaan. So sê hulle gebeur ook met die kinderdoop. Dit is maar net ’n uitwendige
handeling. Hulle glo nie dat die doop van kindertjies met geloof kan geskied wat hierdie
belofte dan in die doop ten volle kan aanneem nie. Die wederdopers wil eenvoudig
hulleself leer omdat kindertjies nog nie werklik kan glo nie, daarom mag hulle nie gedoop
word nie. Die leer en die versekering wat die Here ons rondom sy Beloftewoord gee wil
hulle nie insien nie, hulle wil nie verstaan dat kinders is net so deel van God se gemeente
soos volwassenes, nog minder dat ’n gemeente ’n gedoopte gemeente moet wees nie.
Hulle kyk individualisties net van mens tot mens, want die gebrekkige
verbondsbeskouing maak dat daar na die kerk as verbondsgemeenskap net so gebrekkig
gekyk sal word.

Watter voorreg het ons ontvang om die betekenis van die doophandeling nie te oorskat
soos die Roomse kerk nie, maar om ook nie die doop van kindertjies te onderskat soos
die dwaling van die Wederdopers nie, maar laat ons dit wat die NGB in Art.34 sê mooi en
duidelik ons eie maak- …dat die Here in die plek van die besnydenis die sakrament
van die doop verorden het, waardeur ons in die Kerk van God ontvang word en van
alle ander volke en vreemde godsdienste afgesonder word om geheel en al sy
eiendom te wees en sy merk en vaandel te dra; en dit is vir ons ’n getuienis dat Hy
tot in ewigheid ons God sal wees en ons genadige Vader…God het nog altyd by die
doop, oor die doop en in die doop gespreek. By die doop staan dit voorop dat die Naam
van God oor die een wat gedoop word uitgespreek word. Soos die hele volk in die Ou
Testament in Moses gedoop is. Dit staan dat die volk is in Moses, in die wolk en in die
see gedoop. Nou gebeur dit in Christus. Hy die Koning wat nie sonder onderdane sal
wees nie, en juis is die kinders deel van wat die onderdane sal wees.

Hoe het Christus juis die kindertjies na Hom toe laat kom, daardie oomblikke wanneer
grootmense gedink het hulle is met al te groot en belangrike gesprekke besig dan moet
die kinders tog nie naby kom nie. Op ’n dag het van Jesus se dissipels met Hom oor ’n
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baie ernstige onderwerp wou praat, nl. oor die egskeiding. Hulle vra of egskeiding
enigsins mag plaasvind en wel dan op watter gronde. ’n Gesprek waar baie mense sou sê
hier moet nou nie kinders by wees nie. Tog is dit so ironies toe die grootmense die
gesprek op sy mespunt wou begin plaas, toe op daardie moment kom daar skielik
kindertjies daar wat die ouers wou hê dat Jesus hulle kindertjies moet aanraak.

Hoekom, is dit maar toevalling?! Nee, broeder en suster. Die dissipels vind dit natuurlik
baie steurend, want hulle het dan juis nou hierdie groot gesprek met Jesus aangehad waar
die kinders nie moet by wees nie. Hulle wil dat die kinders weggestuur moet word en op
’n meer geskikte tyd moet kom. Jesus laat dit nie toe nie, want wanneer die mense dink
hulle is nou te ernstig vir wat die kinders aangaan, dan wys Jesus juis wanneer Hy met
die ernstigste dinge in sy lewe besig is, nl. die koninkryk van God dan moet daar na die
kindertjies gekyk word. Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want
aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele…

Sondag 27 bring ons by die punt wat wanneer ons by die betekenis van die doop kom
staan, dit geld vir ons en ons kinders en ons begin oor die doop te praat, dat ons eintlik in
die doop moet inbeweeg. In die skool waar juis ons kindertjies die eerste en grootste
deel van hulle lewe is, hoe belangrik tog dat juis daar in die doop inbeweeg moet word.
In die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees is hulle gedoop, dit is nie
maar net oor hulle uitgeroep nie, maar God bind Hom in sy Naam waar God Homself in
die rykdom van sy beloftes maar ook in die strengheid van sy eise oor die kind uitstort.
In die wolk, in die see, in Moses het God dit reeds gedoen, reeds was die volk in die Ou
Testament so in Moses gedoop. Ons wat in Christus gedoop is, ons het die besnydenis
van Christus, dit is hoe Paulus die doop noem. Laat ons die lammers van God in die
verlengstukke van die verbond, in die verlengstukke van die doop, nl. in ons huise, in die
kerk en in ons skole na behore laat wei, waar dit God is wat sê- hoe besonder sê God dit
in die doop- LAAT MY LAMMERS WEI.
AMEN
Vrae uit Sondag 27
1. Watter groot “gevegte” moet ons in Sondag 27 in gedagte hou?
2. Wat is die Roomse kerk se opvatting?
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3. Wat glo die Anabaptiste (Wederdopers) m.b.t. die doop?
4. Wat verstaan jy onder die besef dat die gemeente van God ’n gedoopte gemeente
is en moet wees?
5. Waarom noem die Heilige Gees die doop die bad van die wedergeboorte en die
afwassing van die sondes?
6. Watter troos gee die gebeure by Bethesda vir jou (Joh.5) as jy daarin ook die
betekenis van om in Christus gedoop te wees kan raaksien?
7. Wat is die belangrikste woord as ons oor die doop begin praat? G_ _ AD_V_RB__D
8. Van waar strek hierdie verbond? Waar sal die verbond eindig?
9. Wat het byna die een nag met Moses gebeur?
10. Watter belangrike deel in die NGB handel oor die doop?
11. Watter verwysing gee die NGB oor Paulus in wat hy die doop noem?
12. Verduidelik die betekenis van die besnydenis en watter verband het die
besnydenis met die doop?
13. Watter besondere plek het kinders by Christus op aarde ingeneem? Gee ’n mooi
voorbeeld.
14. Is dit vir ’n skool belangrik om ook in die betekenisse van jou doop in te beweeg?
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Skriflesing: Markus 14:12-26; Johannes 6:53-59
Heidelbergse Kategismus: Sondag 28
Teks: Johannes 6:54
Sing- SAMESANG: Ps 27:1
TYDENS EREDIENS: Ps 104:1,8,9; Ps 107:2,4; Ps 133:1,2
In Sondag 28, broeder en suster, is Sondag 20 nog steeds deel van die kern van alles. Wat
glo jy van die Heilige Gees? Die Heilige Gees en ons heiligmaking is waaroor dit alles
gaan, maar opnuut besef ons dat ons nie in die heiligmaking opsigself glo nie, soos wat
ek nie as ek van God die Vader en sy skepping praat, ek op die skepping alleen kan
vertrou of wanneer God die Seun en ons verlossing ter sprake kom ek in die verlossing
glo nie, maar ek glo in God die Vader wat skep en die Seun wat verlos. By die instelling
en viering van die Nagmaal waar die Heilige Gees en ons heiligmaking voorop staan dan
glo ek ook nie in die Nagmaal en die heiligmaking as sodanig nie, maar in die Nagmaal
vertrou ons op God die Heilige Gees wat ons heilig. Die Nagmaal het nie ’n werking as
sodanig nie, maar ons glo in God wat hier werk. Ons glo nie in die sakramente nie, maar
ons glo in God die Heilige Gees wat deur die sakramente werk.

Ons gaan in hierdie Sondag die genademiddel nl. die Nagmaal alleen kan verstaan as ons
besef dit is God wat hierdie genademiddele gee en ook deur hierdie middele werk. Die
Woord en die prediking van God se Woord kan van die Gees nie losgemaak word nie en
daarom kan die bediening van die Woord ook nie vir ’n oomblik van die sakramente
losgemaak word nie. In V/A 69 was die vraag by die eerste sakrament die doop hoe jy in
die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker kan (word) dat die enige offer
van Christus aan die kruis jou ten goede kom? Nou vra V/A 75 ’n soortgelyke vraag
maar tog met ’n baie interessante verskil hier na die einde toe- Hoe word jy in die
heilige Nagmaal daarop gewys en verseker dat jy van die enige offerande van
Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het?...As die doop bedien word dan
kom dit jou ten goede, maar by die Nagmaal is dit u en ek wat aktief in die weldaad kan
deel.

By die doop kom dit na jou toe, dit kom jou ten goede, jy wat geheel nog passief was,
maar by die Nagmaal gaan dit nou ’n ent verder. Daar staan jou en my se aktiewe
deelname in geen passiewe vorm meer nie. Ons kry gemeenskap aan die liggaam en
Markus 14: 12-26; Johannes 6:53-59
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bloed van Christus deur wat onsself aktief mee besig is en wat ons moet weet wat ons
doen. Om in gemeenskap met Christus en sy offer te tree, om daarin te deel, is nie meer
jy wat na die doopvont gedra moes word en daar is nie ouers wat jou laat doop het nie,
maar jy moet self jou plek aan die tafel van die Here inneem en jy moet self die brood
neem en uit die beker drink. So kry ons deel aan al die skatte, dit wat ons as kerk in
Sondag 21as gemeenskap van die heiliges bely het en bymekaar gebring het dat almal
saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy
skatte en gawes deel het (vgl. V/A55). Ons kan ook dink aan al die ander skatte en
gawes, nl. die vergewing van sondes (ook Sondag 21), maar ook die ewige lewe (Sondag
22). Deur die Nagmaal kry ons nou ook deel aan al daardie skatte en gawes wat nou reeds
in die belydenis ons uitgedeel is.

Dit maak dat die Nagmaal, soos ons weet dat Christus dit ook Self ingestel het, vir ons
nog altyd besonder sentrale betekenis moet verkry. Dit is Christus Self wat in die
middelpunt staan, Hy het dit ingestel, Hy is die Een wat sy beloftes ons skenk, ons tree in
gemeenskap met Christus wanneer ons die Nagmaal vier. Vir geen oomblik is die
Nagmaal deur mense bedink en ingestel nie. Paulus wat nie eers teenwoordig was die nag
toe daar vir eerste keer Nagmaal gevier was nie, selfs hy maak dit baie duidelik dat hy nie
maar by die dissipels van hierdie instelling gehoor het nie, maar sê hy dit reguit- Ek het
van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het…Christus het vir Paulus ook
self onderwys, al was Christus toe reeds opgevaar. Christus het Hom aan Paulus
geopenbaar in dit wat hierdie besondere onderwysing moes wees. Dit sou vir Paulus
duidelik gemaak word waar die Nagmaal vandaan kom toe die Here juis in die nag
waarin Hy verraai is die Nagmaal ingestel het. Die vyande het rondom Hom gewoed,
Judas het op die punt gestaan om Hom te verraai, maar juis op daardie stadium het Jesus
sy werk in die Nagmaal laat saamtrek.

Ons weet Hy was besig om saam met sy dissipels die paasfees te vier wat ook ’n maaltyd
was. Daar is die lam wat geslag moes word reeds op die tafel, terwyl Christus geen
geheim maak van Hy is nou die Lam wat geslag gaan word. Die offer wat daar gaan
wees is Hy wat dit moet bring om ons met God te versoen. Omdat Hy aan dit alles
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voldoen het, daarom is daar versoening met God. Ons kan nou op grond van hierdie
afgehandelde offer in gemeenskap met Christus tree. Christus gee die teken daarvoor- dit
waarop ons gewys word- maar weereens gee Hy ook die seël ( dis’n waarborg, ’n
versekering, ’n belofte) dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis deel kan
kry, en dat ek nie net in die offer deel nie maar ook aan sy weldade deel kry.

Dit word soos ’n groot skildery wat ons voor ons geestesoog moet sien. Die Here teken
self die volle prentjie en wat ek sien is dat wanneer die brood gebreek word en ek sien die
brood en die breking daarvan dat die Here Homself vir my gebreek het en wanneer die
wyn in die beker gegiet word dat sy bloed vir my gevloei het. Sy liggaam is aan die kruis
geoffer en gebreek en sy bloed is vir ons gestort. Elke keer met die SO SEKER daarby.

Daarom elke keer as ons Nagmaal vier dan gaan dit daaroor dat Christus dit Self beveel
en ingestel het. Deur die Nagmaal kry ons deel aan die beloftes van die Here. Ons kom
in gemeenskap met Christus Self. V/A 77 is in hoofsaak met die Nagmaal as instelling
besig. Daar is ’n hele aantal Skrifgedeeltes waarin Christus baie duidelik die Nagmaal vir
ons moontlik gemaak het. Die Pasga was daar in daardie bo-vertrek gevier, ook toe dit
spesiaal vir Christus en sy dissipels voorberei was. Ons weet dat die Pasga het die groot
gebeurtenis van Israel se verlossing uit Egipte in herinnering gebring. Van die begin af op
die eerste pasga-tafel is daar ’n lam wat geslag was waarvan geen been gebreek mag
word nie. Die bloed van die lam is ook aan die kosyne van die deure gesmeer. In die nag
daar in Egipte sou al die eersgeborenes sterwe as hulle se huise sonder hierdie bloed
bevind word.

Dit is eintlik vir ons duidelik dat al hierdie gebeure heenwys na wat sou kom. Die ware
Paaslam wat geslag sou word is Christus Self en dit op ’n wyse wat baie groter verlossing
sal bewerk as die verlossing van Israel uit Egipte. Al die skaduwees uit die Ou Testament
word nou harde werklikheid. Christus laat die Pasga oorgaan in die Nagmaal as Hy Self
vir sy dissipels tydens die Pasga sê – Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word EN
DAN OOK- Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed. As Jesus net die volgende
dag na Hy hierdie woorde uitgespreek het gekruisig word dan sou dit alles wat vir hulle
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verduidelik is voor hulle sien gebeur. Soos wat hulle nooit God se verlossing uit Egipte
sou kon vergeet nie, so kom daar nou ’n ander Egipte wat nie vergeet kan word. Om uit
die slawehuis van die sonde uitgelei te word deur wat Christus se dood vir ons beteken
kan en mag nooit deur sy kerk vergeet word nie. Christus beveel dit dan ook by die
gebruik van die Nagmaal baie duidelik- Gebruik dit (doen dit) tot my gedagtenis (1 Kor.
11:24).

Hierdie bevel by die Nagmaal in hoe Christus dit beveel hang ten nouste saam met wat
die betekenis daarvan ook vir ons moet wees. Dit is nie maar ’n saak wat aan die
willekeur van mense oorgelaat kan word nie. Tog moet ons as mense juis besef ’n
Nagmaalsdiens is nie belangriker as ’n ander erediens nie. Ons moet wegkom van die
skynheiligheid wat maak dat as daar Nagmaal gevier word dan is die kerk baie voller as
by ander geleenthede. As die bediening van die Woord nie vir iemand prioriteit is en
absoluut ’n saak van erns is nie, dan kan die bediening van die Nagmaal ook nie vir hom
erns wees nie. Daar kleef ’n groot stuk bygelowigheid aan wat so iemand onder die
Nagmaal verstaan.

Dit sluit alles aan by wat Calvyn ook aan ons wou duidelik maak. Calvyn het gesê dat
ons hele ryke belydenis rondom die Nagmaal beheer moet word deur die vaste oortuiging
dat daar geen gemeenskap is met die weldade van Christus sonder gemeenskap met die
Persoon van Christus nie. Niemand van ons kan roem in die vergewing van sondes en die
ewige lewe wat nie met Christus persoonlik verbonde is nie. Dit laat ons by die bevel om
Nagmaal te vier dadelik die belofte van God daarmee saamlees. Die belofte staan eintlik
in huwelikstaal geskrywe. Toe Adam Eva ontvang toe verklaar hy dat sy nou eintlik been
van my gebeente en vlees van my vlees geword het (Gen.2:23). Hierdie mees intieme
band tussen Adam en Eva word dan oorgedra as Christus sy verhouding tot sy gemeente
uitdruk. Ef.5:32 wys op hierdie geheimenis wat Paulus sê groot is, maar dit gebeur alles
met die oog op Christus en sy gemeente. Daardie mees intieme band, daardie noue band
wat Adam met Eva ontvang, wys ook op dieselfde noue band wat die Heilige Gees in die
Nagmaal na heenwys as die Gees met Nagmaal die band tussen u Heiland in die hemel
met ons hier op aarde vasmaak. Die Heilige Gees werk in die Nagmaal. In Sondag 25
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het ons reeds baie duidelik wou bely hoe die Gees deur die sakramente werk. So naby,
sou intiem wil die Heilige Gees by die Nagmaal u met Christus verenig dat jy vlees van
Christus se vlees en been van Sy gebeente kan word. Ons belydenis voeg hieraan toe dat
so wil die een Gees in u lewe leef en regeer. Dit word vergelyk met hoe die ledemate van
die liggaam deur die een siel ewige lewe en regeer word.

Tussen vraag 75 en vraag 76 se antwoord word ons tot nog groter oorgange gebring.
Waar V/A 75 nog antwoord in die ekv. van hoe dit met jou en my individueel gebeur
word dit in V/A 76 baie duidelik dat Nagmaal het meer as net hierdie besonder
persoonlike betekenis want dit gaan ook om die feit dat ONS Nagmaal vier. Saam as
gemeente, as deel van die liggaam van Christus word ons tot een liggaam met Christus
verenig, soos hierdie brood en wyn ook een word met die liggaam, nie meer brood en
wyn apart, maar saam word dit opgeneem. Daarom breek ons die ek-gerigte
individualistiese benadering sommer alreeds van buite af deur gemeenskaplik van een
brood te eet, gemeenskaplik uit dieselfde beker te drink (nie uit kelkies nie!), want ons
kry nie een-een deel aan Christus nie, ons kry deur gesamentlike verbondsgemeenskap
deel aan Christus, soos wat Hy, wat Christus is, hierdie gemeenskap met Hom beveel en
moontlik maak.

Die Nagmaal sny dus baie diep in ons lewens in! V/A 76 is eintlik so ryk aan beloftes
wat in hierdie maaltyd met Christus vir ons oopgemaak word. Wie dit met ’n gelowige
hart aanneem en so van die brood eet en van die beker drink word in die lyde en sterwe
van Christus so met Hom verenig dat sy liggaam en sy bloed in my liggaam en bloed
opgeneem word. Dit is sy liggaam en sy bloed wat werklik ons liggame inkom. Soos
Paulus dit rondom die huwelik ’n geheimenis noem, om vlees van mekaar te word, so is
dit niks minder ook hier ’n geheimenis waar dit om die groot beloftes van die Nagmaal
handel nie. Ons deel eenvoudig daarin.

Al kan ons eenheid as kerk nie altyd gesien word nie. Nagmaal laat dit sien waar ons hier
as kinders van God eintlik soos in één groot gesin kan saamkom, elke keer wanneer ons
Nagmaal vier. Christus wil dit ons uit die planteryk duidelik laat sien. Wie nie waarlik ’n
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oog het vir hoe dit buite in die natuur gebeur nie en die betekenis van die plante in die
skepping nie raaksien nie, sal in die Nagmaal ’n groot gemis ervaar. Soos uit baie
graankorrels een meel gemaal en een brood gebak word, so wil die een Gees gelyk die
lede van die liggaam deur één siel ewig laat leef en regeer. Vir ’n koringkorrel om meel
te kon word moes dit breek en weereens gebreek word, dit word gemaal, dit val in die
grond daar sterf dit, die plant daaruit word die are met die stroper of seker afgesny, weer
word dit gebreek as dit gemaal word, dit kom in ’n vuurwarm oond as dit gebak word,
weer word dit gebreek as die tande daarop byt om dit te eet. Hoe duidelik sien dit alles op
die pad wat Jesus gebreek en gebreek moes word om vir ons die geregtigheid te verkry.
Dieselfde met daardie slukkie wyn, daar is ’n druiwetros wat gesny moes, korrels wat
gebreek word wanneer dit gepars word, en die chemiese afbreek om by wyn te kom is
nog net ’n fynere afbreek en afbreek.

Al hierdie betekenisse hang ten nouste saam met die nog diepere belofte dat ek uit die
Nagmaal weer die lewe kan ingaan. Ons kry die nodige krag om met ons gewoon aardse
lewe aan te gaan om juis ons godgegewe roeping te vervul. Dit hou aan en aan, Nagmaal
word herhaal juis met die oog op die ewige lewe. Ons het so nodig om in die geloof
versterk te word en op die pad van daaglikse bekering voort te gaan dat die lewe van
heiligmaking my naby sal wees tot elkeen uiteindelik die ewige lewe kan binnegaan.

Die Nagmaal wat deur die geloof geëet en gedrink word, dit wat eintlik weer die geloof in
ons wil bevestig, laat ons deur ons gemeenskaplike Nagmaalviering sy liggaam eet en sy
bloed drink. In hierdie gemeenskap van geloof eet ons sy brood om sy liggaam in te kom,
sy wyn om sy bloed oor ons te bring. Dit gaan werklik om die belofte van Jesus Self in
Joh.6:54 – Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom
opwek in die laaste dae…Waar ons dikwels onder ons sondes swaar ly en ek sien soos
Dawid my sonde gedurig voor my vgl. Ps.51:5 waar Dawid sê – My sonde is altyddeur
voor my…Juis dan is die Nagmaal daar om my as sondaar te verseker al my sondes is
versoen. Christus se liggaam is gebreek en sy bloed vergiet tot ’n volkome versoening
vir al ons sondes (vgl. Ps.103:12).
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Die Heilige Gees wat ons al hierdie dinge wys en ons van al hierdie dinge verseker is
dieselfde Gees wat dan met jou en my die verdere lewe ingaan. Om in die geloof
versterk te kon word waar God juis die Nagmaal gegee het vanweë die swakheid van ons
geloof. Ons wil met elke Nagmaalviering voor die Here erken dat ek so nodig het om in
die kerk te kom, om te mag deel in die gemeenskap van die geloof, om werklik met die
liggaam van Christus verenig te word. Dit kan ek alleen doen, nie as ek nog ’n kind is
nie. ’n Kind wat die wonder van die verbond reeds met die doop ontvang het, moet egter
eers nog gebring word by dit wat Paulus noem dat ons die liggaam van die Here moet kan
onderskei (vgl. 1 Kor. 11:29). Mens moet eers werklik kan verstaan waar dit by die
Nagmaal omgaan voor ek ’n oordeel oor myself gaan eet en drink. Ons kinders het in
alle geval as ons die verbond werklik ernstig in ons lewe sien werk reeds in ons viering
ook Nagmaal gevier, want hulle is tog deel van ons vlees soos ons hier aan tafel deel kry
aan dit wat Christus se vlees is. Die verantwoordelikheid om te besluit of ek nie ’n
oordeel oor myself eet en drink word hulle egter nie toegereken nie, want dit moet hulle
nog eers in kan opgroei voor hulle dit werklik sal kan onderskei.

Broeder en suster, laat ons so ernstig soos die Kategismus rondom die Nagmaal handel
dit in ons lewens reg vier. Laat ons dit ook gereeld vier. Luk 14:17 lees ons die
gelykenis van die man wat ’n groot maaltyd gereedmaak. Toe sy slawe uitgaan om die
mense te nooi toe het almal die een verskoning op die ander. Die een het ’n nuwe stuk
grond om te bewerk, die ander het vyf paar osse om te leer, nog ’n derde een staan in ’n
nuwe huwelik. Die landbou, die handel, die huwelik is alles ernstige dinge, maar die
uitnodiging tot die maaltyd is vir hierdie mense nie ernstig nie. Die heer van die maaltyd
is hierin vertoorn. So sal die genooides in die gelykenis ook nooit weer die geleentheid
kry om genooi te word nie. Hulle sal dit nie eers proe nie…die armes, die verminktes, die
kreupeles, die blindes, hulle sou hierdie heer se tafel volmaak. Sien u hoe ernstig dit op
die Nagmaal van toepassing is! Mense gebruik allerhande verskonings van of hierdie
rusie, of hierdie besigheid of hierdie kerklike toestand of my vakansie of my wat of
wat… dat maak dat hulle die maaltyd van die Here versuim. Hierdie moeilikhede wat u
so saamdra, dit wat u sê u van die tafel weghou, dit is juis die geleentheid om jou vrag
voor God neer te lê, pak jou skuld voor God, of daardie rusie wat u met ’n medeMarkus 14: 12-26; Johannes 6:53-59
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gelowige het, of u moeilikheid met die kerklike situasie , sit dit neer by die kruis op
Golgota , dat al hierdie moeilikhede in die tekens van brood en wyn voorgestel word.
Laat ons dan nog kyk wat werklik van dit oorbly as jy werklik voor God ernstig daarmee
wou werk. Ons het so baie ontvang, ons het eintlik ook so baie in mekaar ontvang,
daarom as die Nagmaal verby is dan hou ons nog aanmekaar vas omdat die Here ons
weer so gebind het. In Christus word ons deur sy Gees regeer. Die tafel van die Here is
die magtigste wapen wat God in ons bereik plaas om nie net ons moeilikhede by te lê nie,
dat al kan ons dalk oor baie ander dinge verskillend van mekaar wees, selfs verskillend
dink, maar wanneer daar na die brood gereik word en die beker word aangegee, dan het
ons mekaar as broeders en susters in Jesus Christus aangeneem. Selfs al slaag die duiwel
om huise teen mekaar in opstand te bring. Mede-gelowiges wat mekaar wil opeet soos
Paulus in die Galasiërs ook gesien het, maar u wil nie die tafel van die Here as wapen
teen Satan Self insien nie, dan is daar soveel waarvan u uself in hierdie lewe van beroof.
AMEN
Vrae uit Sondag 28
1. Het die Nagmaal as sodanig enige uitwerking in ons lewe?
2. Hoe moet ons die werk van Nagmaal dan verstaan?
3. Maak ’n vergelyking tussen vraag 69 en vraag 75. Wat is vir jou daarin
opvallend?
4. Wat moet ons uit hierdie vergelyking aflei wat iets van die verskil van doop en
Nagmaal weergee?
5. Aan watter skatte en gawes gee die Nagmaal ons deel?
6. Wie moet by die instelling van die Nagmaal vir ons sentraal staan?
7. Hoe is die Nagmaal ingestel?
8. Het Paulus van die instelling van die Nagmaal by van die dissipels gehoor?
9. Op watter stadium en by watter geleentheid is die Nagmaal presies ingestel en wat
moet ons nou daaruit aflei?
10. Is ’n Nagmaaldiens belangriker as die ander eredienste?
11. Wat het Calvyn rondom ons belydenis van die Nagmaal wou duidelik maak? (vgl
p. 4)?
12. In watter opsig kan ons sê dat die beloftes by Nagmaal eintlik in huwelikstaal vir
ons geskrywe staan? Hoe diep sny die Nagmaal in ons lewens in?
13. Wat moet ons van die “ek” in V/A 75 aflei in vergelyking met die “ons” in V/A
76?
14. Is daar enige moontlike diepere verklaring hoekom dit juis wit brood en rooi wyn
by die viering van die Nagmaal moet wees?
15. Kan Nagmaal nie maar net eenmaal ’n jaar gevier word nie?... Sou dit verkeerd
wees om elke Sondag Nagmaal te vier?....
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16. Watter afleidinge kan daar vanuit die gelykenis in Lukas 14 rondom die Nagmaal
gemaak word?
17. Kan die Nagmaalstafel ook as wapen in jou lewe dien? Watter wapen?
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Skriflesing: Exodus 12:1-28; Johannes 6:41-59
Heidelbergse Kategismus: Sondag 29
Teks: Johannes 6:51
Sing- SAMESANG: Ps 53:1,4
TYDENS EREDIENS: Ps 104:1,8,9; Ps.31:1,7; Ps 119:29
Die vertroostende herhaling van dit wat dieselfde is. Broeder en suster, so word ook na
Sondag 29 verwys omdat hierdie Sondag deel uitmaak van drie Sondae uit die
Kategismus wat oor die Nagmaal handel. Sondag 29 dan ook die middelste van die drie,
wat werklik op van die diepste geheime rondom Nagmaal ons wil saamneem. Dit gaan
om diep vrae oor op watter wyse Christus deur hierdie sakrament tot ons kom.

Want dit moet ons onthou in die agtergrond van Sondag 29 is ook die verskille wat daar
tussen reformatore rondom Nagmaal ontstaan het, ook ingebou. Dit is jammer dat dit so
is, maar die Nagmaal is deur Zwingli, deur Luther, en deur Calvyn nie uit een mond bely
in wat die volle gebeurtenis, omvang en betekenis van die Nagmaal vir ons is nie.
Hierdie drie manne verskil met mekaar, wat mens tog graag anders sou wou hê, maar in
hulle verskille staan dit ook nog weer in kontras met die groot verskil teen die Roomse
kerk. Waar dit eintlik daarop neerkom, dat met die drie reformatore se beskouinge
bymekaar gevoeg, en nog dit wat die Roomse kerk met die Nagmaal gemaak het daar
eintlik nie minder nie as vier beskouinge mee gereken moet word.

In alles kom dit maar tog daarop terug wat word bedoel as Jesus by herhaling in Johannes
dit beklemtoon dat HY DIE BROOD IS…In Johannes 6:41 het ons gelees dat Jesus sê –
Ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het…en dit word nog skerper, nog dieper
gestel in v.54 Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal Hom
opwek in die laaste dag. As Jesus Homself so direk met die brood vereenselwig en dan
nog sê dat sy vlees geëet word, dit bring die werklike vraag wat gebeur as ons Nagmaal
vier.
***
Vir die Roomse kerk kom dit daarop neer dat hulle glo die brood en die wyn verander in
die liggaam en bloed van Christus. Ons het dan nie maar net met die tekens van die
liggaam van Christus te doen nie, maar ons het Homself, daar sy liggaam mos dan geëet
word. Vir die Roomse gaan dit nog verder omdat beide brood en wyn in die liggaam en
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bloed van Christus verander daarom wanneer die brood gebreek word en die wyn vergiet
word dan offer Christus Homself weer aan ons soos wat Hy dit aan die kruis vir ons
gedoen het. Elke keer volgens Roomse Nagmaal wat hulle die mis noem herhaal Christus
sy offer waar Hy Homself vir ons gee soos ’n lam ter slagting. Christus wat so met sy
liggaam en bloed uitgedeel en opgeneem kan word is vir die Roomse kerk Christus Self is
hier teenwoordig en ons aanbid Hom in die brood en die wyn. Dit is nie maar net ’n
teken van sy teenwoordigheid, maar sy liggaam sy bloed is dan hier voor hulle. Hierdie
leer noem ons die transsubstansiasie-leer soos wat die Roomse glo.
***
Dit is eintlik so vergesog, dit wat die Roomse glo, want kan ons eintlik maar net dink aan
die nag wat Jesus Self die Nagmaal ingestel het. Christus sit daar saam met sy dissipels
aan die tafel, en Hy neem die brood en Hy sê dan ook dat hierdie brood is my liggaam.
Sou die dissipels nou werklik kon dink dat die oomblik wanneer Jesus dit sê, dat dit is my
liggaam dat Hy dan nou met ’n stukkie van sy eie vleis hier in sy hande voor hulle staan.
Hy wat agter die tafel heel gesond met hulle praat, dit is tog nie letterlik vleis van Hom
wat Hy vashou nie. Dit is eintlik absurd. Die dissipels sou weet hoe dikwels het ons
Meester nie van beeldspraak gebruik gemaak nie. Hy wat ook gesê het- Ek is die deur vir
die skape…Nooit sou dit kon beteken dat Christus nou letterlik ’n deur is as Hy sê Ek is
die deur nie. Dit is tog beeldspraak, ’n ryke simboliek, net so met Ek is die brood, eet so
my vleis.
***
Dit staan alles in lyn met wat die Pasga oor jare wou duidelik maak. Die lam op die tafel
wat sonder gebrek moes wees, klaar geslag, dit is ook simbool van die offer wat daar
gebring sal moet word. Die ongesuurde brode lê juis die verband met die sonde wat soos
’n verderf jou lewe kan deursuur dat daar ’n verlange moet wees na ’n ongesuurde lewe,
en ook op hoe haastig hulle moes trek, daar was nie tyd om die brood nog te laat uitrys in
wat suurdeeg doen nie. Die bitter kruie by die Pasga sou wys op hoe bitter die lewe was,
die swaar daar in Egipte. Dit is alles heenwysing, simbool van sulke gelade
gebeurtenisse in wat God doen, wat in alle geval vir ons so groot is om nie die volle
omvang daarvan onsself in te dink nie.
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Elke sakrament kan eintlik maar net ’n prent of skildery genoem word van iets baie groter
wat daaragter vir ons gegee word. Die Kategismus maak dadelik die verband tussen doop
en Nagmaal dat so min soos wat babas letterlik met die bloed van Christus gedoop kan
word, maar gewoon met water, net so min soos die water in bloed verander so min
verander die brood en wyn in Christus se vleis en bloed.
***
Maar nou wil Sondag 29 nie vir ’n enkele oomblik die Nagmaal onderskat nie. Dit is die
ander gevaar. Die Roomse kerk oorskat die betekenis van die Nagmaal geheel en al,
maar in reaksie op Rome kom iemand soos die kerkhervormer Zwingli en hy onderskat
eintlik weer alles wat met die Nagmaal gebeur. Zwingli sê dat daar is geen sprake dat
Christus by die Nagmaal teenwoordig is nie. Die Nagmaal is volgens hom net ’n
herinnering waar ons gewoon net kan terugdink aan dit wat Jesus eenmaal vir ons gedoen
het en dat ons eintlik maar net in die gedagtes dit lewendig moet hou dit wat Christus se
lyde en sterwe op Golgota was. Verder sê Zwingli dat ons dit met mekaar moet sáám
vier want het ons saam deel aan die belydenis van Christus se offer. As daar enigiets
bykom so verklaar Zwingli is dit eenvoudig bygeloof.

Martin Luther, hy stem egter met Zwingli glad nie saam nie. In 1529, leer die
kerkgeskiedenis ons, het hulle twee Luther en Zwingli dae lank daar in Marburg met
mekaar oor hierdie verskil tussen hulle bly praat sonder dat die een die ander kon oortuig.
Want het Luther geglo nie in die Roomse transsubstansiasie-leer nie, maar dit wat Luther
ons wil leer word genoem die konsubstansiasie-leer. Luther stel dit baie duidelik dat die
Nagmaal is nie maar net ’n terugdink-ete nie. Ek moet nie maar net onthou en herinner
word aan wat Christus klaar gedoen het nie, maar Christus is volgens Luther op ’n
besondere wyse by die Nagmaal teenwoordig.

Hy verklaar dit dat die brood en wyn verander beslis nie in bloed en vleis nie, dit bly
brood en wyn, maar wil hy glo dat Christus by die viering van die Nagmaal tog wel na sy
menslike natuur, wat volgens Luther ook alomteenwoordig is, in die brood en die wyn
indaal. Volgens die opvatting is Christus in, en met en onder die tekens van brood en
wyn wel teenwoordig. Soos ons by die belydenis van die hemelvaart al met Luther die
Johannes 6:41-59; Exodus 12:1-28
Sondag 29
8/2/2010
Ds. Petrus Venter

Sondag 29

4

groot verskil rondom die teenwoordigheid van die menslike natuur van Christus verstaan,
so bou hierdie verskil nou uit. Dat die menslike natuur van Christus nou net in die hemel
is, dit gee Luther ons nie gelyk nie. Hy glo dat die mens Christus nie net in die hemel is
nie, maar sy menslike natuur is alomteenwoordig, daarom is hierdie menslike
teenwoordigheid beslis in die tekens van brood en wyn ingebou, sonder om te wil glo dat
iets van die brood en wyn in vleis en bloed verander.

Op hierdie kritieke verskille en in die kritieke stadium van die kerkgeskiedenis, broeder
en suster, glo ons dat die Here het vir ons gegee, iemand soos Johannes Calvyn. Calvyn
stem met Luther saam dat die Nagmaal is nie maar net ’n herinnerings maaltyd nie, dit is
beslis iets meer, maar wil Calvyn met Luther nie saamgaan dat Christus in die brood en
die wyn indaal wanneer ons die betekenis daarvan vir ons uithaal nie. Calvyn is
heeltemal verantwoordelik vir wat die Kategismus ons hier leer. Vir Calvyn is daar
werklik ’n band wat ons bind en hierdie band met Christus daarbo, Hy wat na sy
mensheid net in die hemel is, daardie band strek tot op die aarde.

WANT glo Calvyn al is Christus bo in die hemel en ons vier hier op die aarde die
Nagmaal dat die Heilige Gees tog die binding tussen ons en Christus is. Die band wat
ons met Christus daarbo het is so sterk dat Christus ook vir ons vanuit hierdie
onbreekbare eenheid tussen Hom en ons kan sê, ook wanneer ons die brood breek, dat
Christus dan sê – dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, en by die wyn wat ons
uitgiet, dit is my bloed wat vir julle vergiet word, die bloed van my verbond. Die
verbond wat die bande vasmaak en vaslê! Deur die geloof en deur die werking van die
Heilige Gees kry ons waarlik deel aan die liggaam en bloed van Christus, elke keer
wanneer ons waarlik Nagmaal vier.

Ons Nagmaalsformulier stel dit elke keer baie duidelik, dat ons nie net aan die uiterlike
tekens van brood en wyn verkleef bly nie, maar dat ons harte opwaarts na Christus gaan,
ons verhef ons harte tot in die hemel waar Christus ons Voorspraak is. Ons het nie nodig
om te twyfel dat Christus waarlik met sy liggaam en bloed ons siele voed en verkwik, so
seker as wat ek hierdie brood en hierdie beker tot sy gedagtenis ontvang, en dit ons
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liggame voed en verkwik. Ek ontvang meer as net bietjie wyn, ek ontvang ’n beker uit sy
hand, die beker die teken van sy verbond. Hoe mense dan kan uitkom by die gebruik van
bekertjies (kelkies) is om die verbond van God te wil verklein en nie te besef wat beteken
sy verbond in sy volle omvang vir ons nie. Die noue band wat die Heilige Gees tussen
Christus en ons by die Nagmaal lê staan aan die einde van antwoord 78 so mooi. Dit is
alleen die Heilige Gees wat die aard en gebruik van die sakramente so orden dat ons die
brood die liggaam van Christus kan noem wanneer ons deur die Heilige Gees van God
Nagmaal vier.
***
Die instelling van die Paasfees, broeder en suster, dit wat ons in Exodus 12 gelees het,
was al by Israel baie meer as net ’n onthou-maaltyd, om nou maar net aan Egipteland
terug te dink nie. Dit is nie net die verlede wat aan hulle voorgehou word nie, maar in die
Pasgamaaltyd met die Paasfees kon hulle die onveranderlike liefde van God beleef.
Hulle kon sien en proe dat die Here vir ons goed is. Hy is dit ook nou vir ons, wanneer
ons nou Nagmaal vier.

Christus wat gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde

is, geliefdes weet by elke Nagmaal dat hierdie brood en wyn tekens van God se
onveranderlike liefde is. Die beker van die Nuwe Testament in Christus se bloed, wat
ons dan ook noem die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, dit is ’n
beker wat ons saam uit drink, soos ons dit met sy dissipels sou wou saamdrink, want doen
ons dit tot sy gedagtenis, rondom wat sy liefde werklik nou nog vir ons beteken, soos wat
dit vir sy dissipels dieselfde betekenis gehad het.

V/A 79 wil juis dit alles vir ons wys. Waar ons nou weet wat die brood en die wyn nie is
nie- V/A 78- is V/A 79 gefokus op wat dit wel is! Dit laat ons besef wat wel die
gewigtige redes is, hoekom Christus die brood sy liggaam en die wyn sy bloed noem.
Nou mag dit klink die Kategismus herhaal eintlik net wat reeds gesê is, maar so werk dit
by God ook. As God wil dat ons iets goed moet verstaan, dan is dit dinge wat in sy
Woord herhaal sal word. Ons wat baie keer so “slim” is deur voor te gee dat ons, ons
teen herhaling wil verset, selfs wanneer daar in ’n preek sekere dinge herhaal word. Laat
ons maar weer dink! Die Kategismus vra weer eintlik die vraag waarom plaas Christus
’n IS GELYK AAN tussen die brood en sy liggaam, en tussen die beker en sy bloed, of
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dat die beker die IS GELYK AAN is aan die Nuwe Testament in sy bloed. Selfs wil die
Kategismus dit nog dieper úit worstel- Waarom noem Paulus die Nagmaal die
gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus. Ons moet dit baie beslis
sakramenteel verstaan. As ek ’n honderd-rand tjek uitskryf dan is daardie tjek werklik
niks meer as dat dit R100-00 wil verteenwoordig, maar die papier van die tjek is gewoon
gewone papier. Dit verander nie skielik omdat dit nou die waarde van geld kry dat die
papier in rand-note verander nie. So moet ons dit ook verstaan. Die tjek bly papier, die
brood en wyn, bly gewoon brood en wyn, maar daar word ’n teken aan die brood en wyn
geheg, daar word as’t ware ’n waarde daarop geskryf dat in hierdie tekens kom die
waarde van my liggaam en bloed op die tafel. Dit is waarom Christus kan sê – Dit is my
liggaam, dit is my bloed. Die Kategismus wys in V/A 79 dat Christus ons veral wil leer
maar Christus wil ons ook verseker. Dit bly heeltyd ’n lering en ’n versekering, ’n teken
en ’n seël- Brood en wyn is bekend in ons tydelike lewe, dat ons lewe daardeur onderhou
word. Nou wys Christus dat sy liggaam en bloed ons tot in die ewige lewe wil voed. As
ek die brood eet , die wyn word gedrink, dan maak Christus juis daarin bekend dat so
seker soos jy hier die tekens van my liggaam en bloed eet, so seker is ek die brood vir wat
die ewige lewe is.

Die Israeliete het in die woestyn die manna geëet, tog het hulle gesterwe. Nou maak
Christus deur die Nagmaal bekend dat Ek is die brood wat uit die hemel neerdaal en wie
van die brood sal die lewe in ewigheid smaak. Die brood wat Christus gee dit is my vlees
vir julle vlees vir wie ek die lewe skenk. Die ewige lewe wat nooit kan vergaan nie. ’n
Lewe wat ’n mens dwarsdeur die liggaamlike dood dra en jou eintlik bring in die
heerlikheid van God. Wie die brood van die Nagmaal in die hand neem en eet ontvang op
die wyse vir Christus met al die skatte van sy verlossingswerk. As ek die beker neem en
ek drink daaruit dan is dit die teken van sy bloed tot vergewing van al my sondes. Die
tekens van brood en wyn bring ons eintlik op Golgota daar aan die voet van die kruis
waar sy bloed vir ons gedrup het en Christus juis so sy bloed vergiet het vir u en my
skuld, ja vir ons ongeregtigheid het Hy daar gehang en so die dood oorwin en die duiwel
verslaan. So het Hy ons reeds op die pad van die ewige lewe geneem… Al hierdie dinge
is vasgeteken in die neem van ’n stukkie brood en die drink van ’n slukkie wyn!
Johannes 6:41-59; Exodus 12:1-28
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Dit alles staan in wat Christus ons van wil LEER, dit is waarlik só , maar deur dit alles
wil Christus ons ook VERSEKER V/A 79 is leer en verseker- en dan is die tweede deel
van antwoord 79 veral teen Zwingli se beskouing van die Nagmaal gerig. Zwingli was te
veel aan die kant van dit wat die mens doen as die mens Nagmaal vier. Van hoe ons, ons
al hierdie dinge herinner, so asof die Nagmaal eintlik ’n aksie van die mens is. Soos die
Kategismus dit bely is dit nie ons wat sentraal staan nie, maar Christus kom in die
sentrum in wat Christus doen wanneer ons Nagmaal vier. Dit is ’n groot verskil. Hoe
Christus my deur die werking van die Heilige Gees kan verseker dat ek deel kry aan sy
liggaam en bloed, wat dan beslis die gedagtenismaal van Zwingli insluit, maar dat dit nie
net by die gedagtes bly nie, want die Heilige Gees is aan die werk by dit wat die Nagmaal
werk. Die einde van antwoord 79 lê selfs ’n verband tussen die regverdigmaking deur die
geloof alleen en dit wat die Nagmaal nou beteken. Die skuld vir ons sondes is so betaal
asof onsself in eie persoon alles gely en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal
het.

Die Vader, die Seun en die Heilige Gees kom deur die Nagmaal na ons toe. Die Vader
wat Skepper is, die koring en die wingerd het Hy gemaak wat die Nagmaal vir ons
moontlik maak. Hy het sy Seun vir ons gegee, die Lam wat ons sonde op Hom moes
neem en ons sonde moes wegdra, toe Hy sonde vir ons gemaak is. Die Vader wat juis
ons voed in die voeding van Nagmaal, maar die Seun gee sy liggaam vir ons. Deur die
geloof kom ons in gemeenskap met Hom, waar Hy die wynstok is en ons die lote. Hy
wat in alle eenvoud dit saamtrek, dat hierdie is My liggaam, hierdie is My bloed. Die
Heilige Gees werk terwyl die Vader en die Seun werk. Dit gebeur in die verborge waar
ons deur die Gees die lewe by Nagmaal kan aanskou en ons deur die Heilige Gees ons
harte kan ophef na daar waar Christus is. Deur die Gees kan ons die vergewing van
sondes proe. Ons word versterk waar die Gees die moedelose krag gee en die sterkte
vermenigvuldig word vir hulle wat geen krag het nie. Broeder en suster, so het Sondag
29 ons wou inlei tot Sondag 30. Ons moet nie die Nagmaal oorskat nie, maar ook nie
onderskat nie. Laat ons dit werklik na waarde skat en met krag steeds verder gaan, selfs
hulle kan weet, sou dit vir jou voel dat jou pad vir jou te swaar geword het. Hier is die
krag!

AMEN
Johannes 6:41-59; Exodus 12:1-28
Sondag 29
8/2/2010
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Vrae uit Sondag 291. Hoeveel Sondae van die Kategismus handel oor die Nagmaal?
2. Wie was Zwingli, Luther en Calvyn? Was hulle instemmend wanneer hulle
Nagmaal gevier het?
3. Beskryf die beskouing van elk waar dit oor die Nagmaal handel?
4. Wat is die Roomse beskouing oor die Nagmaal? (Vgl. reeds Sondag 30)
5. Wat noem ons die Roomse leer oor die Nagmaal?
6. Wat noem ons die Lutherse leer oor die Nagmaal?
7. Waar is Christus se menslike natuur op hierdie oomblik?
8. Is daar enige verband tussen die Pasga en die Nagmaal. Noem van die simbole
wat by die Pasga ter sprake kom.
9. Verduidelik wat jy daaronder verstaan dat as Christus die brood neem Hy dan sê
dat hierdie IS MY LIGGAAM?
10. Hoe is Christus wel by die Nagmaal teenwoordig?
11. Waarvan is die beker ’n simbool?
12. Hoekom is ons teen die gebruik van klein bekertjies (kelkies) gekant?
13. Wat sal jy sê is dit wat werklik by die viering van die Nagmaal beleef kan word?
14. Sou dit verkeerd wees as mense Nagmaal met gestel bessiesap en mieliepap vier
want hulle kultuur ken nie eintlik brood en wyn soos dit vir ons bekend is nie?
15. Is daar enigiets wat ons ontvang wanneer ons Nagmaal vier of is dit maar net
belangrik dat ek dit vier en dat ek eintlik niks ontvang nie?
16. Wat leer ons by die Nagmaal, waarvan word ons verseker? Soek na hierdie
woorde in antwoord 79.
17. Hoe kan ons in die Nagmaal die Drie-Eenheid van God raaksien?

Johannes 6:41-59; Exodus 12:1-28
Sondag 29
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Skriflesing: 2 Korinthiërs 13
Heidelbergse Kategismus: Sondag 30
Teks: 2 Korinthiërs 13:5
Sing- SAMESANG: Ps 78:1,8
TYDENS EREDIENS: Ps 84:3; Ps 123:1; Ps 149:1,2
Die betekenis van die Nagmaal en hoe Christus dit ingestel het, daarna het ons in Sondag
28 gekyk, broeder en suster. Sondag 29 het ons moes verneem die stryd wat daar selfs in
die reformasie rondom die Nagmaal aan die gang is. Luther se beskouing kan ons nie mee
saamgaan nie, net só is Zwingli ook in Sondag 29 afgewys, dat ons op die einde met
Johannes Calvyn in ons Nagmaal beskouing die pad kon begin loop. Sondag 30 kan ons
beskou as die manier waarop ons glo die Nagmaal reg gevier word. Ons moet dit doen
soos ons glo die Here dit ingestel het en dit tot sy gedagtenis gebruik.

Daarom is ’n groot deel van Sondag 30 dit wat dit beteken dat ek en jy ons moet kan
voorberei om die Nagmaal reg en troosryk te vier. Hoe belangrik dat een nie ’n oordeel
oor homself/haarself eet en drink as dit kom by die tafel van die Here nie. Hierdie
Sondag is eintlik mooi in drie grepe verdeel. Ons sien hoe dit nie gevier mag word nie,
daarna sien ons hoe dit gevier moet word, en in die laaste plek wie is hulle wat nie na die
tafel van die Here moet kom nie.

Hoe dit nie gevier moet word nie, noem ons die Roomse kerk weer vooraan. Die geloof
dat Christus letterlik weer geoffer word, die brood wat in sy liggaam verander, die wyn
verander volgens Rome in sy bloed…watter groot dwaling is dit nog altyd! Sou hulle net
hierin verkeerd handel dan is dit alreeds baie erg, maar ’n dwaling hardloop gewoonlik
afdraande, dit hardloop al hoe verder van die waarheid af. Want het Rome die Nagmaal
nou die mis begin noem. Hierin het hulle ’n altaar wat dien om te wys hoe Christus
Homself op bloedlose wyse weer offer. Sy liggaam en bloed wat hulle dan glo letterlik
weer by die mis op die altaar kom word dan weer vir ons sondes geoffer. Hulle is weer
by die Ou Testament, waar die offers by die tempel agter die gordyn wat die allerheiligste
geskei het, plaasgevind het. Vir hulle is dit eintlik so goed asof daardie gordyn nie
geskeur het nie. Die offer op Golgota moet herhaal word, Christus moet weer ’n
slagoffer vir ons sondes gemaak word.
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Sondag 30
22/2/2010
Ds. Petrus Venter

Sondag 30-

2

Hulle aanbid ook letterlik daardie brood en wyn, want die oomblik as die priester dit aan
hulle toon, dan glo hulle dit is Christus se liggaam en bloed. Dan val hulle knielend
daarvoor neer! So wil die Roomse kerk glo is dit al manier hoe hulle deel kan kry aan die
liggaam en bloed van Christus.

Ons beskou inderdaad dit wat Rome doen as gruwelik en ’n afgodery. Dit is ’n verloëning
van die enige offer en lyding van Jesus Christus. Op die einde het dit wat Rome in
hierdie pouslike mis (paapse mis) doen eintlik niks meer te doen met die Nagmaal wat die
Here ingestel het nie. Hierdie is maar sommer ’n instelling van die Roomse kerk terwyl
die Nagmaal wat ons belydenis van praat deur die Here ingestel is.

Dit wat ons by Nagmaal vier kan alleen reg gedoen word as daar werklik selfondersoek
gedoen word. 2 Korinthiërs 13, ons gelese gedeelte begin by jouself en myself. Ons
moet in die lig van die Here se Woord ondersoek instel of ons werklik in die geloof is,
ook wanneer ons vir die Nagmaal voorberei- Ondersoek julself of julle in die geloof is;
stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nieas julle ten minste nie verwerplik is nie…Agter hierdie baie belangrike saak van
selfondersoek lê natuurlik altyd die ander baie belangrike waarheid in ons elkeen se lewe.
Die feit dat ons gedoop is. Juis kan God nou van my hierdie selfondersoek vereis op
grond van wat met die doop aan my verseël is. Wie sy doop verloën se selfondersoek by
Nagmaal hang beslis ook in die lug.

Hierdie selfondersoek is deel van die goeie wat moet gebeur, voor elke Nagmaal. Sondag
33 gaan nog weer na hierdie goeie werke terugkom, maar het ons in Sondag 24 tog wel
ook al gesien goeie werke is iets wat uit genade gegee word, nie uit verdienste nie. Dit
gaan nog verder. Die beloning op goeie werke is ook uit genade, nie uit verdienste nie
(v/a 63). Sondag 33 wat ons nou nie moet vooruitloop nie, is tog al hier belangrik dat
goeie werke kan alleen uit ’n ware geloof, volgens die wet van God tot sy eer gedoen
word. Goeie werke kan nie op ons goeddunke berus of uit die oorgelewerde gebruike van
mense plaasvind nie.
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Die goeie van as ek Nagmaal wil vier moet ten volle met ons belydenis in Sondag 33 mee
rekening hou. Ons moet onsself van die Roomse onderskei en besef kom weg van
menslike goeddunke, kom weg van hoe dit maar gebruik geword omdat mense dit so
oorgelewer het. Ons moet ons voortdurend van ons eiewilligheid kan bekeer en
gehoorsaam wil wees aan die wil van God.

Ware selfondersoek by Nagmaal kan alleen vanuit ’n waaragtige geloof plaasvind.
Dadelik bring dit die gedagtes terug na Sondag 7 in die Kategismus. Wat is ’n ware
geloof? Dit is ’n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in Sy Woord openbaar as
waar aanvaar. Dit is ook ’n vaste vertroue dat ek uit loutere genade slegs op grond van
die verdienste van Christus vergewing van sondes en die ewige geregtigheid en saligheid
geskenk word. Hierdie vaste vertroue werk die Heilige Gees deur die evangelie in ons
harte…

Elke Nagmaal is eintlik weer die gebeurtenis van Sondag 7 in sy volle omvang. Om te
ken…om te vertrou, dit is alles werkwoorde. Dit is ook eintlik één handeling. As ek God
waarlik ken, dan sal ek Hom vertrou, as ek God vertrou, dan sal ek Hom in alles wil ken.
Daarmee het ons selfondersoek, daardie selfbeproewing mee te doen. As ons in die
formulier by Nagmaal lees dat ons nie op onwaardige wyse die brood moet eet en die
wyn moet drink nie, dan het dit beslis nie te doen, met hoe waardig ons dit kan doen nie.
Dit is in alles ’n geval van die Nagmaal moet nie ontheilig word nie. Juis in 1 Kor. 11
waar Paulus praat van om op onwaardige wyse Nagmaal te vier, dan begin dit met wat al
vóór die Nagmaalviering gebeur het. Dit wat genoem was die liefdesmaaltye.
Nagmaal was dan deel van ’n groter maaltyd waarin onderlinge liefdesbetoon en
diensbaarheid aan mekaar ook bewys was. Iets wat ons kan vergelyk met waarom daar
ook iets so besonders soos ’n ete vir die gemeente ná Nagmaal kan wees.

In Korinthe het hierdie gemeente-ete heeltemal ontaard. So ’n ete waar die armes eintlik
gevoed moes word met juis wat die rykes daar inbring, het die rykes besluit hulle bring
net hulle beste kos. Die armes moes maar net sit en toekyk hoe hulle wat ryk is hierdie
lekkerste kos hier voor hulle verorber. Daar is eintlik van liefde geen sprake nie. Hulle
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vergryp hulle aan die kos en vier uit hulle oorvloed eintlik hulle eie fees. Paulus het nie
hierdie ete van die Nagmaal kon skei nie. Dit wat daar gebeur, het vir hom Nagmaal
implikasies. As die Nagmaal op so ’n wyse gevier word, al het dit nie direk met die
Nagmaal te doen nie, dan is dit ’n onwaardige viering. Dit is ’n ontheiliging van
Nagmaal self.

Om waardig Nagmaal te vier, beteken nie dat die mens uit homself daartoe dit werd kan
wees, dat die mens waardig is nie. Broeder en suster, as dit daarom sou gaan, dan is ons
werklik almal onwaardig, maar gaan dit oor die wyse van Nagmaalviering. Die manier
van hoe dit gevier word, het in Korinthe ’n probleem geword met sulke liefdeloosheid
wat daar was!

By wat Paulus hier nader aan ons bring, kom ons werklik al nader aan die vraag van deur
wie moet die Nagmaal gevier word? Die kategismus praat van – Wie moet na die
Nagmaalstafel van die Here kom? Dit gaan dan werklik net nog dieper oor wat ons
reeds mee moes begin het. Die selfondersoek is aan die orde- Met die klem op die SELFIemand kan wel ten volle die inhoud van die Nagmaal begryp, maar dit is dan nog nie
vanselfsprekend dat ek tot die Nagmaal kan kom nie. Ek moet kom, maar mag ek kom.
Dit is eintlik die vraag hier. In die ouer vertalings van die Kategismus kom hierdie aspek
eintlik beter na vore. Hier is ’n bevel van Christus- die Nagmaal moet gevier word, ons
moet na die tafel kom, maar ek mag Christus se vergunning nie miskyk nie. Dit is wel
nou ook baie belangrik of ek mag kom.

Wanneer ons sondes so lewensgroot voor ons herrys, dan is dit baie beslis ’n geldige
vraag of in die lig van hierdie sondes in my lewe, of daar wel ook vir my plek aan die
tafel van Christus is? Op grond van wat hier gebeur is die rede waarom jong kinders nog
van die Nagmaal uitgesluit word, want wat hier moet gebeur kan in die lewe van ’n kind
nog nie van die kind verwag word nie. Dit is dinge waarvoor ons nie kinders
aanspreeklik mag hou nie.
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Broeder en suster, dit kom net dieper en dieper terug op die saak wat ons reeds vandag
genoem het. Selfondersoek. In ons antwoord by vraag 81 sal u agterkom dit gaan nie vir
’n oomblik daaroor of daar wel sekere kenmerke is, sekere vereistes is wat my by
Nagmaal uitbring of weghou nie. Dit is enkel en alleen ’n antwoord wat jou en my
terugbring in die praktyk van die geloofslewe.

Is daar die werklike moeite wat ek met myself het?! Die Kategismus stel dit baie skerp.
Het ek ’n afkeer, ’n afsku van myself. Dit is nie maar iets oppervlakkig dat ek nou maar
net ligweg oor my sondes so bietjie wonder nie. Hier vind niks minder as ’n hartoperasie
plaas. Daardie ontsettende vuilheid wat aan my kleef. Met Nagmaal sien ek myself weer
in die spieël van God se Wet. Dit is om saam met Dawid te besef, dat jy vir die Here kan
sê – Teen U alleen…het ek gesondig. Ek sondig nie maar net teen mense nie, maar ek
sondig teenoor U allerhoogste majesteit. Dit gaan oor die eerste en tweede tafel van die
Wet. As jy sê dat jy God liefhet, maar jou broer haat, dan is jy ’n leuenaar. Hoe kan so
een God liefhet, wat hy nie gesien het nie. Wie God liefhet, het net één liniaal, en dit is
broederliefde. Daarmee word ons by die tafel van die Here gemeet. Wie in die
horisontale misluk het in die vertikale by voorbaat misluk! Watter kant toe ek ook al
misluk, hierin is ek besig om op God se Vaderhart te trap.

Geliefdes, dit gee sekerlik vir ons die bedoeling van v/a 81 op die tafel neer. Jou sonde
kennis kom waarlik op ’n dieptepunt as jyself kom by die voet van die kruis op Golgota.
Daar by die kruis word dit duidelik hoe erg ons sondes in die oë van God is. God het dit
aan sy geliefde Seun gestraf Daar is niks en niemand vir Wie God se liefde groter kon
wees, as juis sy liefde vir sy eie Seun. Dan besef ’n mens om hierdie Seun met die bittere
en smadelike kruisdood te straf, wat het dit uit die lewe van God van Homself gevra. Ons
het daarvoor nie woorde nie, maar dit wys die diepte, die erns van die sonde. Elke keer
wanneer hierdie tekens van brood en wyn by die Nagmaal weer so voor ons kom dan
moet my sonde my laat treur. Salig is die wat treur…treur oor hulle sondes, want hulle,
en hulle alleen sal vertroos word (vgl. Matt. 5:4)
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So vat die Kategismus ons aan die hand en lei ons eintlik al nader na Christus toe. Ons
besef dat sondekennis is geweldig belangrik, die diepte daarvan wat mens nie maar
sommer van ’n kind kan verwag nie, daarom mag hulle nog nie by die Nagmaal wees as
dit gevier word nie. Tog is dit maar die één kant wat nodig is, die ander kant is werklik
ook ’n diepe vertroue, weer ’n hartsaak, dat ten spyte van (of ONDANKS) my sonde,
DANKSY Christus, kan hierdie sondeskuld uitgedelg word.

Dit is ’n vertroue wat al dieper op jou en my moet inwerk dat God my waarlik kan
vergewe, en dat Hy my inderdaad ook wil vergewe, en ek by sy tafel dan ook reeds
vergewe is. Vertroue dra iets van die betekenis van ek my plaas my gewig daarop, ek
steun daarop. Hier plaas ek my volle gewig op Christus, met my hele lewe leun ek op
Christus. Ek kyk nie na myself in terme van my selfbeeld en al daardie tipe van
maniertjies nie, nee die saak is baie ernstiger as dit. Wanneer iemand werklik onder die
sondepyn ly, Christus ken die smart wat dit sy kinders laat ly, hoe ondraaglik dit werklik
is. Terselfdertyd is ons verseker en daarop kan ons vertrou dat Christus is almagtig, die
geweldige gewig van al ons sondes is Hy sterk genoeg om dit van ons weg te dra. Dit
kan op sy skouers kom, hoe swaar, hoe groot dit ook al mag wees. Die rede waarom ons
sondes vergewe is, dit is enkel en alleen om Christus wil. Daarom dat hierdie ware
vertroue in jou selfondersoek, in jou selfbeproewing nie mag ontbreek nie. Op die einde
is dit Christus en net Hy alleen wat werklik ons kan vergewe.

Die pyl wat die kategismus hier op die einde van antwoord 81 nog weer diep die hart
inskiet, is dat huigelaars wat hulle nie wil bekeer nie, daardie mense wat sê – ek weier om
hier werklik eintlik enige selfondersoek te doen, sulkes eet en drink ’n oordeel oor
hulleself. As jou hart nie opreg op Christus gerig is nie, dan huigel jy, dan is die
beproewing waarvan so een praat nie dit wat die toets sal slaag nie. Daar moet bekering
wees, ja voor elke Nagmaal moet ek werklik die dinge besef waarvan ek my moet bekeer,
anders is ek besig om die Nagmaal te ontheilig. As daar nie bekering is nie, maar ook
geen rede waarom ek dink ek wel nie die Nagmaal mag vier nie, dan is ek mos met
huigelary besig. Dan moet ek my van my huigelary begin bekeer. Dit is waar dit dan
moet begin. Ja, geliefdes die pyle wat ons belydenis in Sondag 30 in ons harte inskiet is
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vlymskerp. Dit maak definitief baie seer, maar kry eerder klaar seer, voor die tyd terwyl
jy nog aankom na die tafel, sodat as ons by die tafel kom, ons weet wat ons doen as ons
Nagmaal vier. ’n Mens moet weet wat jy doen wanneer jy Nagmaal vier!

Die laaste vraag van Sondag 30, v/a 82 is spesifiek waar die kerkraad in die oë van God
die grootste verantwoordelikheid dra. V/a 81 gaan oor almal, die hele gemeente is hier
ter sprake. Maar God verwag in die uitoefening van hulle wat die amp van Christus moet
bedien, dat waar Christus die enigste Opsiener is, almal wat as geroepe dienaars Christus
se amp as Ouderling moet bedien, waar Hy wat Christus is aan niemand sy amp oorgedra
het nie, dan moet daar opsig by sy tafel wees. Daar moet duidelik bepaal word waarom
hierdie en hierdie een nie na die tafel van die Here mag kom nie. Dan moet daar gekyk
word in hoe Christus kyk. Dit is sy tafel, dit is sy Nagmaal wat hier gevier word. Dit is
nie maar iets wat aan ons behoort nie. Watter verantwoordelike taak, die gewig daarvan is
so ontsaglik groot, maar weë hulle wat hiervan wil afwyk, en maar die oë wil toemaak
om almal by die Nagmaal toe te laat. Volgende keer Sondag 31 dan raak hierdie aspek net
nog skerper. Die sleutels van die koninkryk van die hemele moet hanteer word. Die
kerklike tug is in Sondag 31 dan in besonder ter sprake, maar hier begin dit al in Sondag
30.

Wie God in sy Woord, in sy gebooie, in sy verbond ontheilig, hulle wat in hulle belydenis
en in hulle lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is (die woorde van die
Kategismus self), hulle moet baie beslis nie na die tafel van die Here kom nie. Al wil
hulle dalk ook! Hulle mag nie hierheen kom nie. Daarvoor moet die ouderlinge sorg.
Die Ouderling van alle tye, Jesus Christus, ons is eintlik maar “onderlinge”, waar Hy die
Ouderling is. Hy het Judas Iskariot van die eerste Nagmaal op aarde weggestuur. Judas
mag nie Nagmaal gevier het nie, want het Jesus geweet hier hoort Judas nie. Wat jy wil
gaan doen, gaan doen dit gou! So het Petrus ook vir Ananias en Saffira ontmasker. Hulle
het duidelik nie teen mense gesondig nie, maar teen God (Hand 5:4) Die tafel van die
Here moet heilig gehou word. In leer en lewe moet daar geloof en godsvrug wees, nie
ongeloof nie, nie goddeloosheid nie.
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Die verbond van God mag nie ontheilig word nie. Wie dit doen wek God se toorn oor die
hele gemeente op. Ons sien wat Agan in Josua 7 gedoen het. Uitdruklik teen die verbod
van God het hy van die bangoed by Jerigo geneem en dit weggesteek. So is God in sy
verbond ontheilig, maar het Agan gemaak dat sy sonde die hele gemeente van Israel tref.
Die Here straf Israel by die veldslag teen Ai…toe was dit werklik te laat om te sê “ai”!

Die Nagmaal van die Here moet in die Here gevier word. Laat ons seker wees dat
Christus in ons is. Selfondersoek lei tot waar ek voor die Here besef, ek moet Nagmaal
vier, of ek mag dit nie vier nie. Die Here skei nie dit wat ons behoefte is en dit wat ware
gehoorsaamheid is van mekaar nie. Wie in die geloof hier handel se geloof word net
sterker. Dit word gesterk in Hom wat gesê het- Doen dit tot my gedagtenis.
AMEN
Vrae uit Sondag 30
1. Wat is die hoofsaak van Sondag 30?
2. Wat word die Nagmaal in die Roomse kerk genoem?
3. Waarom noem die Kategismus die Roomse Nagmaal ’n afgodery wat vervloek is?
4. Waarom is selfondersoek by die Nagmaal so belangrik?
5. Op grond waarvan kan God van my hierdie selfondersoek eis?
6. Motiveer waarom die selfondersoek by Nagmaal alleen vanuit ’n waaragtige
geloof kan plaasvind?
7. Wat gebeur met huigelaars en sondaars (onbekeerdes) wat tog Nagmaal gebruik?
8. Kan ’n mens in jouself waardig genoeg wees om Nagmaal te vier? Wat bedoel
die Nagmaalsformulier dat ons nie op onwaardige wyse Nagmaal moet vier nie?
9. Wat het daar in die gemeente van Korinthe by hulle viering van die Nagmaal
verkeerd gegaan?
10. Hoekom mag jong kinders (en klein kindertjies) nog nie Nagmaal vier nie?
11. Wat moet ons daaronder verstaan dat ek ’n afkeer van myself moet hê?
12. Watter vertroue moet daar by die Nagmaal by ons teenwoordig wees?
13. Is dit belangrik dat daar voor elke Nagmaal ook in my lewe bekering moet
plaasvind? Motiveer.
14. Wat is die verantwoordelikheid van die ouderlinge by Nagmaal?
15. Verduidelik waarom ons ’n geslote Nagmaalstafel bely?
16. Is dit ’n opdrag om Nagmaal te vier of mag ek dit net doen as ek behoefte het
daaraan?
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Skriflesing: Lukas 12:35-48; Mattheus 16:13-20
Heidelbergse Kategismus: Sondag 31
Teks: Johannes 20:21b, 23
Sing- SAMESANG: Ps 15:1,2
TYDENS EREDIENS: Ps 66:1; Ps 19:7; Sb 43:1,2,4
Die wagters op die Sions mure. Broeder en suster, dit is hoe ons in die Ou Testament al
met presies hierdie belydenis in Sondag 31 mee te doen kry. Daar moet oor die kerk die
wag gehou word. Baie belangrik dat ons sommer van die begin af sal raaksien, dit gaan
nie om die sleutels van die kerk nie. Dit gaan om die sleutels van die koninkryk van die
hemele. Ons moet ook hier heeltyd onthou dit is nog steeds die deel van die Kategismus
wat handel oor ons verlossing. Trouens in Sondag 32 sal ons die derde deel begin van
my dankbaarheidslewe, maar wanneer ek met Sondag 31 besig is, dan is ons nog by die
vraag hoe ek verlos kan word. Dit is die laaste vrae uit die tweede deel van ons
belydenis. Hierdie sleutels waarvan ons hier lees is instrumente tot verlossing. Christus
verlos sy kerk deur die bediening van hierdie sleutels.

Presies hoe dit alles werk moet ons die einde van Sondag 30 ook nie vergeet nie. Die
vraag was of almal Nagmaal mag gebruik…moet mense ook aan die Nagmaal
toegelaat word wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en
goddeloos is? Dit was reeds die begin van wat ons die hantering van die sleutels van die
koninkryk van die hemele mag noem. Wanneer iemand van die Nagmaal weggehou
moet word. Dit is ’n baie ernstige saak en daarom gaan ons belydenis ook nou ook
ernstig en dieper hierop in. Die betekenis van die sleutels, die gebruik van hierdie
sleutels en dit wat die uitwerking van die sleutels moet wees kom aan die orde.

Die betekenis van die sleutels het Jesus Christus Self baie duidelik wou maak. Jesus
gebruik Self die woord sleutels. Christus wat Self die absolute sleutelmag besit, Hy het
vir Petrus gesê: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte
van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk
van die hemele gee en wat jy op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en
wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees (Matt.16:18-19).Dit
gaan baie duidelik om die hantering van hierdie sleutels. Nou moet ons baie mooi daarop
let dit gaan nie in die eerste plek oor toesluit nie. Dit gaan eerstens oor oopsluit. Dit gaan
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Die verkondiging van die

heilige Evangelie is die bediening van die versoening. Dit is hoe Paulus daarna verwys.
2 Kor. 5:20 is waar dit na ons kom- Ons tree dan op as gesant om Christus wil, asof God
deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen. Die
bediening van die versoening is as sleutelmag aan die kerk toevertrou. Nogmaals soos
wat ons dit al so dikwels moes besef hierdie is alleen ook weer God wat dit alles kan
bewerk.

Dit is alleen net God wat werklik die hardste harte kan deurploeg. God maak dit so
duidelik in en deur sy kerk dat sy Woord skerp is, sy Woord is lewend, sy Woord is
kragtig. Die Woord dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, die
Woord en die Woord alleen is ’n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die
hart. Die prediking van God se Woord is ’n sleutel handeling.

Nooit kan ware prediking van die ware kerk losgemaak word nie. Dit is trouens die
eerste en belangrikste kenmerk van die ware kerk nl. die suiwere verkondiging van God
se Woord. Hierdie verkondiging moet goddelike gesag dra. ’n Preek is nie maar een of
ander mens se opinie nie. Hy wat die Woord amptelik moet verkondig dra die
verantwoordelikheid dat dit die Woord van God is wat verkondig word en nie maar die
woord van ’n mens nie. Wanneer Paulus aan die Thessalonicense skrywe dan sê hy dit
baie duidelik- Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God
wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie
mensewoorde is nie, maar die Woord van God. (1 Thes.2:13)

Die Here stuur sy dissipels met hierdie goddelike gesag. Soos die Vader my gestuur het,
stuur Ek julle ook…Jesus maak dit baie duidelik as Hy vir sy dissipels sê – Gaan dan na
al die nasies toe en maak die mense my dissipels…en leer hulle om alles te onderhou wat
Ek julle beveel het (Matt 28:19-20). Die prediking van God se Woord is ’n sleutel in die
koninkryk van God waar die implikasies vir hom wat die Woord moet verkondig, maar
ook hulle wat die Woord ontvang, die hoorders, baie duidelik gestel moet word. Die
implikasies vir die verkondiger van die Woord is dat hy hom in God se Woord moet kan
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verdiep, hy moet werklik kan hoor wat die Here se, want as hy nie kan hoor nie, hoe sal
die gemeente hoor?! Biddend en afhanklik van God, met behoorlike skrifstudie moet die
bedienaar van die Woord werklik ’n gesant van God wees. ’n Gesant kan niks meer maar
ook niks minder as dienskneg van God wees nie. Hy kan net die boodskap van sy Heer,
van sy Sender oorbring. Hy wat die gesant van God is, dit is nie hy wat mense moet
oortuig nie. Dit is alleen God wat dit kan doen. Hy as gesant kan nie mense nuut maak
nie, dit is ook alleen God in Jesus Christus wat dit kan doen.

Daarom wanneer die Woord suiwer verkondig word, dan is hierdie sleutel die bediening
van die sleutelmag. Daar word in Naam van die Here gespreek waar die Woord in sy
rykdom, sy skoonheid en sy skerpte tot ons kom, dan móét hulle wat die Woord hoor,
dan moet hulle luister. Die oop ore moet oop harte tot gevolg hê, sodat ons ook kan doen
dit wat die Here sê. Wie luister om eintlik nie te wil luister nie, die taalkundige, of die
kritikus, hy wat ’n preek bloot as aanbieding sien wat hom/haar moet behaag, hulle wat
maak asof ’n preek maar by hulle kan verbygaan, sulke mense besef nie werklik die
gesag waarmee die Woord aan hulle bedien word nie.

Waar die Woord in die prediking as bediening van Christus se gesag geskied, dan is sulke
mense eintlik besig om te maak asof Christus geen gesag oor hulle kan uitoefen nie.
Terwyl die inhoud wat Christus aan die prediking gee geweldig belangrik is. Dit staan in
verband met wanneer Christus dit so sterk stel- Wanneer julle die mense hulle sondes
vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit
gehou…Calvyn sê dat in hierdie paar woorde ons werklik moet bely wat ons glo. Ons
wat gesê het, in v/a 23 dat ons glo aan die vergewing van sondes, en v/a 21 het ons dit as
deel van wat die ware geloof is kon stel, dat God uit louter genade, nie net aan ander nie,
maar ook aan my op grond van die verdienste van Jesus Christus vergewing van sondes,
ewige geregtigheid en saligheid geskenk het, nou kom dit alles weer na ons terug.

Dit wat die Woord doen as dit verkondig word, dan is daar die oopsluit aan alle
gelowiges gesamentlik maar ook afsonderlik dat al hulle sondes hulle waarlik deur
God vergewe is en dit ter wille van die verdienste van Jesus Christus. Dit kan ons op
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bevel van Christus verkondig en openlik betuig en dit geld so dikwels as wat hulle die
belofte van die evangelie met ’n ware geloof aanneem.
***
Christus is die skarnier waaraan hierdie deur van die koninkryk hang, maar Hy is meer as
net die skarnier waaraan alles hang, Hy is Self ook die deur. Niemand kom na die Vader
behalwe deur My nie. Hy wat gesê het- Ek is die weg, die waarheid en die lewe…Dit
alles sê vir ons dat dit altyd in die prediking om Christus moet gaan, Hy die Gekruisigde
maar die opgestane Here, dit gaan om Christus en sy Persoon, sy werk, sy lewe, sy
sterwe, sy kruis, sy kroon. Hy moet altyd as dit gaan om waar die Woord as sleutel
oopsluit daar moet Christus in die middelpunt staan. Die Woord en die Gees wil van Hom
getuig en van niemand anders nie. Die bediening van die versoening kan alleen by
Christus begin, en dit kan alleen ook by Hom eindig. Aan gelowiges word verkondig dat
hulle sondes hulle vergewe is, hulle mag hoor dat die poorte van die koninkryk is vir
hulle oop, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die sonde of swakheid
wat teen ons wil in ons oorgebly het, niks kan ons verhinder om die ewige lewe te beërwe
nie.

Lidia daar aan die rivierwal het hierdie wonderlike oopsluit van die koninkryk beleef, die
moordenaar langs Jesus gekruisig met die bloedskuld op sy gewete, die deur van die
hemelryk gaan vir hom oop, daar waar die tollenaar daar agter in die gemeente staan, hy
wat maar net kan uitroep- O God, wees my sondaar genadig… God sluit vir hom oop.

Dit alles in teenstelling met die besef hierdie selfde sleutel wat oopsluit kan ook toesluit.
Dit gaan eintlik op die einde net om die een sleutel nl. die Woord van God. Hierdie
Woord wat in die prediking kan oopsluit maar ook toesluit, die Woord wat in die tug
toesluit maar ook kan oopsluit…Daar moet aan almal verkondig word dat God se toorn
en die ewige verdoemenis op hulle rus, as hulle, hul nie bekeer nie. Daardie bevoegdheid
het die sleutel, die sleutel wat in die kerk van Christus moet funksioneer.

Die versoeking is so groot om altyd net maklike dinge, dinge wat nie aanstoot gee nie, die
mooi dinge in preke te sê, maar broeder en suster, die hantering van die sleutels van die
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hemelryk sluit ook in dit wat jou en my hart skeur om dit te moet sê, dit maak dat ons
mekaar kan verkwalik, ons wil nie daarna luister nie, maar dit moet verkondig word. Die
Woord sny altyd na twee kante toe. As daar vir iemand geen plek aan God se tafel kan
wees nie, dan moet so een weet sy plek in God se hart is net so leeg as sy plek in God se
tafel. God se hart is op sy tafel. Dit moet ons by elke Nagmaal weet.

God se oordeel rus op hulle, die verdoemenis wag op hulle, solank die hart nie wil versag
nie. Vir sommige is die Woord ’n reuk van die lewe tot die lewe, maar aan diegene wat
hulle aan dieselfde Woord aanstoot neem word dit ’n reuk van die dood tot die dood.
Petrus en Judas Iskariot het dieselfde Christus geken, dieselfde Woord gehoor, hulle het
hulleself teen dieselfde Woord vasgeloop, ek moet my teen die Woord vasloop om dit nie
te verwerp nie. Wanneer Judas op die einde die Woord finaal verwerp, so anders as
Petrus wat die Woord in die haan se gekraai na buite laat hardloop en sy trane van berou
breek hom in stukke, dan het die Woord vir Petrus oopgesluit maar vir Judas toegesluit.
So uitgesluit is Judas dat die Here hom uitstuur met die opdrag wat die hel in Judas
aangevuur het, dit wat jy doen, gaan doen dit vinnig! Dit bewys net weereens wat die
skrywer van die Hebreër-brief baie duidelik stel- Die Woord van God is lewend, dit is
kragtig, dit is skerper as enige tweesnydende swaard, dit dring so diep deur dat dit siel en
gees, gewrigte en murg van mekaar kan lossny. God ken deur sy Woord die oorlegginge
en die gedagtes van ons hart.
***
Ons as kerk van die Here staan met Sondag 31 by dit wat Christus aan sy kerk gee, maar
ook by dit wat Christus in sy kerk gebruik. Hy het hierdie twee sleutels, die verkondiging
van die Woord en die tug aan sy kerk gegee, maar Christus gebruik dit Self in sy kerk.
As daar nie meer tug in ’n kerk is nie, dan is so ’n kerk net so min nog waarlik kerk, as
die kerk waar die Woord nie meer suiwer verkondig word nie. Die landbouer wat nie die
weiding bestuur en nie die wingerd snoei nie, sal nie lank meer kan boer nie. God maak
Hom dikwels as die Landbouer bekend. Tug behoort nie maar net tot die welwese van
die kerk nie, maar dit vorm deel van die wese van die kerk.
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So baie kerke en ek is bevrees ons is daarby ingesluit hanteer die tug in die jongste tye
bloot asof dit maar net tot die welwese van die kerk behoort. Dit moet deel van die wese
van ons kerk wees. Ons moet dit daarnatoe terugbring as dit nie meer die geval is nie.
Die tug gaan oor sonde, dit gaan oor die volkome leer, maar ook oor die volle lewe. Dit
kan gesien word as ’n operasie dit wat die tug moet doen. As daar aan my ’n kwaal
bestaan, dan verwag ons van die dokter hy moet my kan opereer. Anders word die
liggaam net sieker en sieker en as die dokter nie opereer nie, dan kan dit later te laat
wees.

Dit alles wat die Here vir ons in Lukas 12 sê moet duidelik raakgesien word. Daar is ’n
huisheer, en in die tyd wat die heer nie self by sy huis is nie, is daar die knegte wat in
naam van die heer die verantwoordelikheid vir die huisheer moet kan aanvaar. Die
huisheer gee aan hierdie knegte die sleutelmag. Die huisheer het hulle tog uitgekies met
die verantwoordelikheid om binne te laat en uit te laat. Hierdie knegte se
verantwoordelikheid strek nie net tot die toegang van die huis nie maar oor die hele huis,
alles wat daarbinne aangaan, dra hulle so ’n groot verantwoordelikheid. Hulle moet nie
net met die mense wat daarbuite aanklop mee handel nie, maar oor alles wat binne die
huis aangaan, in hoe besig hulle is, daaroor dra hulle ook die verantwoordelikheid. Die
ouderlinge in die huis van die Here, in dit alles waarmee hulle handel, moet hulle dit so
doen, so asof die heer van die huis nog al die tyd by die huis is. Die sleutelmag wat aan
hierdie slawe gegee word is gevolmagtigdes wat namens die huisheer alle dinge met
gesag moet kan hanteer.

Dit wat ons in Sondag 31 moet besef gaan oor alle dinge wat daar in God se koninkryk
verantwoordelikheid aanvaar moet word. Die skatte in God se koninkryk wat oopgemaak
moet word, maar ook toegesluit kan word. Dit gaan om Christus se vergewing te bedien,
maar ook sy oordeel moet bedien word, dit gaan om die kinders van God te seën, maar
ook om die vyande van Christus met die vervloeking van Christus weg te stuur. Hy aan
Wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort, hierdie mag van Hom moet in sy kerk
bedien word.
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Ons onthou nog dat hierdie Sondag staan juis as deel van ons verlossing. Waar die tug
werklik werk is dit soos wat daar in Spreuke 27:17 ook staan- yster slyp yster. In die
oorspronklike taal moet ons dit eintlik nog anders vertaal- yster verskerp ’n mens net met
yster. So skerp moet ek en jy in mekaar se oë gemaak word. As ek twee messe wil skerp
maak, dan moet ek hulle teen mekaar vryf. Die skerpte waarmee Christus sy ouderlinge
mee opskerp is om hulle teen die skerpte van sy Woord te slyp. Ons verlossing word
eintlik hier op sy skerpte gestel.

Kerklike tug is daarom altyd eintlik ’n daad van werklike liefde. Die liefde van God deur
Christus word in die tug bedien. Ook die ouderlinge wat in die bediening van die tug
moet voorgaan, dit is nie maklik nie. Dit vra kennis van die lewe, dit vra standvastigheid,
dit vra werklike liefde. Ons belydenis wys op dit alles as ons in V/A 85 hoor, dit gaan
veral om twee woorde, dit wat herhaaldelik moet gebeur, dit wat broederlik moet gebeur.
Daar word baie geduld gevra. Dit gaan hier om die geduld van die groot Herder, dit gaan
om hoe lankmoedig, hoe geduldig God met ons is. Daar was 10 plae in Egipte, nie maar
net 2 of 3 waarin die Here die Egiptenare tref voor hulle sy volk laat trek nie. Die geduld
wat God met Israel in die woestyn gehad het, kan groot dele oor geskryf word. Dit
gebeur soos Jeremia dit ook later verwoord- Jer. 11:7- Want Ek het julle vaders nadruklik
gewaarsku op die dag toe Ek hulle uit Egipteland laat optrek het tot vandag toe, vroeg en
laat, en gesê: Luister na my stem!

As die werklike betekenis en doel van die tug na vore kom, dan kan tug eintlik net begin
by selftug. Dit moet by ons elkeen wees. Daardie opregte berou oor wanneer ek
verkeerd gehandel het, of ek handel nog steeds verkeerd. Daar moet bewys wees hoe ek
teen hierdie sondes stry. Eintlik kan die kerklike tug net kom teen daardie mense wat
geen selftug kan toepas nie. Dan is dit ook nie die kerkraad wat daarmee moet begin nie.
Dit is ons onder mekaar wat mekaar moet kan tug. Die onderlinge tug is om anders as
Kain werklik voor die Here te besef- ek is my broer se wagter. Die Here kan van my oor
my broer rekenskap eis! Ons lees in Hebreërs 10:24 dit alles- en laat ons op mekaar ag
gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor.. Dit wat vertaal word as laat ons op
mekaar ag gee – die Grieks (κατανοέω kat-an-o-eh'-o) het letterlik te doen deur op
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mekaar te spioeneer. So skerp moet ons waarneming in God se oë op mekaar wees. Dit
gaan nie om skinder van mekaar nie, om mekaar te benadeel nie, maar juis vir mekaar om
te gee, op mekaar ag te gee. As jy dit nie doen nie, en jou broer sterf geestelik dan is jy
die skuldig, skuldig aan geestelike moord! Luister maar weer mooi na Eseg. 3:20- En as
‘n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en Ek ‘n struikelblok voor
hom gooi, dan sal hy sterwe; omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde
sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie; maar sy bloed
sal Ek van jou hand eis.

Ons besef hierin hoe ernstig die tug moet wees, die doel daarvan, die skerpte daarvan, die
volle betekenis daarvan, juis om nie toe te sluit nie, maar waar dit by die Evangelieverkondiging by begin het, nl. om OOP TE SLUIT, die tug wil as die Here dit seën ook
OOPSLUIT! Daarby eindig dit, as die sondaar hom/haar werklik bekeer, daar word
werklike verbetering beloof en bewys, dan word so een waarlik weer deel van die kudde
van God. Watte blye dag is dit nie vir ons almal as dit gebeur nie! Die Here wat Sy 99
skape sal los, om daardie een te gaan haal! Die verlossing neem sy loop, ook in die
bediening van die tug wat alleen kan geskied in die bediening van die Woord. Die
tweede sleutel, die Christelike tug, kan nie sonder die eerste nl. die verkondiging van die
Evangelie geskied nie.

As daar nie bekering is nie, dan is die belydenis net so duidelik- sulkes word nie langer
tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God
Self uit die ryk van Christus uitgesluit. Niemand is daar wat die erns hiervan nie kan
besef nie. Dit gaan nie maar om uit die kerk uitgesluit te word nie, maar so een is
uitgesluit uit die koninkryk van God. Hy/sy is bestem vir die ewige straf! Hoe God in
die teenswoordige oordeel, is deel van sy toekomstige oordeel. In alles staan ons voor die
aangesig van God. Hy is in al die samekomste van sy gemeente teenwoordig. Die
hantering van die sleutelmag beteken eintlik maar net één ding- Dit is God se sleutels wat
hanteer moet word. In wanneer dit oopsluit en toesluit, in wanneer dit toesluit en
oopsluit. Salig is die een wat mag hoor en glo: my sondes is my vergewe!
AMEN
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Vrae uit Sondag 31
1. Wat is die twee sleutels wat hier ter sprake kom?
2. Wie het eerste gepraat van die kerk se sleutelmag?
3. Is dit kerksleutels? Verduidelik.
4. Watter deel van ons belydenis is ons hier mee besig. Ellende/ verlossing/
dankbaarheid?
5. Is die eerste sleutel eerstens bedoel om oop te sluit OF toe te sluit?
6. Wat verstaan jy onder die bediening van die versoening (vgl. 2 Kor. 5:20)? By
Wie begin hierdie bediening en by Wie eindig dit?
7. Watter belangrike plek neem hy wat die Woord verkondig hier in?
8. Wat is die verantwoordelikheid/implikasies vir hulle wat die Woord ontvang?
9. Wie is die Een om Wie elke preek moet handel? Is daar enige sleutelbediening
sonder Hom moontlik?!
10. Noem voorbeelde van mense uit die Skrif vir wie die koninkryk oopgesluit is?
11. Is ’n kerk nog waarlik kerk as daar nie in die kerk getug word nie?
12. Is tug deel van die wese of deel van die welwese van die kerk?
13. Wat is die knegte van die huisheer se verantwoordelikheid in Lukas 12?
14. Kan kerklike tug sonder ware liefde geskied?
15. Waar begin tug werklik (ten diepste)?
16. Wat was Kain se probleem?
17. Waarom is die tug so ernstig?
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Skriflesing: 1 Petrus 1:1-25
Heidelbergse Kategismus: Sondag 32
Teks: 1 Petrus 1:13
Sing- SAMESANG:
TYDENS EREDIENS:
Ons begin met Sondag 32 die derde deel van die Kategismus. Broeder en suster, dit
waarvoor ons die Here dankbaar moet wees. Dadelik moet ons begin waarsku dat ons nie
hier onsself voor groot dwalings oopstel nie. Dit sal ’n dwaling wees om te aanvaar dat
ek nou vir baie lank kon sien dit wat die Here alles gedoen het om my te verlos en nou
kom ons by dit wat ons weer vir die Here moet doen vir alles wat Hy vir ons gedoen het.
Ons kan geen teenprestasie op die Here se werk lewer nie. Jesus het Self gesê- …sonder
My kan julle niks doen nie (Joh. 15:5). Die werke van dankbaarheid kan net so min
sonder Christus gedoen word.

Dit is in alle geval net so min mensewerk as ons van dankbaarheidswerk begin praat as
wat die verlossingswerk mensewerk kon wees. Kennis oor ons sonde en ellende is
genade, kennis oor hoe ons verlos kon word is net soveel genade, maar om werklik
daarvoor dankbaar te wees is net genade, genade alleen. Dit is alleen danksy God se
genade dat ons dankbaar kan wees. Ons kan in wat die Kategismus vir ons hier duidelik
maak dit met ’n boom vergelyk. ’n Boom om boom te wees, het dit wortels nodig, daar
moet ’n stam wees, daar moet takke wees. Die een kan nie sonder die ander nie. Hoe
dieper die wortels gaan, hoe dikker word die stam, en hoe dikker die stam kan wees, kom
daar al hoe meer takke, al hoe meer takke om al hoe meer vrug te dra. Die diepe
wortelbesef van hoe groot my sonde en ellende is, gee die volle omvang van ons
verlossing waar ons net op die stam Christus ingeënt kon word, maar ons kan as takke op
die stam geënt nie stilbly oor wat verder met ons gebeur nie.

Ons word na die beeld van Christus vernuwe en daarom word ons ook geroep tot goeie
werke. Die roeping gaan nog verder. God maak ons bekwaam om die goeie te doen. Dit
wat ’n gawe is word nou ook ’n opgawe. Om in Christus deur sy bloed verlos te kon
word is nie net alleen genoeg rede tot dankbaarheid nie, maar die verlossing in sy bloed
gaan verder waar ons nou ook deur die Gees verlos word wat ons bekwaam maak om in
dankbaarheid die goeie te wil en te kan doen. Dankbaarheid staan op geen manier los
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van ons verlossing as nuwe deel van wat ons moet doen nie, trouens dit is eintlik maar
net nog ’n groter onderdeel van Christus se verlossing, in wat Christus deur sy Gees van
ons maak. Die vrymakende krag van Christus in sy bloed word nou die vrymakende krag
van Christus in sy Gees. Die wyse en die oogmerke en die erns waarmee Christus dit
alles doen word in Sondag 32 dieper en dieper ingeplant.

Die woord dankbaarheid snaaks genoeg kom in die Bybel baie min voor. In Kol 3:15 en
16 en dan ook in Hebreërs 13:28. Tog weet ons al kom die woord dankbaarheid so min
in die Skrif voor, maar die saak waaroor dit handel daarvan is die Bybel vol. Ons weet
dat die woord dankbaarheid eintlik van ’n Nederlandse woord kom wat beteken om te
dink. Ons moet dink aan wat God vir ons geskenk het. Die dink aan word wat ons noem
dankbaarheid. Dit wat die Kategismus hieraan dink is aan niemand minder nie, as
Christus en Hom alleen. Dit wat Christus doen, dit wat Hy deur sy Gees van ons maak.
Hy wat Christus is maak dat ons deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe word.
Om werklik dankbaar te wees is om na die ewebeeld van Christus vernuwe te word. Ons
kan dankbaar wees omdat Christus ons dankbaar maak.

Ons besef dat ten diepste het ons hier te doen met die verhouding evangelie en wet. Daar
is so baie mense wat glo dat na die evangelie kom nou die wet. Dit wat Christus vir ons
gedoen het, sy evangelie word gevolg deur sy Wet. Nou sal ons hoor wat Hy van ons
verwag. Gestel Sondag 32 het meteens met die Wet van die Here begin van jy is nou
verlos, nou moet jy ’n nuwe lewe begin. Dit sou ons nie kon doen nie, dit sou ons eintlik
so ongelukkig gemaak het, maar watter genade om te besef die Wet staan nie los van die
Evangelie nie. God het jou nie verlos en nou moet jy met sou prestasies antwoord nie,
nee dan sou die Wet net gedeeltelik afhanklik wees van die evangelie. Die Wet sou dan
’n evangeliese basis kon ontvang maar die werklike vervulling van die Wet sou vir ons
totaal en al onmoontlik gewees het.

In hierdie Sondag besef ons die Wet het nie net ’n evangeliese basis nie, maar die Wet is
Self een totale stuk evangelie. Christus kom in die Wet na ons nie in die eerste plek in
wat Hy van ons eis nie, maar in Sy Wet kom Hy na ons reeds ook as die groot Verlosser.
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Hy sê nie vir ons, Ek het jou verlos, nou moet jy doen wat van jou verwag word nie, nee
Hy doen waarlik alles. Sy Gees werk so in sy kinders, dat sy Wet in ons kom om te wil
sowel as om te werk. Daardie goeie werke wat Sondag 32 van praat is Christus se werk
in ons.

Christus staan in aansluiting by Sondag 24 waar ons ook oor goeie werke gehandel het.
In Sondag 24 het dit nog gegaan oor hoe kan ons voor God regverdig gereken word. Dit
wat Sondag 23 duidelik gemaak het dat aan God se geregtigheid moet daar voldoen word.
Daardie volkome geregtigheid kan ons met ons goeie werke nie eers ’n skilletjie verdien
nie. As ons goeie werke iets moes verdien, dan sou dit volmaak moes wees en nou weet
ons hoe vêr staan ons daarvan om iets van ons werk volmaak te noem. Baie vêr! Ons
kan ook sê in Sondag 24 gaan dit oor ons regverdigmaking. Nou gaan dit oor ons
heiligmaking. Ons is nie net geregverdig nie, maar God heilig ons ook! Dit is wat ons
hele lewe lank in beslag neem. Die heiliging- of dan nou ook die daaglikse bekering dit
duur ons hele lewe lank. Sondag 32 beaam alles wat in Sondag 24 alreeds bely was, ons
ellende waar ons sonder enige verdienste alleen uit genade verlos kon word, maar steeds
het die vraag bly terugkom maar waarom dan nog van goeie werke praat?

Dit moet ons juis nie soos die Roomse verstaan dit wat hulle goeie werke noem is juis
slegte werke.

Daar moet werklik na die boom van alles teruggekeer word, ons kan selfs

sê dat daar na die boom van die lewe teruggekeer moet word. Sekere dinge staan gewoon
as deel van God se orde en ons is geneig om so die logiese orde van hoe God werk mis te
vat. Klippe as dit val, gaan dit grond toe, dit is die orde, as iemand van kurkdroë water
praat, dan sal jy lag, water kan nie kurkdroog wees nie, dit is gewoon die orde waarbinne
water staan. Die orde van goeie werke is met die boom van die lewe verbind. Die orde
wanneer Christus Self dit so duidelik maak dat ’n goeie boom nie slegte vrugte sal
voortbring nie- Matt7:5-19 is tog baie duidelik Gelowige mense sal vrugte van geloof
voortbring. Wanneer of die boom slegte vrugte dra of die boom dra geen vrugte nieLukas 13:6-9 se boom, dan is dit dinge wat mens byna wil sê vanselfsprekend staan, want
God se orde staan so duidelik vir menselewens dat mens op geen manier ander antwoorde
kan vind as wat in die Kategismus hier staan nie.
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As God jou lewe nuut maak, jy word deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, dan
stel die Kategismus dit na 4 kante toe waarom jy dan goeie werke sal doen. God moet
deur ons geprys word. Ons kan hierdeur ’n vaste en sekere geloof hê, in die derde plek
moet ons hierdeur ons naaste vir Christus kan wen. En laastens wie in ’n ondankbare
lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie sal die koninkryk van God nie beërwe nie.

God voer sy werk in ons net verder en verder. God wat ons in Christus gekoop het en tot
sy ewebeeld vernuwe het nie net die plig tot goeie werke daargestel nie, maar ook om die
goeie te wil doen, dit wek God in ons. Die krag om dit enduit te doen dit het ook Hy
alleen in ons geskep. God wat alles doen, Hy alleen! Vanaf Golgota, maar ook die volle
Paasgebeure, tot en met Pinkster kan altyd in twee woorde saamgevat word. Jy is gekoop
en jy is vrygemaak om die goeie te kan doen. Ons het eintlik geen verskoning meer nie.
Goeie Vrydag was gewees, daarom moet ek die goeie doen, dit het Paasfees geword,
daarom wil ek die goeie doen, dit was Pinkster gewees, daarom kan ek die goeie doen!

Ons moet in Christus al méér word wat ons reeds in Hom is. Die rank van die
wingerdstok is op sigself eintlik maar ’n nuttelose stukkie hout, jy kan nie eers jou jas
daaraan ophang sou die wingerdrank as stukkie hout ’n muur ingekap word nie, maar
watter wonder die stukkie hout wat op sigself so min werd kan wees, juis hierdie rank dra
die vrugbare vrug van die wynstok. God het ons daarvoor geroep. Daarom het God ons
ook voorberei, om as kinders van sy lig te wandel. Dit gaan nie maar net om
dankbaarheid teenoor mekaar te bewys nie, maar ons moet vir God dankbaar wees.

Christus het nie net in ons plek gesterf nie, maar Hy het ook in ons plek hier op aarde
geleef- Hy het in volle gehoorsaamheid aan God se Wet geleef. Christus het vir u en my
’n nuwe lewe verdien. Ons roeping wat ons moet aanvaar is om deur die geloof heilig te
lewe. Dit werk soos wanneer ons oor die vergiffenis van ons sonde praat. Ek kan dit
alleen ook deur die geloof verkry. Om nie maar net dankbaar te wees nie, maar om
hierdie dankbaarheid werklik te bewys, kan alleen ook net deur die geloof geskied.
Petrus het die gemeentes in klein-Asië ook só gewaarsku- ...wees nugter en hoop volkome
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op die genade wat julle deel word... Eers daarna, vanuit die genade wat ons deel word,
gee Petrus dan ook die opdrag dat ons heilig moet word- 1 Petrus 1:15- Maar soos Hy
wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word...Ons
lees ook in 1 Petrus (vv 18-19) hoe Christus ons losgekoop het van ons vroeëre ydele
lewe. As dit nie was dat ons nou aan Hom behoort nie dan sou ons altyd maar net weer
sondig. Dankbaarheid sou nooit in ons lewe gestalte kon kry nie. Dit is ’n heerlike
roeping, iets soos voor die sondeval. Om weer die werke te doen waarvoor die mens
aanvanklik deur God gemaak is. Hoe duidelik staan dit hier in Petrus dat ons in ons hele
lewenswandel heilig moet wees. Ons word aan God gewy deur sy genade, die Heilige
Gees neem die regering van ons lewe oor. Hulle van wie die Kategismus hier praat
ontvang ook ’n gereinigde gewete, om dan so heilig voor God te lewe.

By ons doop was dit Sondag 32 wat gespreek het as daar oor die kindjie die belofte kom,
dat wanneer ons gedoop word in die Naam van die Heilige Gees dan beloof die Gees ons
dat Hy ons wil laat deel in alles wat ons in Christus het; dit is die afwassing van ons
sondes en die daaglikse vernuwe van ons lewe. In Sondag 12 is daar ook geantwoord na
die vraag – waarom word jy ’n Christen genoem?- deur die geloof is ek ’n lid van
Christus en daardeur deel ons aan sy salwing, sodat Ek sy Naam kan bely...en toe reeds
het ons dit al kon bely, dit wat nou in Sondag 32 in die sentrum staan- dat ek myself as ’n
lewende dankoffer aan Hom kan toewy...Om só in Christus te wees, ons deel in Hom, ons
deel in sy salwing, dit kan nie anders as een so in Hom deel dat dit op goeie werke moet
uitloop nie. Al sit ek my nog teen, dan sal hy ons na die goeie beweeg. Die vuur wat in
Christus is, Christus se eie hart wat brand in liefde vir God die Vader, Hy wat God
boweal liefhet, maar Christus betrek elk van sy kinders in Sy liefde vir die Vader. Jy
word soos ’n offer vir God, ’n lewende dankoffer- dit gebeur wat ons in Rom 12 ook
lees- dat julle jul liggame stel as ’n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is
julle redelike godsdiens...

Die liefde van Christus wat in ons hierdie ontsettende vlam van God laat brand, hierdie
vuur waarmee ons belydenis ook ons inbrand, dit begin aan ons die werklikheid van die
dinge te toon wat ons nie kan sien nie. Baie van hierdie dinge wat ons net deur die geloof
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kan verstaan en net deur die geloof kan ons daarvan seker wees. Deur Christus se liefde
wat my tot goeie werke dwing gee Christus eintlik aan ons die bewys van die waarheid
van die onsienlike dinge. In die goeie werke maak Christus deur die krag van sy Heilige
Gees die onsienlike wêreld, maar ook die kragte van die toekomstige wêreld sigbaar.

Christus dink ook aan hulle wat naby aan my is. In die goeie wat Christus doen, is die
liefde vir God en die liefde vir my naaste onstuitbaar. In die goeie wat Christus deur ons
doen – of soos ons belydenis dit stel- sodat ons deur ons godvresende lewe ons naaste vir
Christus kan wen- dit is alles die goeie werke wat op die einde die kerk in staat stel om
die krag van Christus se verlossing aan die wêreld te bewys. Die Jode vra ’n teken en die
Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus...Die evangelie van die kruis is vir
baie dwaasheid en swakheid, maar tog bewys Christus dat die evangelie is die krag van
God en die wysheid van God. Elke goeie werk wat ons doen, is ’n bewys van die krag
van God. Die Woord van die kruis mag na dwaasheid lyk maar in ons goeie werke word
die wysheid van God geopenbaar.

God maak ons bekwaam tot goeie werke. In die kerk van die Here moet daar vrugtebome
wees, nie maar net sierplante nie. Die skade wat naam-christene veroorsaak is so groot.
Hoe baie is daar wat leef asof God oor die goeie nie ernstig is nie. Asof ons maar
eenkant met die wêreldse gees mag saamgaan maar tog ook wil voorgee dat ons
godsdienstig is. Baie wat twee here wil dien wat nie kan gebeur nie.

Wie werklik die noodsaak van goeie werke besef om aan God sy dank te toon en om God
te prys besef dat goeie werke gaan in wese eintlik om God, om onsself en om ons naaste.
Ons dank en prys God vir sy weldade, vir onsself is daar geloofsekerheid in goeie werke
opgesluit. Uit die vrugte van die geloof kan ons sekerheid verkry. Geloof sonder goeie
werke is nie werklik geloof nie. Geloof sonder goeie werke is ’n dooie geloof. ’n Ware
geloof sal vrugte dra (Jak 2:14,17). Waar dit ook om ons naaste gaan, kan ons ons naaste
deur ons goeie werke vir Christus wen.
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Skriflesing: Hosea 6:1-11; Lukas 15:11-32
Heidelbergse Kategismus: Sondag 33
Teks: Lukas 15:7,10
Sing- SAMESANG: Ps 49:4
TYDENS EREDIENS: Ps 40:8; Ps 25:3; Ps 19:4
As ons in Handelinge 16 kan begin, broeder en suster, dan staan in die een hoofstuk twee
mense se bekering. Lidia, die purper verkoopster, die vrou van Thiatire wat daar op die
rivierwal, ’n rivier naby die groot stad Filippi tot bekering gekom het. Sy kom van
Thiatire. Die Here het gewoon haar hart geopen dat sy met aandag kon hoor wat Paulus
verkondig. So het sy tot geloof in Christus gekom en haar tot God bekeer.

Dieselfde Handelinge 16 het ook ’n man se bekering. Dit gebeur eintlik totaal anders as
met Lidia want hierdie man was ’n tronkbewaarder en vóór sy bekering was daar eers ’n
aardbewing wat tronkdeure oopgeruk het voor sy hart oopgeruk kon word. Wanneer
tronkdeure oopgaan en dit skud so dat boeie los raak, dan weet ons God het daardie boeie
losgemaak, ’n aardbewing kan nie boeie losskud nie. God maak meer as die boeie los,
wanneer die tronkbewaarder van skok homself om die lewe wil bring dan maak God die
tonge los. Die tong van Paulus wat met ’n groot stem vir hom sê- Moenie jouself kwaad
aandoen nie, want ons is almal hier…maar God maak meerq as net Paulus se tong los, dit
is ook die man wat homself wou dood wie se tong nou los is, as hy die taal van bekering
begin praat- Menere wat moet ek doen om gered te word? Paulus se antwoord is waar
ons Sondag 33 ook moet hoor – Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy
en jou huisgesin. Al is daar dalk groot verskille in hierdie tronkbewaarder en Lidia se
bekerings begin is die ooreenkoms by beide dieselfde as beide van hulle dan gedoop kon
word.

So sien ons by Lidia die geleidelike bekering, dit wat nie met skok en bewing gebeur nie,
so kan daar bekering wees, maar bekering kan ook anders wees, dit kan ook skok en
bewing insluit.

En nou is beide van hulle voor ons, maar geliefdes is dit die laaste woord wat daar by
hulle oor bekering sou wees. Née, juis nie, want die doop by beide van hulle sê aan ons,
dit wat die doop ook beteken dat as jy gedoop is, is jy eintlik geroep tot daaglikse
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bekering. Lidia sou haar daagliks van haar Joodse leefwyse moes bekeer, die
tronkbewaarder sou daagliks die heidense lewe wat hy tot nou toe gelei het moet
afsterwe. Bekering wat die afsterwing van die ou mens is en wat die opstanding van die
nuwe mens moet wees. Ons kan hierdie vrou Lidia, die man wat die tronk opgepas het,
waarvan ons nie sy naam ken nie, want jou en my naam kan maar net sowel hier staan,
beide van hulle was verlore.

Niks minder verlore as die gelykenis wat in drievoud oor verlorenheid spreek. ’n Verlore
skaap wat afgedwaal het, ’n verlore penning wat weggerol het, ’n verlore seun wat
weggeloop het. Verlore, verlore, verlore, maar hierdie verlorenheid staan direk met wat
ons teksverse was- So sê Ek vir julle is daar blydskap voor die engele van God oor een
sondaar wat hom bekeer.

Bekering is die kern by hierdie Sondag want in Sondag 32 het ons begin handel waarom
daar ’n dankbaarheidslewe moet wees. Ons het dieper gegaan dat goeie werke is die
sleutel waarmee dankbaarheid oopgesluit word, maar nou besef ons dat bekering is ook
deel van dankbaarheid. Bekering is iets wat vir God goed is, dit is ’n goeie werk, maar
wie maak hierdie werk goed?! Daar kan net één wees Wie dit doen en Hy is God alleen.
Bekering is ’n saak van God se genade en God se krag IN ons lewens. As Dawid sy
sonde met Batseba besef dan bid hy tot die Here- Here, skep in my ’n nuwe hart…Dit is
in wese bekering. Daardie nuwe hart wat met God se krag in my moet kom, ek moet ’n
nuwe mens kan word. Dit staan so sterk soos die opstanding uit die dood. Om uit die
dood op te staan of om uit jou sonde los te kom, die krag wat die Here daarvoor gee
verskil nie. Of anders gestel- Bekering is net so radikaal soos die opstanding uit die
dood. Dit wil sê daar in net so ’n absolute kloof tussen bekering en volharding in die
sonde as wat daar ’n kloof is tussen lewe en dood.

Daarom is bekering in die eerste plek en ten diepste God se werk. Bekering is uit God,
deur God en tot God. As bekering uit God is dan erken ons die verskil tussen waaragtige
bekering en skynbekering. Om jou van ’n slegte gewoonte te bekeer, soos ek het drank
misbruik en nou het ek die drank gelos of ek maak nie meer misbruik van drank nie, die
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dief wat kan sê ek het opgehou steel, nou is ek bekeerd. Dit is nie die bekering van
Sondag 33 nie. Sulke tipes bekering wat neerkom om uit die sonde tot ’n beter tipe mens
te kon vorder, dit is maar uit die mens, dit is ’n verandering van deug. Sondag 33 se
bekering is uit God. Daar is géén mens vir wie dit nie nodig is dat hy/sy hom/haar moet
bekeer nie. Ons moet ons almal bekeer om bekeer te wees.

Ek los nie maar net ’n sonde nie, maar ware bekering is wanneer die Heilige Gees werk.
Die Heilige Gees gee die wedergeboorte dan gee die Gees dat ek die ou mens kan afsterf
en in die nuwe mens opstaan. Sonder die wedergeboorte kan daar nie ’n nuwe mens wees
nie!

Die Arminiane dwaal gruwelik en daarop wil die Dordtse Leerreëls spesifiek ook ons
aandag vestig dat dit nie waar is dat God slegs die moontlikheid tot die bekering skenk en
dat dit die mens is wat hierdie moontlikheid nou werklikheid moet maak nie.

Dadelik

moet ons egter besef dit nie impliseer dat die mens nie ’n geweldige verantwoordelikheid
ontvang het nie. Daar word 8X in die hele Bybel gepraat dat bekering die werk van God
is, maar oor die 100X staan dit ook in die Bybel dat die mens wel ook geroep is om
hom/haar te bekeer. Ons het ’n sware verantwoordelikheid.

Die ware bekering wat uit God is kan ons hier, soos dikwels tevore dit weer met ’n boom
vergelyk. Eers wanneer ’n wilde boom geënt is, eers dan kan daardie boom goeie vrugte
voortbring. Toe die boom nog wild was, dit het wel welig en goed gegroei maar die vrug
kon nie goed wees nie. Eers deur die inenting kom die goeie vrug. So word ons deur die
Heilige Gees ingeënt, ons word in Christus ingelyf. Alleen in Christus is daar die
tweërlei mens, die oue mens, die nuwe mens. Die geënte boom word nie skielik twee
bome nie, so is die bekeerde mens nie skielik ’n ander mens nie. Daardie geënte boom
bly een boom maar nou is daar tog aan die één boom tweërlei lewe. Onder die entplek is
daar by die boom nog steeds die wilde lewe, die wilde takke, alles wat daaruit spruit bly
wild, maar bo waar die inenting sy werk doen daar kom die verskil. Dit wat heeltyd nog
steeds uit die oue mens voortkom is sonde, maar dit wat uit die nuwe mens kom word
deur Christus gewerk.
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Christus werk met jou denke en jou dade. Bekering word altyd hiermee in verband
gebring. As jou sienswyse, jou denke kan verander, dan sal jou leefwyse, jou dade ook
verander. Wat ons hierdeur tref dat bekering het gewoon met omkeer te doen. Jou rigting
verander. Dit is gewoon soos Jes. 55:7 bekering beskryf- Hy wat in ’n bepaalde rigting
geloop het en begin nou die ander rigting te loop- Luister wat staan hier- Laat die
goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagte; en laat hy hom tot die Here
bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef
menigvuldiglik. Dit staan nadat die oproep tot bekering in die Ou Testament ook baie
sterk staan- Jes 55:6- Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy
naby is. Ook lees ons Joël 2:12- Maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot My
met julle hele hart…en verder aan- skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle
tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van
goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil (Joël 2:13).

Die rigting, die weg waarop ek loop verander deur die bekering radikaal maar dan
verander ’n mens se gedagtewêreld, jou denke, sou sienswyse dit alles verander net so
radikaal. Bekering wat uit God is, is ook deur God. Die koninkryk van die Here het naby
gekom, sê Johannes die Doper in Mattheus 3:2. Op daardie oomblik word Johannes deur
allerhande soort van mense omring. Daar is tollenaars en soldate, daar is Fariseërs, ag
dink jou en hulle was daar, en hy roep almal van hulle met dieselfde krag op dat hulle hul
moet bekeer. Hy sê dit reguit- Bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby
gekom. Die woord vir bekeer is hier die woord- µετανοέω – wat alles met jou denke te
doen het, om anders te dink as voorheen, om te heroorweeg, jou gedagtewêreld en jou
gesindheid verander radikaal, maar as ons terugkom na Paulus in Handelinge 14 dan lees
ons Handelinge 14:15 en daar skrywe Paulus- …Ons is net sulke mense soos julle en ons
verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die
lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.
Hier staan vir die woord bekering die Griekse woord - πιστρέφω- epistrephō-wat dan te
doen het met die verandering van jou lewensrigting. Hulle wat agter die afgode
aangeloop het, die afgode het julle so in die steek gelaat, en daarom kan Paulus per
Hosea 6:1-11; Lukas 15:11-32
Lukas 15:7,10
Sondag 33
13/4/2010
Ds Petrus Venter

Pretoria- ………………………

5

implikasie sê – loop nou nie meer agter die afgode aan nie, maar loop in die rigting van
die Here.

Wanneer ons glo en bely dat die bekering ook deur God is dan is die gelykenis van die
verlore seun so gepas, of eerder moet ons praat van die gelykenis van die jongste behoue
seun, want uiteindelik die seun wat op die einde kom, die oudste seun is heeltyd in die
vaderhuis, maar hy is uiteindelik meer verlore as die een wat verlore was! Die oudste het
nie gedink nie!

Hierdie jongste het aanvanklik sy pa gegroet, want by pa is dit te stil,

te eentonig, en die onbekende vreemde, die verre vreemde trek hom, maar toe kom die
dag van sy bekering. Nou sê ons bekering is ook deur God, soos dit ook uit God is. Die
jongste seun begin aan sy vader te dink- hoeveel huurlinge is daar by my vader, die
oorvloed van kos wat daar is, hier eet ek vark peule, of ek wens om tog net dit te eet, hy
dink , hy dink hoe goed dit sal wees om net weer tuis te wees. Hy dink aan die dinge wat
daar by sy pa was, dinge wat hom nie aangestaan het nie, juis is dit die dinge wat hy besef
hy moes waardeer. Hy dink watter vader het ek tog en kyk watter tipe mens is ek. Ek is
nie werd om my vader se seun te wees. Broeder en suster, dit is die punt van bekering.

Die ou natuur daar in die jong kind, daardie afsterwe van die ou natuur, hierdie ou mens
in hom, dit is nie eensklaps weg nie. Dit is soos ’n ou groot stoomboot, die boot begin te
draai, om waarnatoe hy eintlik moes gaan terug te stoom, daarvoor het hy die bevel en die
rigting ontvang, maar die vaart waarmee die boot besig was sit ook maar nog in hom. Hy
vaar maar nog steeds half in die teenoorgestelde rigting, al het die stoom masjinerie hier
binne in hom nou wel al andersom begin draai. Dit is maar wat Paulus ook noem, die
goeie wat ek wil dit doen ek nie, die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Daardie takke
wat heeltyd maar nog steeds onder die ent uitgroei moet voortdurend afgesny word.

Die jong seun sny die takke af, hy skaam hom vir wat hy vantevore van sy pa gedink en
vir hom gesê het, maar die nuwe mens staan ook in hom op. Hy verheug hom nou oor sy
vader. Ware bekering het altyd met ware vreugde te doen. V/A 90 praat van ’n hartlike
vreugde in God deur Christus en ’n lus en ’n liefde om volgens die wil van God in
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alle goeie werke te lewe. Daardie negatiewe kant van bekering, die droefheid oor my
sonde, die haat oor my sonde, die ontvlugting van die sonde, dit is alles swaar dinge, dit
maak seer, ek moet vir myself vlug, ek weet as ek sondig, dan het ek teen die Here
gesondig- soos Dawid in Ps 51:6 uitroep- teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen
wat verkeerd is in u oë. Dit skeur hom, nie jou klere nie, maar jou hart.

Jy moet ook kan leer om te haat as dit by bekering kom. Ek moet sonde haat. Ek moet
nie maar net dink ek sal dit maar nie langer doen nie, maar daar moet in jou kom ’n
aktiewe sonde haat. Mattheus 12:43-45- praat van die man wat sy huis skoonmaak, in
die geval sy hart- ons lees wat gebeur- En wanneer die onreine gees uit die mens
uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy: Ek
sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en
versier. Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en
hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só
sal dit ook wees met hierdie bose geslag. As ek nie werklik sonde haat nie, ek maak
skoon maar ek maak nie seker dat hierdie ruimte deur die goeie gevul word nie, dan haat
ek nog nie werklik die sonde nie. Wie nie aktief sonde haat nie, twyfel ook dikwels aan
die egtheid van sy/haar bekering. Daarom praat die Kategismus van hoe langer hoe
meer haat…

Ons moet hier waar die bekering uit God is, besef dat geloof begin nie met bekering nie,
maar bekering begin met geloof. Geloof in Jesus Christus, glo in sy bloed, glo in die
kruis van Christus, maak jou lewe daarmee vol, mag dit waarmee God na ons kom jou
lewe vul, dit wat God se geregtigheid beteken, maar ook sy barmhartigheid. In God se
geregtigheid is ek werklik hartseer oor my sonde, maar in God se barmhartigheid prys ek
vir God om sy genade. Albei hierdie dinge, om werklik jammer te wees, maar ook om
waarlik God te prys kan alleen deur die geloof in Christus plaasvind. Daarom geloof
begin nie met bekering nie, bekering begin met geloof.

Onthou om altyd die feit van ons verlossing as geloofsbasis te sien. Dit gaan alles vooraf.
As God my nie eerste verlos het nie, dan sou ek my nie kon bekeer nie. Sondag 32 is nog
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steeds direk aan Sondag 33 verbind, dit staan in direkte verband. Alleen omdat Christus
my uit my ellende verlos het, daarom kan ek, daarom moet ek goeie werke doen. Dit is
presies wat Sondag 33 eintlik by uitkom. Ons moet ons van sonde bekeer om by die
goeie werke uit te kom. Maar goeie werke kan alleen vanuit ’n ware geloof kom. Die
geloof bly in die sentrum, As dit in die paradys so gebeur het, dan besef ons dit werk
nog steeds so. Sonde het nie in die paradys met die doen van die verkeerde nie, dit is nie
dat daar gevloek of owerspel was nie, maar die mens wou nie glo, dit was ongeloof wat
gemaak het dat die vrou eerder die slang geglo het, as wat sy God geglo het.

Daarom is bekering altyd bekering van ongeloof tot geloof. En daaglikse bekering is
ook om daagliks tot jou geloof terug te keer. Dit is waarmee elke dag opnuut mee begin
moet word, met geloof. Daardie man wat uitroep – Ek glo, Here, kom my ongeloof te
hulp…Geloof is ’n proses van groei en om al hoe vaster te word. Bekering werk dus nie
vanuit ’n volmaakte geloof nie, maar bekering staan direk in verband met wat ons ook in
Fil. 2:12-13 lees- werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle
werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae…

Moet nie sê ek kan dit nie doen nie! Die pad van ongeloof na geloof is om die pad van
eiewilligheid na gehoorsaamheid te loop. Dit is om van jou eie belange af te sien en dit
tot eer van God. Dit wat God in jou begin, hy werk tog, daarom kan jy dit voltooi. God
wat in jou wil kom en in jou werk inkom, daarom moet jy ook jou wil bekeer en kan jy
jou bekeer. Soos dit vir jou geloof ten volle geld, so geld dit ook ten volle wanneer ons
oor bekering handel.

Bekering wat uit God is en deur God is, moet ook wees tot God In Hosea 6 maak die
Here dit duidelik dat die Here het sy volk geslaan, want die volk moet leer wat dit
beteken dat God nie offerandes wil hê nie, maar God wil barmhartigheid hê! Die volk is
in opstand teen God en nou dink hulle God weet dit nie. Hulle dink hulle kan God met
hulle offers, om dit so te stel, ’n rat voor die oë draai…God straf hulle hieroor, Jesus wys
later daarop hoe hulle deur God geslaan is, die werk deur God, maar God wil dat dit tot
Hom moet kom. God kom ook nou om hulle te genees. God het hulle geslaan, maar Hy
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gaan ook weer hulle wonde verbind. God sal hulle oor hulle sonde laat berou kry, sodat
Hy aan hulle, barmhartigheid hulle lewe lank kan bewys. Dit is iets wat mens moet leer
verstaan. Hoe dit op die einde alles tot God moet gebeur.

Bekering met my hele lewe, vind my hele lewe lank plaas. God werk in my, dat dit nie
ek is wat verheerlik moet word nie, ek is dalk selfs die een wat eers geslaan moet word,
sodat God nie my nie, maar Homself in my kan verheerlik. As ek nie by die goeie nog
wil uitkom nie, dit wat God met goeie werke bedoel, dan is sy tugtiging God se goeie
werk in my dat daar in my die goeie kan kom. So is goeie werke altyd God se vrugte wat
Hy in my deur Christus werk. Christus is die wynstok, ons is slegs die lote. Alles wat
die lote kan wees, is wat die wynstok reeds alles is. Sonder die wynstok is die lote niks.
Christus is alles- die groot leuse wat die teoloog Kohlbrugge oor heel ons lewe wou
skryf. Christus is of alles of niks. As ek dit anders wil maak, dan wil ek Christus tot niks
maak.

Dit is ons wat vir God dankbaar moet wees vir die goeie wat Hy in ons doen, daar is niks
wat God van sy kant teenoor ons dankbaar moet wees nie! Laat ons met ’n lus en liefde
volgens die wil van God in alle goeie werke lewe. Dit alles met hartlike vreugde in God
deur Christus want as daar waaragtig bekering is word goeie werke spontaan uit die
geloof tot eer van God gedoen. So spontaan dat jy eintlik dan nie eers altyd sal weet dat
jy die goeie doen nie.

Mattheus 25 vra jy dalk die Here wanneer het ek hierdie goeie aan U gedoen, en dan sal
Jesus met vreugde jou antwoord- in dit wat jy aan hierdie geringstes gedoen het, het jy
aan My gedoen. Hulle besoek, hulle geklee, hulle gevoed, hulle water gegee, hulle
verbind…Laat ons hierin ons verbly, want ek weet nou wat goeie werke is- dit wat uit ’n
ware geloof volgens die Wet van God tot sy eer gedoen word, en nie wat op die
goeddunke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. Daarom sal die res
van die Kategismus nooit oor ons tradisies of oor ons gebruike soos oorgelewer handel
nie. Ons moet party keer versigtig wees om ons tradisies selfs ernstiger as die Wet van
die Here te beskou. Die Kategismus sal in Sondag 34 juis in besonder met die Wet besig
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raak en tradisies en gebruik kan daar nie mee, mag daar nie mee vergelyk nie. Dan is ek
dalk gouer by die goue kalf as by die goeie Wet.
AMEN
Vrae uit Sondag 33
1. Beskryf die twee bekerings in Handelinge 16.
2. Waarvan sou Lidia en die tronkbewaarder hulle maar nog altyd wéér van moet
bekeer?
3. Wat is alles in Lukas 15 verlore en wat sê dit vir jou?
4. Hoe moet ons dit verstaan dat bekering deel van ons dankbaarheidslewe moet
wees?
5. Is bekering radikaal? Motiveer.
6. Verduidelik die verskil tussen skyn/tydelike bekering en waaragtige bekering.
7. Is bekering sonder wedergeboorte moontlik? Verduidelik.
8. Hoeveel kere is daar in die Bybel van bekering sprake?
9. In watter opsig dwaal die Arminiane/Remonstrante wanner hulle oor die bekering
handel?
10. Watter belydenisskrif hanteer hierdie dwaling in besonder en hoe doen ons
belydenis dit?
11. Op watte wyse kan ons bekering met die inenting van ’n boom vergelyk?
12. Hoeveel Griekse woorde is daar vir bekering en onderskei die verskil in wat
hierdie woorde beteken?
13. Hoe sal jy die gelykenis van die verlore seun op bekering kan toepas?
14. Wat moet ek haat as dit by bekering kom?
15. Is dit belangrik om van sonde weg te vlug? Motiveer.
16. Begin geloof met bekering of begin bekering met geloof?
17. Hoe moet ons Fil. 2:12-13 verstaan?
18. Hoekom het die Here in Hosea 6 sy volk geslaan?
19. Is daar enigiets in ons lewe wat God vir ons dankbaar moet wees?
20. Wat is goeie werke?
21. Word tradisies/oorgelewerde gebruike beskou as goeie werke?
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Skriflesing: Jesaja 44:6-23; 1 Korinthiërs 8:1-13
Heidelbergse Kategismus: Sondag 34 b
Teks: Jesaja 44:6; 1 Korinthiërs 8:5
Sing- SAMESANG: Ps 24:2
TYDENS EREDIENS: Ps 1:1; Ps 19:7; Ps 119:33
Die belangrikheid van die eerste gebod het ons reeds ’n vorige keer na verwys. Broeder
en suster, ons staan in alle opsigte nog weer gebind aan die besondere wyse hoe God met
ons werk. Die Here is met ons oppad. Daarom het ons reeds die vorige keer gesien hoe
God se evangelie eerste staan. God wat ons verlos, dit is God wat ons lewe binnetree,
sonder dat ons iets kon bydra, soos met Israel uit Egipte gebeur het. Die inleiding van die
Wet is waaroor dit alles gaan. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die
slawehuis uitgelei het…Hierdie evangelie van bevryding waarmee die Wet van die Here
ook begin is genade sonder enige werke van ons kant.
***
Nou staan ons by die eerste gebod. Die evangelie van God staan nog steeds voorop en
staan nog steeds net so sterk, maar as die Here vir jou laat besef wat genade is en bly dan
tree die Wet ook jou lewe in. Die verhouding en die band tussen die Evangelie van God
en die Wet van God is dan in alle geval so nou aan mekaar verbind dat ’n mens dit nie
kan skei nie. Die Wet is op geen wyse in stryd met die evangelie nie maar is eintlik deur
hierdie nuwe gehoorsaamheid wat daar op grond van God se Evangelie van ons gevra
word die weg tot God se genade.
Om die weg van die Wet te volg is in alle opsigte ’n genade weg wat gevolg word. Deur
gehoorsaamheid aan sy Wet is dit God wat jou bring waar jy uit jouself nie kon kom nie.
Jy kom by wat die volkome saligheid alles insluit deur by die begin van ons verlossing te
begin. Om dit anders te stel die Wet staan heel duidelik in diens van die Evangelie. Wie
die Wet van die Here verwerp, verwerp ook die Evangelie van God.
***
Daarom wanneer die Kategismus die eerste gebod na ons toe bring, dan gaan dit om wat
is godsdiens. ’n Waaragtige godsdiens het die oumense gesê, ’n ware suiwere godsdiens
waar God alleen God is en niemand meer. Ons het dit uit Jesaja ook gelees. Ja dit is
eintlik drie hoofstukke uit Jesaja waarin dit voorop staan. Jesaja 44,45 en 46 wys die
Here op die nietigheid van afgode, hulle is minder as nietigheid. Afgode is maar sommer
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goed wat mense vir hulleself gemaak het en dan gaan staan en aanbid die mens die
maaksel van sy eie hande. Hierdie goed kan nie eers praat nie, hulle lyk of hulle ore het
maar hulle kan nie hoor nie. Hulle kan niks doen nie, maar kan jy glo dat mense dan
hulle vertroue op sulke goed stel. Dit is waaroor Jesaja lank en duidelik oor handel. Daar
was baie afgode in die skrywe van die tyd van Jesaja. Israel het hulle so hulle eie gemaak.
Ons weet nou van die Baals en die Astartes, maar daar is ook Molog, Kamos, Zeus,
Neptunus, nog baie meer!
***
Die eerste gebod is waarlik bevrydend, dit is evangelie van God om te mag weet ons kan
van al hierdie nietige goed waarmee mense hulleself mee moeg máák, ons is daarvan
verlos, juis in wat die Wet vir ons gee. Dit is nie die mens wat God ontdek het nie,
inteendeel, die ware God het eerste na ons toe gekom. Hy het Hom eerste aan ons
geopenbaar as die Enige ware God. Hoeveel genade is daarin opgesluit om net dit te mag
weet. Ek het nie God ontdek nie, maar God het in die sin my ontdek. Hy het ons Syne
gemaak terwyl dit by afgode anders werk. Daar verwerf die gode nie die mense nie maar
die mense dink om die gode te ontdek en te verwerf.

Israel het dit al in Egipte moes besef. Die afgode wat die mens net verder in die verderf
afvoer. So het hulle in Israel die son aanbid maar hulle slawerny is beslis nie deur die son
verlig nie. In Karmel word Baal aanbid, die god wat hulle glo die god van vrugbaarheid
is, maar tog roep hulle na Baal om reën, hulle skreeu selfs tot hierdie afgod maar die reën
bly weg. Al die afgode is teleurstelling op teleurstelling wat afgode doen is om jou al
meer te laat afval van wat ware godsdiens moet wees.
***
Vandag met ons afgode is dit eintlik nog dieselfde. Mense wat Mammon die geldgod
aanbid. Hoe boos is hierdie afgod nie. Mense dink dat Mammon jou lewe kan regmaak,
en dat jy met geld uit die stof kan opstaan. Die geldgod is eintlik baie wreed en boos
want hierdeur word mense soos wolwe vir mekaar. Daardie intense begeerte en honger
na net nog meer geld terwyl die geld voor jou kan wegsmelt en jy kry nie daarmee
opgestaan nie. Dit bind jou aan al meer aardse goed vas, terwyl soos ons gesê het jy vir
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ander mense eintlik ’n wolf word deur ander te besteel op watter wyse ook al deur self net
meer en meer te besit. Vir geld word daar dikwels moord gepleeg, die grofste onreg kan
op die brood van hierdie afgod Mammon gesmeer word deur die onreg wat mense bereid
is om mekaar aan te doen solank hulle net vir Mammon kan dien.
***
Terwyl Israel in Egipte in die ellende sit, dan kom hulle nie na God nie, maar God kom
na hulle toe. Hy openbaar Hom as die Enige God, dié enigste wat kan verlos. Ek is die
Here jou God wat nie alleen in staat is om jou te verlos nie maar God toon deur sy werke
dat Hy werklik God is en alleen God is. Die Evangelie kom Israel se lewe binne terwyl
hulle nog in Egipte is. Hulle verdien niks van wat God aan hulle gaan sê en wat God aan
hulle gaan gee nie, maar Israel kan God weer leer ken as die enige God. Die God wat
hulle nie dien nie, dié God gaan hulle verlos.
As God Homself reeds aan hulle geopenbaar het, in ’n sekere sin het God reeds sy
verlossing bewys dan kom God in wat Hy alleen ook kan doen en Hy stel die eerste
gebod voor al die ander gebooie. Daar moet waarlik erken word dat daar geen ander God
is behalwe Hy wat Israel verlos het. Hy moet alleen gedien word, aan Hom moet alleen
al die eer gegee word.
***
Broeder en suster kom ons vanuit die eerste gebod besef waaroor dit eintlik handel. In
Johannes 15:10 dan sê Jesus ook- As julle my gebooie bewaar sal julle in my liefde bly,
net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit is waaroor die
eerste gebod handel maar in werklikheid is dit by elke gebod die grondslag. Die
onderhouding van die eerste gebod stel jou in staat om eintlik elke gebod net op een
manier te onderhou en dit is omdat jy God liefhet. Ons dankbaarheid is eintlik niks
anders as ons liefde tot God nie. Dit is tog presies wat Jesus hier sê- julle kan deur die
gebooie te bewaar in my liefde bly, soos Hy wat Jesus is geen ander gebod of swaarder
gebod op ons wil plaas nie, want die liefde wat Hy vra is die liefde wat Hyself ook gee.
Die onderhouding van die eerste gebod kan alleen gebeur as jy God werklik liefhet.
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Bewaar dan hierdie gebod want wie hierdie gebod nie bewaar nie, broeder en suster, so
iemand gee eintlik daardeur te kenne dat hy/sy God nie liefhet nie. Ja so een haat God
wat hierdie gebod nie nakom nie. Wie dit nakom sal dit in liefde nakom, wie hierdie
gebod verbreek, is eintlik met haat besig. Wanneer die Kategismus handel oor wat
afgodery nou regtig is dan is dit nie maar gewoon ’n passiewe nie nakoming van hierdie
eerste gebod nie, maar een wat die eerste gebod oortree is aktief besig om iemand of iets
in die plek van God te stel; of daar word meer vertroue en meer liefde gegee op iemand
of iets wat die plek van God moet inneem of as daar gewoon nie met God gereken word
nie, dan is dit afgodery! Ons besef die oomblik as ek met God nie mee reken nie dan
oortree ek reeds die eerste gebod. Die woord afgod sê eintlik wat jy doen. Jy raak af van
Wie God werklik is. Jy val eintlik af van die God wat die Enigste is.

Moet God nie haat nie, maar laat daar liefde vir God wees dan sal die eerste gebod sy
volle betekenis meer en meer in jou lewe laat inkom. Dan begin ’n mens waarlik vir God
al hoe beter te leer ken e hoe meer ek vir God leer ken hoe meer leer ek ook om op Hom
te vertrou. Al kom daar dan swaar en bittere tye dan moet ek vanuit die eerste gebod leer
om ook hierin my aan God te onderwerp en nie ophou om van God ook al die goeie dinge
te bly verwag nie. Dit maak jou lewe dan so vol dat daar vir afgode nie meer plek kan
wees nie.
***
Dit bring die ander kant van afgodery vir ons dan ook nog duideliker na vore. Baie goed
weet ons in ons tyd dat om ’n boomstomp of ’n beeld te aanbid sommer na malligheid
lyk. Ons besef die afgode bestaan nie, so goed soos Paulus dit ook in 1 Korinthiërs 8 aan
duidelik maak, maar ons afgodediens in ons tyd is niks swakker nie, dit raak eintlik al hoe
meer subtiel. Dink aan die god wat mense van sport maak, veral dit waarmee ons
Afrikaners in Pretoria Loftus vol pak is om by die god rugby uit te kom. Niemand sal
direk wys daar is die afgod wat ons dien nie, maar nou gaan dit om kragte wat daar
bestaan. Mense wat eintlik hierdie en daardie speler as die sterkste wil beskou en omdat
hy dan vir ons so sterk is raak ons so in vervoering oor daardie krag in sy liggaam dat
mense naderhand ander mense so begin vereer asof hulle gode is.
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In 1 Korinthiërs 8:5 dan stel Paulus dit duidelik hierdie sogenaamde gode niks is nie,
hulle is maar net mense soos ons, maar ons raak in vervoering oor hulle manier van hoe
hulle rugby speel en die krag daarby verbonde dat daardie vervoering waarin jy jouself
plaas, wat is dit anders as ’n krag wat van jou so besit kan neem en wat in werklikheid
jou van God wegtrek. Dan is dit mos ’n afgod. As daar watter soort krag ook al in jou
lewe kom en wat maak dat jou liefde vir die Here swakker word en jy God nie meer bo
alles liefhet nie dan is dit niks anders as ’n afgod wat in jou lewe ingekom het nie. Die
sogenaamde gode, dit bly sogenaamd want God kan hulle nie wees nie, maar kyk na die
uitwerking wat die dinge in jou lewe het wat daaragter skuil. Of dit nou krag is of seks of
geld, dit kan mense se totale lewe begin beheers. Jy word letterlik weer ’n slaaf daarvan.

Laat ons nie twyfel dat God sy liefde vir jou so duidelik maak dat God wil hê dat jy altyd
met liefde en dit in die eerste plek op sy liefde sal antwoord. Dit gaan om wat die
verbond beteken, dit is eintlik soos wat dit in ’n huwelik gebeur. God het jou eerste
liefgehad en daarom moet die liefde, liefde wek. Die hemelse Bruidegom is die Een wat
die eerste gebod dan ook eerste stel. Sy liefde kan geen ander gode duld nie. God noem
Self sy liefde ’n jaloerse liefde. Die oomblik wanneer liefde uit die wet begin klim
waarbinne God dit geplaas het dan word dit eintlik gewoon hoerery. Afgodery word dan
baie keer as hoerery beskryf en bedryf!

Soos die Kategismus afgodery beskryf is om by die Duitser Kohlbrugge ook aan te sluit
waar hy afgodery beskryf het as alles wat Jesus nie is nie. Daarmee staan dit duidelik.
As ons buite die Seun van God om na geluk begin soek dan is ons besig met afgodery.
Dit kan op baie maniere gebeur waaroor dikke en dikke boeke geskryf sal kan word. Jy
kan vir jouself ook ’n afgod word. As jy dink ek doen darem so baie goeie werke vir God
en ek vertrou al hoe meer op my goeie werke dat selfs God dit ook moet raaksien en ook
dink om so my skuld by God te betaal dan is dit afgodery. Ons eie vroomheid kan ’n
afgod word as ons daarop wil steun om in die hemel te kom. In ons land is daar
gruwelike afgodery aan die gang in die naam van demokrasie en die bou van die sg.
reënboognasie waar mense wil voorgee om in liefde en vrede met mekaar saam te leef,
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die wonderlike eenheid wat mense dink om daar te stel, maar as ons dink om sonder Jesus
die sondemag van rassisme en dies meer te oorwin om dan kamtig almal een te word,
dan is dit niks anders as afgodery nie.
Die hele beleid van menseregte en godsdiensvryheid wat godsdiens gelykheid impliseer
waar elkeen ook die sg. reg het om die god van sy keuse te aanbid, geliefdes hoe blatant
staan dit nie in botsing met die eerste gebod nie. Sal hierdie land waarlik in die genade
seëninge van die Here kan optrek as dit ons beleid vir ons land is?! Die vraag na hoekom
soveel probleme in ons land ons deel geword het, moet ’n slag heeltemal anders na gekyk
word. Hou op om eerste te kyk na wat mense met mekaar doen, kyk eerder na wat het van
die eerste gebod oorgebly… wat is ons besig om met God, die Enige God te doen. Die
waaragtige godsdiens waarbinne God die eerste gebod aan ons gegee het is waar ons
saligheid op die spel kom en mense maak asof dit nie so ernstig is nie! Ons hoor die
saligheid wat daar op die spel kom as daar in die Kategismus staan- dat ons ter wille van
my eie siele heil en saligheid alle afgodery moet vermy en daarvan moet wegvlug…

Die Kategismus praat ook van towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van heiliges
of ander skepsels, ek moet dit vermy en daarvan wegvlug. Tog laat ons dit maar toe
dat in ons eie taal, binne ons huise daar ’n vrou mag inkom met die naam van Marietta
Theunissen wat op KYK-net 101% die eerste gebod oortree. Met haar program- “Die
ander kant” waarin mense haar toelaat dat sy aan die ander kant met gestorwe geliefdes
nou ’n medium bewerk om hulle vrae en welstand met ons vrae en welstand en seer te
deel. As iemand nie weet dat dit presies alles bevat wat oortreding van die eerste gebod
insluit nie, dan moet iemand nie sê hy/sy het nie geweet nie.

Ek wil dit nog sterker stel- wanneer mense na iets soek waarin mense eintlik hulle haat
teenoor God uitspreek verpak in kamtig hoe lief hulle dan nou ook die Here het dan moet
u daardie program kyk. In wat ons vroeër gesê het op watter wyses mens God kan haat
dan kan jy in die naam van liefde jou met sulke programme en mediums besig hou. Dit is
hoe vêr die oortreding van die eerste gebod in ons eie land, selfs in ons eie taal gevorder
het! Weereens die vraag kan ons in die land heil verwag as ons maar aanhou om hierdie
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oortreding so toe te laat?! Nie net gaan dit om die heil van ons land nie, maar om jou eie
sieleheil! Die Kategismus sê baie duidelik die aanroeping van heiliges en ander skepsele
is ook om God te haat. Sulke mense moet nie kom met stories dat hulle God eintlik
waarlik liefhet maar hulle is met sulke haatlike dinge teenoor God besig nie. As jy met
iets haatlik teenoor God besig is, dan is jyself ’n hater van God!
***
Al die dinge wat die Kategismus hier noem- towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping
van heiliges of ander skepsels- dié wat hier genoem word is baie sterk gerig teen die
Roomse praktyk. In die Middeleeue met die Roomse kerk word spesifiek die aanroeping
van Maria en die ander sg. heiliges hierby betrek. Dit is afgodery. Die lys sou in ons tyd
net nog baie langer gemaak kon word. Na baie van die afgode van ons tyd het ons reeds
verwys maar deel van dit alles waar ’n land ook die Mohammedane en die Boeddhisme
en Hindoes gelyke plek wil gee, maak ons vir hulle afgode ook gelyke plek, asof hulle
naas die ware God ook maar daar kan wees.

God maak dit in die eerste gebod baie duidelik hoe blatant of hoe subtiel dit ook al
gebeur, deur die New-Age bewegings of deur wie ook al, dat afgodery het nie net te doen
met wanneer ons in die plek van die ware God ander gode begin dien nie, maar die eerste
gebod verbied ook enigiets wat ons naas die Here wil stel. Die dinge wat mense eintlik
self uitdink en dan hulle vertroue daarop stel. Dit gebeur eintlik baie makliker dat ons nie
sommer sal erken dat ons vertroue op God kleiner is nie, maar dan dink ons om dinge
langsaan die Here te stel waarop ons dan maar ook ’n klomp vertroue in stel. Dit is dan
reeds oortreding van die eerste gebod.
Om ’n lys hiervan op te stel is eweneens eintlik onmoontlik, maar heel tyd kom ons agter
enigiets op aarde kan eintlik ’n afgod word. As mense selfs hulle tradisies en geskiedenis
nie verreken in wat God daarmee vir ons geskenk het nie, dan kan dit ook ’n afgod word.
Selfs die bywoning van eredienste, die gebruik van Nagmaal, as mense dit om die
verkeerde redes doen, of by die Nagmaal of doop dit uit bygelowigheid doen dan word
die eerste gebod oortree. Mense wat Sondag na Sondag in die kerk mag wees, maar die
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evangelie verander nie werklik hulle lewe nie, maar nog steeds is hulle altyd hier, sulke
mense bedryf afgodery met die erediens!

Die eerste gebod sal ons ná vandag weer besef is eintlik die belangrikste van al die
gebooie. As hierdie gebod sou wegval of iets word hieraan verander dan verloor al die
ander gebooie in minder of meerdere mate hulle waarde. Ons besef ook wie nie erns
maak met die eerste gebod nie sal dit dan ook net nog makliker regkry om ook die ander
gebooie te oortree. Laat ons vanuit die eerste gebod elke keer ook na die res van die Here
se Wet kyk. Dit is die grondslag van die hele Wet, Hy Wie God is, Hy wil vir ons
duidelik maak dat Hy alleen so sy Wet vir ons kon gee. Die valse godsvrug waar mense
met valse gode, ja afgode hulle lewe vervul word so weggedryf. Dit gaan nog heeltyd om
die hart wat die valse gode daar moet uit en moet dan nie die huis leeg laat nie. Sou dit
wees dan kom die valse gode terug, erger nog as die eerstes wat daar in was. Die nuwe
mens wat in u moet opstaan (Son 33) , in dit wat die Heilige Gees doen, dan sal op die
tafels van die hart die tafels van die Here se gebooie geskrywe staan, waarin ons God reg
wil ken en hierdie ware suiwere Godskennis bring vertroue. Daardie vertroue wat Elia
gehad het toe hy die Baäl profete kon uitdaag by hulle afgod om vuur op die offer te
bring. Alleen die ware God kon dit doen.

Om God waarlik te vertrou, daaragter sit die verbond. Die verbond is God se trou en God
se trou vra dat ons Hom sal vertrou. ’n Man en vrou moet mekaar kan vertrou, hoeveel te
meer moet dit nie geld in ons verhouding tot God nie. God wat in ons vertroue opeis dat
ons geen ander gode mag hê en daarop mag vertroue as net op Hom alleen nie. Hierdie
vertroue moet waarlik voorop wees, want het die vertroue ook weer te doen met die goeie
dinge wat ons maar van God kan verwag. Hy wat alles ten goede laat meewerk vir die
wat Hom liefhet. Ja, broeder en suster, daar eindig dit dan in alles- onderhou alle gebooie
en jy het God lief. Dit wat jy van nature nie kan doen nie, hoe wonderlik om in die
evangelie van die Wet jou liefde in God te vind.
AMEN
Vrae uit Sondag 34b (V/A 94 en 95)
1. Waarom is die eerste gebod so belangrik?
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2. Hoe verstaan jy die verhouding tussen die Evangelie van God en die Wet van
God?
3. Mag ons die Wet ook Evangelie van God noem? Motiveer.
4. Watter gedeeltes in Jesaja wys op die nietigheid van die afgode?
5. Was daar enige afgode wat Israel al in Egipte aanbid het?
6. Van watte ander afgode het jy al gehoor? (Vgl. begin p2)
7. Is daar vandag nog enige afgode wat ons as mense dien?
8. Waaroor handel die eerste gebod ten diepste? Verduidelik aan die hand van Joh
15:10 (p.3)
9. Watter implikasies het dit in terme van jou liefde vir God as iemand hom/haar nie
aan die eerste gebod steur nie?
10. Op watter besondere wyse verwys Paulus in 1 Kor. 8 na die afgode? (p.4)
11. Is daar enige waarheid in die stelling dat rugby vir die Afrikaner ’n afgod geword
het?
12. Hoe het die Duitse teoloog Kohlbrugge afgodery beskryf? (onder p.5)
13. Kan oortreding van die eerste gebod ons saligheid op die spel plaas? (p.6)
14. Is dit moontlik om eintlik in die naam van liefde God te haat? Motiveer dit aan die
hand van die program “Aan die ander kant” op KYKnet.
15. Het die eerste gebod ook te doen met die gode wat mens nie net in die plek van
God stel nie, maar ook die gode wat ons dink om langs (naas) God te stel?
Motiveer
16. Is dit waar dat eintlik enigiets op aarde (selfs die bywoning van eredienste!) vir
mens ’n afgod kan word? Motiveer
17. Watter wonderlike gevolge bring die onderhouding van die Wet vir ons na vore?
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Skriflesing: Romeine 10:6-17; Johannes 4:1-26
Heidelbergse Kategismus: Sondag 35
Teks: Johannes 4:24
Sing- SAMESANG: Ps. 106:8,9
TYDENS EREDIENS: Ps. 97:1; Ps. 115:1,2; Ps. 115:8,9
Die eerste gebod handel oor die waaragtige godsdiens, broeder en suster, dit gaan oor
godsdiens wat waar en suiwer moet wees. Dit gaan oor die vrese van die Here. Die
tweede gebod handel oor die diens aan die Here, dit gaan oor waaragtigheid in ons
erediens. Ons kan die enigste God, die enige ware God, nie sien nie en ons mag Hom
ook nie maar dien soos wat ons dit goed dink en onsself dink dit die beste is nie. Die
Here laat dit op geen manier maar aan ons oor dat ons maar kan besluit hoe ons Hom wil
dien nie. Aanbidding, ja die ware aanbidding van die ware God is in alle geval nie iets
wat as dit uit jouself sou voortkom tot eer van God kan wees nie. Ons wat in onsself tot
alle kwaad geneig is, uit onsself van nature geneig om God en ons naaste te haat. Hoe sal
daar dan uit myself die regte en ware aanbidding kan kom as ek in myself soveel haat dra.
Daar kan eers ware aanbidding wees as daar gehoorsaamheid gekom het. Gehoorsaam
aan hoe God Self sê Hy gedien wil word dan eers kan ek God reg dien en Hom waarlik
aanbid.

Die noodsaak van die tweede gebod hang dus baie nou saam om reg te glo, God reg te
dien en God reg te vrees. Die verskil tussen die eerste en die tweede gebod het alles
daarmee te doen dat mense kan afgode dien wat heeltemal God wil vervang. Dit verbied
God in die eerste gebod, maar die oortreding van die tweede gebod gaan nie soseer oor
ander beelde, ander gode, afgode, wat ons in die plek van God aanbid nie, maar dit gaan
oor menslike verbeelding van die ware God. Jy begin as mens jou dinge oor die ware
God verbeel en daardie verbeelding oor God word dan verbeeld in allerhande maniere en
beelde hoe jy jouself wil bevredig in hoe jy God wil dien.
***
Toe Israel in die woestyn ’n goue kalf gemaak het, het hulle beslis nie bedoel om ’n ander
god te begin dien, om die kalf as afgod te aanbid nie, née daar by die voet van die berg
Horeb het hulle gedink hierdie kalf is ons beeld van die Here. Hy wat ons tot nou toe
gedra het. Aäron dra direk hiertoe by as hy God in die goue kalf wil verbeeld en hy die
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kalf dan aan die volk verkondig – Dit is jou gode o Israel, wat jou uit Egipteland laat
optrek het (Ex.32:4). So het hy (Aäron) dit dalk goed bedoel om vir Israel in hulle baie
vrae en probleme eintlik ’n verbeelding van hoe hulle oor God moet dink te probeer skep.
Die erediens is en was nog altyd vir die Here van die grootste belang. Die erediens is nie
daar vir die mens nie maar die erediens is daar vir die Here. Daarom gaan dit oor hoe die
Here gedien moet word en nie oor hoe ons dit maar wil doen nie.
***
Dit gaan om ons godsdienstigheid, dit kan ons nie ontken nie. Die Here het ons eintlik so
gemaak dat die mens van nature godsdienstig sal wees. Dit is ’n wetmatigheid dat die
mens iets sal wil aanbid, selfs die mees primitiewe Boesman in die diepste afgesonderde
dele van die woestyn sal iets van godsdiens in hom het. Hy aanbid of die son of watter
elemente of diere uit die natuur daar ook vir hulle na vore mag kom. Talle rotstekeninge
uit hierdie kulture wys die verdwaasde godsdiens rondom hierdie stomme beelde. Daar is
honderde grotte waarin hierdie valse godsdiens as’t ware vir ons vas geteken sit.

Paulus het daar in Athene dieselfde gesien en gesê. Die wêreld is vol godsdienstigheid.
Daardie stad Athene was vol afgodsbeelde van allerlei soorte. Baie godsdienstig waarin
elke beeld eintlik sy eie godsdiens saamdra. Paulus wys self op hoe hy sien hulle baie
godsdienstig is, maar nou kom die baie belangrike verskil tussen hierdie oortreding van
die eerste gebod nl. die stad met sy baie gode en baie beelde en dan terselfdertyd die
handhawing van die tweede gebod. Paulus gaan nie en rig ook nog ’n beeld op tussen die
baie beelde om daardeur Athene by die ware God uit te bring nie. Van en vir die ware
God kan daar nie ’n beeld opgerig word nie, maar om die ware God te dien word daar na
die sinagoge gegaan. Daar waar geen beelde was nie, maar saam met die gelowiges word
die Woord van God oopgemaak, soos hulle dit in die Ou Testament gehad het.
***
Die ware God kan alleen in ware godsdiens gedien word. Ware godsdiens kan nie sonder
’n ware erediens God aanbid nie. Ons moet vreemde diens altyd sien as vreemd omdat
God daarin Self vervreem word. Dit gaan dus om meer as Wie ons aanbid, ons aanbid
alleen die ware God maar dit gaan ook in die tweede gebod oor hoe ons Hom aanbid.
Heeltyd gaan dit in die tweede gebod eintlik om die twee sake. God wat die maak van
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beelde verbied waarin ons God Self wil verbeeld. Die ander kant is dat eiewillige
godsdiens is oortreding van die tweede gebod.

Ten diepste gaan dit beslis verder dat die mens nie God in sy mag kan kry nie. Die
heidene en heidense afgodediens het ’n hele netwerk van gedagtes en bedoelinge gehad.
Daarmee het die heidene gedink om die onsigbare kragte en magte wat hulle lewe geraak
het, dinge wat hulle nie sien nie, maar hulle direk beïnvloed, nou sigbaar voor te stel.
Hulle godsdiens dra ’n bepaalde beeld uit. Die heidene was vir hierdie onheilsmagte
ontsettend bang, want dit bedreig hulle lewe. Dink maar aan hoe hulle hierdie monsters
wat hulle geglo het daar op die see bestaan, hoe hierdie monsteragtige krag eenvoudig jou
ou skippie op die see heeltemal kan insluk. Die onstuitbare krag van ’n stormwind. Dit
kan alles uitmekaar ruk. Daar kom die stomme mens en maak ’n stomme beeld. Teenoor
hierdie magte en kragte begin die mens te glo maak beelde vir hierdie onsigbare “goed” ,
ja maak ’n beeld van die afgod wat jou lewe so beïnvloed dan kan jy dit op bepaalde plek
neersit, jy kan hom sien en ja kan hom beheer. Dit alles doen die mens om eintlik deur
dit te probeer om beheer uit te oefen.

Die beeld word nou die kanaal van denke wat as openbaringsmiddel ook vir die afgod
moet dien. Hulle gode kry eintlik in hulle denke deur dit nou in ’n beeld voor te stel as’t
ware ’n siel en liggaam soos wat elke mens siel en liggaam is. Die beelde moet dan
voortdurend nie alleen net dien om die gode tevrede te stel nie, maar nou kan die god van
die beeld hom aan die mens openbaar. Selfs is daar gevalle gewees as mense glo hulle
gode laat hulle in die steek dan word die beelde geslaan om die afgod dan tot verhoring
van hulle gebede te probeer dwing. Tog het hulle ook geglo in wat nou in alles al hierdie
beelde vasvat is wanneer die ellende my tref dan is dit verklaarbaar uit die gebrekkige
godsdiens of gebrekkige offers aan hierdie beeld of ’n gebrekkige tempel wat vir hierdie
beeld gebou is. Daarom bou dan eerder pragtige tempels, bring net nog beter offers vir
die beeld dan kan ons ons gode beïndruk. So dink die heidene. Die profeet Jesaja het in
hfst. 44 op treffende manier met die heidene en hulle afgode gespot. Jy as mens met jou
vernuf maak vir jou god voete, as jy wil, kan jy vir hom wieletjies aansit, jy kan hom
stoot waar jy wil, met jou byl en jou hamers en jou warm kole vorm jy met jou kragtige
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arms hierdie beeld soos dit jou pas. Luister net mooi hoe staan dit in Jes. 44:12-13- Die
ystersmid het ’n byl en werk in die gloed; en hy maak hom met hamers en bewerk hom
met sy sterk arm; daarby word hy honger en het geen krag nie; drink hy geen water nie
dan word hy moeg. Die timmerman span ’n lyn; hy trek hom af met ’n potlood; hy
bewerk hom met skawe en teken hom met ’n passer en maak hom na die beeltenis van ’n
man, na die skoonheid van ’n mens, om in ’n huis te woon...
In alles kan ons seker nou besef, broeder en suster, al maak die heiden nou ’n bok of ’n
vis, al maak die volk Israel ’n kalf, dan bedoel hulle dat die beeld eintlik die god
verteenwoordig. Hulle aanbid dis nie letterlik die beeld nie, Aäron het ook nie gedink
dat die Here soos ’n kalf lyk deur nou die beeld in die woestyn na die vorm van ’n kalf te
maak nie, maar soos ons heeltyd hier besef die mens wil graag oor alles sy beheer
probeer uitoefen. So het Israel gedink waar ’n jong bul hulle verbeelding aangryp met sy
krag en vrugbaarheid, is dit vir ons moontlik om God op die manier vir ons voor te stel in
sy groot krag en kan ons darem ook oor hierdie krag en vrugbaarheid beskik en kan ons
so oor God beheer kry.
***
Nou laat ons tog ook die werklike betekenis agter die tweede gebod ons eie maak deur
eintlik die evangelie ook in die tweede gebod na ons toe te sien kom. Ja, die tweede
gebod is evangelie, die werklik goeie nuus en bedoeling wat God ook in die tweede
gebod aan ons gee. Die evangelie van goeie werke het in die tweede gebod wel met iets
van ’n beeld te doen, maar daar is tog ’n ingrypende verskil. Die goeie werke wat Jesus
vir ons gedoen het, is dat Hy ons met sy bloed gekoop en vrygemaak het en nou kom die
beeld. Hy wil ook deur sy Heilige Gees ons tot sy ewebeeld vernuwe. Laat ons egter
mooi daarop let wanneer ons praat van ons mag God in geen beeld namaak nie, dan is in
Genesis 1 met die skepping van die mens en alles wat in die paradys ons gegee was die
mens na die beeld en gelykenis van God geskape. Daardie beeld het die sondeval en alles
wat sonde is van ons afgestroop. Ons het seker nog altyd weer ’n verlange en heimwee
daarna, daarom dat die mens met sulke namaaksels aanmekaar besig is, om te dink ons
kan die Godsbeeld uit onsself herstel. Die tweede gebod word eintlik ’n vergrype na wat
ons verloor het. Dit maak dit vir God ’n gruwel in sy oë, as ons so probeer om sy beeld
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aan te rand. Die tweede gebod wys eintlik op drie terreine hoe die mens probeer ingryp.
Jy gryp na die hemel daar waar die sterre is, gryp na die aarde, waar die diere en die mens
woon, gryp selfs daarna wat onder die aarde is, daar waar die visse is in die diepte van die
see. So neem die mens eintlik elke keer sy toevlug tot een van hierdie drie terreine.
Daarom onderskei ons in die 2de gebod duidelik hierdie drie terreine- Jy mag vir jou
geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van(1) wat bo in die hemel is, of van (2)wat
onder op die aarde is, of van wat (3) in die waters onder die aarde is nie...Jy mag jou
voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie...

Elke keer as Israel gruwelik sondig, soos by die Aaron en die goue kalf wat ons reeds nou
baie genoem het, of Miga en Dan in Rigers 17 en 18, of koning Jerobeam, almal manne
wat beelde oprig. Dis ’n lyn deur die Ou Testament, die sonde om God sigbaar te wil
voorstel. Mense wat soos ons almal deur die sondeval die beeld van God verloor het wil
op ongeoorloofde wyse weer die beeld probeer namaak. Die mens wil God sien! Op
allerhande maniere wil die mens probeer om die beeld na te maak. Terwyl ons die beeld
nie kan namaak nie. Hoe baie dinge is daar wat mense wil sien wat nie gesien kan word
nie.

Hierin kan ons dink hoe mense kan dweep met wedergeboorte en bekering en geloof,
dinge wat ons nie kan sien nie, maar nou kom die mens met allerhande sigbare ervaringe
wat daarin na vore moet kom. Mense wil dit wat ons nie kan sien nie, wil hulle sien. Dit
moet my ervaring word, daarin sit iets van die kern ook van die mistiek wat by die ou
Gnostieke dwalinge sterk ingeleef was. Hoe meer die godsvrug verlore gaan, hoe meer
kom daar die sug na die uitwendige met allerhande gebruike en seremonies terwyl God in
Gees en waarheid gedien wil word. Die inhoud van die waarheid, dit waarmee God Hom
aan ons openbaar, dit is vir God die belangrikste. As allerhande vorme van beelde mense
ontroer en nie meer God se Woord en die werk van die Heilige Gees nie, dan kom hierdie
gebod ter sprake.

En so min soos wat ons God se beeld kan namaak, niemand het God nog ooit gesien nie,
net so min mag ons die beeld van God verag. God wil reg geken word en nie met

6
Pretoria- ......................
denkbeeld wat mense van Hom voorstel nie. Selfs het die Jode van die Messias ’n valse
denkbeeld vir hulleself voorgestel. En toe Jesus op aarde kom en Hy nie voldoen aan die
beeld wat hulle van Hom voorgestel het nie, toe het hulle Hom as Messias verwerp. So
word God se beeld verag en kom daar al hoe meer eiewillige godsdiens na vore. Die
ergste is dit wat Satan doen. In Op 13 lees ons hoe die duiwel ook ’n beeld maak nl. die
Antichris. Die einde van vers 14 en 15- hoe die satan aan die bewoners van die aarde
gesê het dat hulle ’n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en
lewendig geword het. En dit is hom gegee om ’n gees aan die dier se beeld te gee, sodat
die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie
aanbid nie. Dit is die ergste wat gebeur. Die mens se wetenskap en tegnologie ja met
allerhande slimheid en slinksheid sal die handlangers van die Antichris daarin slaag om
aan die beeld asem te gee, dat hy kan praat. So sal die Satan al hoe meer die aandag en
eer wat God moet ontvang op homself wil vestig, maar dit is maar sy eerste treë wat God
Hom sal toelaat voordat die duiwel vir ewig gestraf sal word.

Die beeld van God dra niks van hierdie drogbeelde wat mense maak nie, maar watter
voorreg terwyl ons geen beeld van God mag maak nie, dat God sy eie Beeld gemaak het.
Hy is nie net alleen God nie (1ste gebod), maar die wonder van die evangelie van die Wet
is ook in die tweede gebod dat ons God mag ken as die enigste Beeldmaker. Op die regte
tyd, dit wat ons noem die volheid van die tyd het God ’n sigbare en tasbare Beeld van
Hom die wêreld ingestuur nl. Jesus Christus. Van Hom lees ons in Kol 1:15- Die Seun is
die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. En vêrder in Kol 2:5- In Hom is die
volle wese van God beliggaam- en so treffend staan dit ook in Heb. 3:1- Uit Hom straal
die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Dit staan duidelikdat Hy die afskynsel van God se heerlikheid is en die afdruksel van sy wese.

Waar ons gehoor het hoe ons die Beeld van God verloor het, dit wat die sondeval gedoen
het, is Christus die herstelde beeld van God in die mens. Die Woord van God kan ons
een groot tekening van die Beeld van God noem. Christus Jesus in sy volheid is die
Woord van God (Joh. 1:1). Ons het niks meer nodig nie! Wie meer wil doen, wie God
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op sy eie wil voorstel, wie God wil dien maar op sy eie manier. Dit alles verbied die
tweede gebod. Oortreding van die tweede gebod is in alle gevalle uiters gevaarlik.

Ons kry dit by die mense wat die belewing van hulle godsdiens voor die waarheid
daarvan stel. Die mense wat glo dat die kerk is daar vir die mens en nie die mens vir die
kerk nie. Die kerk moet ook aan hulle behoeftes voldoen. Hulle sal meer oor die
dominee praat as wat hulle werklik oor die kerk van die Here praat. Die kenmerke van
die ware kerk staan vir hulle ondergeskik aan wat hulle eerder na kyk wat die kenmerke
van hulle dominee moet wees. Selfs hoor jy dan mense praat van “my dominee”... ’n
Kerk uit mense al hoe meer vir die mense, kan dit nog ’n ware kerk wees, broeder en
suster?!

Allerhande byeenkomste en kringetjies begin naderhand die ware erediens te verdring.
Dit is vir hulle lekkerder om met mekaar te praat en allerhande mooi dingetjies vir
hulleself voor te stel en die Woord van God word eintlik maar net bygesleep. Hulle
verstaan nie meer dat ’n erediens is ’n ontmoeting met God waar God sy kinders in
hierdie samekoms byeen roep om na Hom te luister nie. God se werk word dan verag en
dit is oortreding van die tweede gebod. Die God wat sê dat Hy is ’n jaloerse God.
Wanneer God nie sal toelaat dat Hy sy Bruid, sy Kerk sal verloor nie, dan verstaan ons
baie goed dat oortreding van hierdie gebod is uiters gevaarlik. Eiewillige godsdiens is
werklik uiters gevaarlik. Ons en ons kinders word daardeur geraak. Tot in die derde en
vierde geslag sal God nog straf, God sal nog besoek aflê as Hy by ons en ons nageslag
hierdie eiewillige godsdiens ontdek. Besef mense dus werklik wat hulle aan hulle kinders
doen as hulle met allerhande eiewillige godsdiens besig is?!

Hoe wonderlik ook die gehoorsaamheid aan die tweede gebod. Dit wat God se kinders
tot in die duisendste geslag moet lok. God bewys sy barmhartigheid nie net tot in die
duisendste geslag nie, maar dit geld ook vir duisende mense wat Hom hierin liefhet en sy
gebooie onderhou. Dit is wonderlik om op die manier deur die tweede gebod ook tot
Jesus Christus jou toevlug te neem. Met al jou vrae, al jou nood en wie Hom werklik ken
hoe Hy kan red en hoe Hy ons kan vergewe, watter genade om die God ook in die tweede
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gebod in sy Beeld Jesus Christus te dien. Ons ervaar op ’n Bybelse wyse ook sekere
dinge. Nie maar ervaring van jou eie gevoelens nie, maar om te ervaar dat God ryk is in
barmhartigheid en genade.

Dan word jy na die beeld van God vernuwe. Die Heilige Gees doen hierdie vernuwing.
Hy wat ook hierdie gebod in ons harte skrywe. Hy sal altyd sy Woord as middelpunt van
die bediening stel. In elke erediens moet God se Woord die middelpunt wees. Alles
moet daaraan ondergeskik wees. Die vorm van die erediens moet gevolglik net die
inhoud dien. Die sakramente wil ook niks meer bedien as God in Jesus Christus deur sy
Woord nie.

Kortliks net die vraag rondom of ons nou geen beeld mag maak nie. Broeder en suster,
nêrens gaan dit daaroor dat ons geskiedenis en mense vanuit ons geskiedenis, nie
afgebeeld mag word nie. Soos wat ons pragtige foto’s van die skepping mag neem,
mooie skilderye mag geverf word, ja pragtige standbeelde van gebeure en mense mag
gemaak word. Wie hiermee dit ook deur die tweede gebod wil verbied, is eintlik besig
om God ook van sy eer te ontroof, want dit is God wat vereer moet word in die gawes
wat mense het om hierdie kunswerke te mag maak en op te rig. In alles gaan dit om God
wat nie afgebeeld mag word nie. Dit gaan nie om afbeelding as sodanig nie. Moet nie
slimmer as God wil wees nie. Waar die diens aan God wel deur sulke prente en beelde in
die gedrang kom, daar begin die gevaar. Kinderbybels met allerhande prentjies,
kinderdienste, rolprente wat direk op Jesus as mens fokus terwyl Hy werklik God is wat
nie afgebeeld mag word nie! Oberammergau en The passion of Christ. Daar het ons
konkreet die tweede gebod in sy wese oortree. Onthou hierdie gebod wat jy oortree, nie
net wat jy aan God doen nie, maar wat doen jy aan jou kinders.
AMEN
Vrae uit Sondag 35:
1. Verduidelik die verskil tussen die eerste gebod en die tweede gebod?
2. Kan ’n mens uit homself/haarself God reg dien? Motiveer.
3. Het die mens wat na die beeld en gelykenis van God geskape is enigiets van
hierdie beeld ná die sondeval oorgehou?
4. Noem ’n duidelike voorbeeld van oortreding van die tweede gebod toe Israel in
die woestyn op trek was?
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5. Is eredienste vir God belangrik? Verduidelik. Kan die ware godsdiens sonder ’n
ware erediens God aanbid?
6. Wat verstaan jy daaronder dat alle mense eintlik baie godsdienstig is? Hoe het
Paulus hierdie godsdienstigheid in Athene hanteer?
7. Wat bedoel ons as ons sê dat die heidense godsdienste eintlik ’n hele netwerk van
gedagtes en bedoelinge daaragter het. Wat is werklik die bedoeling agter hierdie
beelde wat opgerig is?
8. Waar in Jesaja lees ons hoe hy met hierdie beelde die spot dryf? Wat lees ons
daar?
9. In watter opsig kan ons die tweede gebod evangelie van God noem? Vgl.
onderaan p.4.
10. Op watter drie terreine wys die 2de gebod die vergrype van die mens aan? Boaan p.5
11. Op watter manier kan mense dweep met wedergeboorte, geloof en bekering?
12. Is Satan ook ’n beeldmaker? Waar lees ons meer hieroor?
13. Is God ook die ware Beeldmaker? Verduidelik wat ons hieronder moet verstaan.
14. Wat word in die Wet bedoel as ons in die 2de gebod lees dat God is ’n jaloerse
God?
15. Op watter wyse word die nageslag in die 2de gebod betrek?
16. In watter opsig is gehoorsaamheid aan die 2de gebod ook vir die nageslag baie
belangrik?
17. Noem praktiese voorbeelde waar mense eintlik met eiewillige godsdiens besig is?
18. Is dit belangrik om weer na die beeld van God vernuwe te word?
19. Hoe gebeur hierdie vernuwing na God se beeld?
20. Mag die beeld van Paul Kruger op kerkplein staan en mag hy en sy vrou se stoele
onder ons preekstoel staan? Is dit oortreding van die 2de gebod?!
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Skriflesing: Levitikus 24:10-23
Heidelbergse Kategismus: Sondag 36
Teks: Psalm 96:8
Sing- SAMESANG: Ps 88:1,10
TYDENS EREDIENS: Ps 8:1,2,7; Ps 86:6; Ps 145:1,5,12
Die Naam van die Here is waaroor die derde gebod handel. Broeder en suster dit is asof
die Woord van die Here aanmekaar beklemtoon hoe belangrik God se Naam is. Ons kan
dit so beskou dat die eerste gebod in die derde gebod op sy skerpste kom staan. In die
eerste gebod het dit gegaan oor God wat die enigste God is. Die tweede gebod het
gehandel oor hoe ons God moet dien. Nou gaan dit werklik oor God Self. God se Naam
is die openbaring van sy volle wese. Dit gaan werklik om God Self wanneer ons sy
Naam aanroep. Sonde teen die Naam van die Here sny werklik ten diepste want dit gaan
dan nie maar oor ’n dag van God wat ek oortree of teen enige van sy skepsele waarteen
ek my stamp nie, maar om teen God se Naam te oortree is om teen God in sy volle wese
soos wat Hy Hom openbaar te sondig.

Die Kategismus stel dit vir ons dat hier het ons met die grootste sonde te doen. V/A 100
staan dit bymekaar- Daar is geen groter sonde as die lastering van sy Naam nie.
Daar is geen groter sonde wat God ook meer vertoorn as die lastering van sy Naam
nie. In Levitikus 24:10 het ons gelees hoe God Self bepaal het daar met daardie man, die
seun van Selomit, gedoen moet word wat sy Naam gelaster het. Hy moes gestenig word.
Ja die man sou verskonings wou aanbied. Ek was kwaad, daar het dit gebeur toe ons
getwis en gebaklei het. Nou het hierdie man God se Naam aangerand. Daar is egter geen
verskoning wat hier na vore kom wat maak dat God hierdie man nie meer sou straf nie.

Vandag sou ons wonder is God nog so ernstig oor hierdie sonde. Kan ons vanuit die
Nuwe Testament aflei dat God nie meer so ernstig is oor die ydellik gebruik van sy Naam
nie. Dan moet ons sommer dadelik daarop wys. Dit is nog ernstiger. God se Naam het
in nog groter heerlikheid deel van God se openbaring geword. Ons het nou God se Naam
in volle heerlikheid ontvang. Die straf in die Ou Testament op die misbruik van die Here
se Naam was die liggaamlike dood, soos met die man in Levitikus gebeur het, maar die
straf in die Nuwe Testament op die misbruik van God se Naam is nie meer die eerste
dood nie, maar die tweede dood- die verdoemenis, die straf in die hel. Ons kan dit baie
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duidelik hoor as die Here Self sê in die nuwe verbond sê daar is wel sonde wat tot die
dood toe is. Hierdie dood is dan veel erger as die liggaamlike dood, want het ons te doen
met die sonde teen die Heilige Gees wanneer God se Naam gelaster word en wie die
Heilige Gees laster doen ’n onvergeeflike sonde.

Die karakter van hierdie sonde lê in

die blote feit dat daar in die ydellik gebruik van die Here se Naam vyandskap gestel
word. Vyandskap teen die openbaring van die Here Self want God se Naam is vir God
Self van die hoogste belang. God Self openbaar sy Naam, die uitdrukking van sy wese,
die openbaring van God en sy Naam is één!

Hoe ons God mag noem is wonderlik. Dit is asof ons God Self dit elke keer hoor sê dat
die waarde van sy Naam oor die ganse aarde staan. In Ps 8 sing die digter, Here, ons
Here, hoe wonderbaar is U Naam oor die hele aarde…Spreuke 18;10 lees ons – Die
Naam van die Here is ’n sterk vesting; die regverdige vind daar skuiling. In Numeri 6
het ons eintlik die grootste wat ons aan kan dink dat die Naam van die Here beloof God
se seëninge aan sy kinders. Soos wat hierdie seën van Numeri 6 baie keer aan die einde
van ’n erediens tot ons kom dan is dit beslis nie maar net bedoel as mooi woorde nie.
Met hierdie Naam van God, ja ons word in die Naam van die Here gegroet en so kan ons
geseënd die lewe ingaan! Ontvang dan die seën van die Here in sy Naam. So kan daar
vanuit hierdie besef van Wie God is en wat sy Naam is geseënd gelewe word. God wat
sy Naam op ons lê- Aan die einde van die besondere seën in Num 6 dan staan dit ook
daar- So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ek sal hulle seën.
Ons het met die Naam van die Here beslis nie maar net met ’n noemnaam te doen nie.
God se naam is veel eerder wat ons kan noem ’n gedenknaam. God sê in sy Naam Wie
Hyself is, en wat Hy doen en wat Hy beloof om nog verder te doen. God waarborg
eintlik sy seëning met sy Naam, so word dit ’n Naam waarin God sy beloftes verseël.
Ons besef maar eintlik net keer op keer God se Naam staan vir God Self. Lastering van
sy Naam is lastering teen God Self Soos die tweede gebod is die derde gebod ook ’n
gebod met ’n bedreiging. Die enigste twee gebooie wat so geskryf staan.
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Ons kan ons hier self die toestand voorstel soos mens baie keer op van die ouer
spoorweghaltes gekry het. Daar loop ’n treinspoor oor die pad en die rooi ligte begin
flikker wat aanwys daar is ’n trein oppad. Om daardie rooi ligte te ignoreer, om te maak
of dit nie so ernstig is nie, is om jou teen die trein vas te ry. God waarsku duidelik soos
wat ’n rooi lig ons waarsku- die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik nie
ongestraf laat bly nie. Dit staan alles later in noue verband met wat die Here ook in Matt
12 gesê het. Die Fariseërs het vir Jesus verwyt dat Hy deur Beëlsebul die owerste van die
bose geeste dan ook bose geeste uitdryf. Hier laat Jesus die rooi lig vir die Fariseërs
flikker as Jesus dan vir hulle sê – alle lastering kan mense vergewe word maar die
lastering teen die Gees sal nie vergewe word nie. Ons moet dit reg verstaan dat lastering
teen die Seun van God is lastering teen die Heilige Gees. Dit staan nie maar net in
verband met die derde persoon van die Drie-Eenheid nie, maar dit is lastering van die
Drie-Enige God.

Die Fariseërs het beslis baie goed geweet hier is God aan die werk toe Jesus die man wat
met blindheid en stomheid geslaan was genees. Hulle doen wel bewus die verskriklike
sonde om dit wat hulle weet van God af kom sleg te maak en af te maak asof dit die
duiwel se werk is. Erger kan dit nie! Terwyl Jesus na sy mensheid gelaster word het daar
wel nog die ruimte gewees dat dit vergewe sal kan word maar die lig wat ons moet sien
flikker dat Jesus in sy heerlikheid sal toeneem wanneer die tyd van vernedering verby is,
dit word Pinkster, dan sal daar geen verontskuldiging meer wees nie. Ná Pinkster is
lastering teen die Seun van God dieselfde as lastering teen die Heilige Gees. Dan is
lastering teen die Seun van God net onvergeeflik soos lastering teen die Heilige Gees.
Weë die mens wat dan nog die werk van Jesus duiwelswerk noem!

As Christus in sy heerlikheid opgeneem word het ons die volle openbaring van God. In
Christus het God ons nou alles gegee, daar is niks meer wat God ons wil gee om ons tot
bekering te bring nie. Wanneer iemand dan nog steeds aanhou nadat God alles gegee het
wat gegee kan word . sy heerlikheid is voltrek dan word hierdie sonde in ander lig gesien
as wel daardie sonde van die mens wat Jesus nog toe Hy aan die kruis gehang het en hulle
Hom gesmaad het. Daardie lastering sou selfs nog vergewe word. Na sy Godheid mag
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Jesus op geen wyse gesmaad word nie, terwyl op aarde dit na sy mensheid nog vergewe
kan word. Na sy Godheid glad nie!

In Christus het ons in alle geval die volle werklikheid van God se heerlikheid. Christus is
waarlik dieselfde HERE, as die Een wat met Moses gepraat het. Moses was besig om sy
skoonpa Jetro se skape op te pas. In ’n vuurvlam uit ’n brandende doringbos word eintlik
die derde gebod uitgestraal in elke vuurvlam. Daar praat die Engel van die HERE met
Moses, maar hierdie Engel is niemand anders nie as die Seun van God in OuTestamentiese verskyning. Die vraag na Wie Hom openbaar word ’n vraag na die Naam
van God. Dan kom die geweldige van wat God se Naam is- EK IS WAT EK IS…In kort
sê God gewoon my Naam is EK IS…In alles wat God is, is Hy ook sy Naam, dit was nog
altyd so, vir ewig is Hy Wie Hy is…Ek is wat Ek is…Sy Naam wat ewig is, wat brand
maar nie uitbrand nie, soos die vuur in daardie bos, dit brand, maar dit brand die bos nie
uit nie. So onaantasbaar is en bly God se Naam.

Na die sondeval het die Here nie net vir Homself Naam gemaak as Skepper nie, maar ook
as Verlosser. Hierin kies die Here weer vir Homself ’n besondere Naam uit. ’n Naam
wat God op sy skepping en skepsele neerlê, waarin Hy ons sal behoed, sal seën , ’n Naam
wat spreek van genade en in vrede met sy kinders sal leef. Die mens wat die tuin ’n
woestyn gemaak het, in Numeri 6 het die volk in die woestyn al ’n sware pad agter die
rug, maar juis daar in die woestyn gee die Here wéér sy Naam en plaas Hy as’t ware sy
Naam op hulle as Skepper-Verlosser. Hy wat weer alles gaan nuut maak, Hy lei sy volk
na ’n land wat oorloop van melk en heuning, maar die ware oorlope sal kom op die nuwe
aarde onder ’n nuwe hemel, waar weer ’n tuin gereed sal wees, ’n leeu lê langs die lam,
maar dit word meer as ’n tuin, dit word ’n stad met die glinster en straal van dit wat edel
is en mooi sal wees. God se Naam is nou reeds in die volle mooi van wat kom
teenwoordig.

Dit alles laat ons al hoe beter begryp hoekom die Here so oor sy kosbare Naam waak.
Hierdie Naam moet nie ligvaardig gebruik word nie, dit wat bedoel word moet dit nie
ydellik gebruik nie. Ydellik hou verband met ’n niksheid, ’n nietigheid, dit is sommer lig,
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maar soos ’n veertjie. Dit het dan met ligsinnigheid te doen. Ligsinnige grappies oor die
hemel is om oor God ligsinnig te wees. Dan word die Here se Naam gebruik sonder om
na te dink oor die grootheid en heiligheid van God. In alles wanneer God se Naam oor
my lippe kom, dan moet ek reeds gedink het, reeds moet Hy in my hart wees vóór sy
Naam maar sommer in my mond mag wees. Moet nie die Naam gebruik soos die man in
Lev. 24 wat so deur die Naam van God eintlik krag by sy eie woorde wou sit nie. Dit is
reeds misbruik van die Here se Naam en dit word dieselfde as om te laster.

Waar ons nou op baie maniere gesien het hoe God se Naam en sy openbaring één is, moet
ons baie beslis nie stilbly as iemand anders God se Naam laster nie. Wie swyg staan net
so skuldig voor die Here soos die persoon wat dan laster. Die Kategismus stel die saak
van swye hier baie ernstig- Ons mag nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke
verskriklike sondes skuldig maak nie… Ons moet hier ’n doelbewuste mens wees,
doelbewus daarop uit wees om die skuldiges teen te gaan en God se Naam in die hoogste
eer te hou. Al is dit baie keer nie maklik nie word dit in alle omstandighede van ons
geëis. In die hart van die Naam van God daarin is die hart van God. Christus praat ook
uit sy hart uit as ons Luk 12:8-9 lees- En Ek sê vir julle: Elkeen wat My sal bely voor die
mense, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God. Maar hy wat
My verloën voor die mense, sal verloën word voor die engele van God.
***
Ons word deur die Wet van die Here in hierdie gebod nie net gebring teen wat die
verkeerde gebruik van God se Naam is nie, maar baie belangrik moet ons ook handel oor
die regte gebruik van die Naam van die Here. Dit wat in Ps 96:8 ook staan- Gee aan die
Here die eer van sy Naam…Die Kategismus stel dit heel duidelik- Kortom, ons mag die
heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie…Die regte
gebruik van die Here se Naam gaan dan daaroor dat Hy deur ons reg bely word, Hy
moet reg aangeroep word (vgl. weer die 2de gebod) en Hy moet in al ons woorde en
werke geprys word.

Dit laat ons reeds besef, broeder en suster, dat mens tog die Naam deeglik moet kan
gebruik, ons moet nie bang of skaam wees om oor God te praat nie. Om God te bely is ’n
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weerwoord, ’n antwoord op wat reeds God se Woord en God se Naam is. Ek moet
daarop kan reageer. Die wese van om te bely is altyd ’n vereiste, dit is waarom ons
belydenisskrifte in ons harte moet wees, nie net op papier nie.

Jesus stel dit baie duidelik in sy gebed in Joh.17:26. En Ek het u Naam aan hulle bekend
gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle
kan wees, en Ek in hulle. Dit is geweldig groot dit wat Jesus hier bid. Daar moet op die
regte wyse op God se Naam gereageer word. Hierdie reaksie mag nie in die geheim
geskied nie, maar dit moet in die openbaar gebeur. Teenoor alle mense moet ons elkeen
persoonlik kan getuig Wie God vir my is. Die Twaalf Artikels is reeds baie oud en daarin
het die kerk van alle eeue ons eintlik voorgegaan in die regte gebruik van die Here se
Naam. Christus wat as Seun van God bely moet word vorm eintlik ’n kern stuk in al ons
belydenisse. Die belydenis van Nicea en Athanasius wil ook die Naam van die Here reg
gebruik teenoor die kettery van Arius en sy meelopers wat die Godheid van Christus
verloën. Die regte belydenis kan alleen reg wees in die waarheid daarvan. Met geesdrif
en besieling moet daar vir God se Naam in hierdie wêreld opgekom word. Elke Psalm of
selfs liedere buite die erediens, elke gebed, elke preek, moet God se Naam in eer en
waarheid hou. Met dieselfde eer en waarheid moet dit opklink.

Iemand wat neutraal staan, soos wat die neutraliteit beginsel op die oor af so sober en
mooi mag klink, is in ons land baie gewild en word deur baie aangeprys. Geliefdes
neutraliteit is oortreding van die derde gebod! ’n Kamtig neutrale skool, neutrale
wetenskap, neutrale pers en uitsaaiwese, hetsy televisie, radio, koerante, neutrale reg,
noem maar op, as iets neutraal staan met die bedoeling dat die Naam van God op hierdie
en dergelike terreine nie genoem mag word nie om kamtig nou nie aan andersdenkendes
aanstoot te gee nie. Dit gee in alle geval vir God aanstoot en is niks anders as
goddeloosheid wat ’n triomf vir Satan is. Jesus het Self gesê- Wie nie vir My is nie, is
teen My! (Vgl Luk 9:50).

In alles moet ons terugkom na Psalm 96- Gee aan die HERE, die eer van sy Naam. Hier
in Psalm 96 lê ’n baie diep beginsel. God het eerste gegee. Ek sou Hom nie kon eer as
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ek Hom nie ken nie. Ek sou Hom ook nie kon ken as Hy Homself nie aan my geopenbaar
het nie. Dit is eintlik weer in alles so wonderlik om die evangelie van God ook in die
derde gebod te hoor – Dit wat aan die begin van die Wet staan- Ek is die Here jou God
wat jou uit Egipteland uitgelei het- Wanneer ons dit elke keer eerste mag hoor, mag ons
dan dadelik sê - Gee aan die HERE, die eer van sy Naam.

Ons kan nie gee as die Here nie gee nie. Ons gee word eintlik voorafgegaan deur die gee
van die Here. Die derde gebod is hierin eintlik onlosmaaklik in Christus verbind. God
het eerste vir Christus gegee, daarin het God reeds gewys dat Hy ons eerste liefgehad het,
en God het sy Naam verheerlik deur Homself in Jesus Christus aan ons te gee. Watter
mooie dankbaarheid kom eintlik na vore deur die derde gebod na te kom.

Neutraal kan ons nie hierteenoor wees nie. Wie neutraal is teenoor die openbaring van
die Here is alles behalwe iemand wat die liefde vir die Here se openbaring kan agterhou.
God sal Self die heiligheid van sy Naam in ere hou, want moet ons dit nie vergeet niewant die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

Die erns van wat ons hier mee te doen het, die lastering, die sonde teen die Heilige Gees,
dit wat die grootste sonde is, dit wat nie vergewe kan word nie, is die erns van V/A 100.
Die Here is altyd die Waarmaker van sy Woord. In Lev 24 is daardie man gedood want
die Woord het dit so bepaal dat so moet met so ’n man gedoen word. Dit het waar
geword. God is ’n Waarmaker van sy hele Woord, God maak ook sy strafwoorde waar.

Jesus het hierin die verskriklikste gely. Hy wat die Waarheid is, Hy wat die Woord van
God is. Weet u, broeder en suster, die verskriklikste wat kon gebeur het met Hom
gebeur. Hy is deur mense op grond van hierdie gebod aangekla, Hy is veroordeel vanweë
beweerde Godslastering. Kajafas wat die derde gebod intrek deur Jesus onder eed te wil
bring- Matt 26:63-66- En die hoëpriester antwoord en sê vir Hom: Ek besweer U by die
lewende God dat U vir ons sê of U die Christus, die Seun van God, is? Jesus antwoord
hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien
sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe
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verskeur die hoëpriester sy klere en sê: Hy het godslasterlik gespreek, wat het ons nog
getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor! Wat dink julle? En hulle
antwoord en sê: Hy is die dood skuldig.

Jesus is gedood maar laat ons Jesaja 53 nie vergeet nie- Maar Hy is ter wille van ons
oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is Hy verbrysel. Christus is die
Een, die Enigste wat kon swyg toe Hy moes swyg en wat gepraat het toe Hy moes praat.
Hy wat in ons plek kom staan, ons wat baie keer praat waar ons eintlik moes geswyg het,
en waar ons swyg is dit baie keer teenoor hulle wat lasterlik praat, ydellik praat dan bly
ons maar liewer stil. Mag dit tog eintlik meer wees dit wat ons moet word- Gee aan die
Here die eer van sy Naam.
AMEN
Vrae uit Sondag 36
1. Waaroor handel die derde gebod?
2. Wat beteken die Naam HERE?
3. Wat het die seun van die Israelitiese vrou in Lev 24 gedoen?
4. Wat was die vonnis oor die man?
5. Hoe ’n groot sonde is volgens die Kategismus die oortreding van die derde
gebod?
6. Kan God se Naam en sy wese (Wie God is) van mekaar geskei word?
7. Hoe word die oortreding van die derde gebod as sonde in die Nuwe Testament
aangedui? Kan hierdie sonde vergewe word?!
8. Wat lees jy in Psalm 8, Spreuke 18 en Numeri 6 van die Here se Naam?
9. Wat maak die einde van Numeri 6 heel besonders?
10. Is die Naam van die Here maar net ’n noemnaam of watter Naam is dit eintlik?
(onderaan p.2)
11. Hoeveel gebooie staan in die Wet van die Here waar daar dan dadelik ook ’n
bedreiging by die gebod staan?
12. Op watter wyse het die Fariseërs in Mattheus 12 die derde gebod oortree?
13. Verduidelik hoekom die smaad van die mense toe Jesus nog aan die kruis gehang
het vergewe kan word, maar dat Wie Jesus nou laster onvergeeflik sondig? (einde
p.3)
14. Wie het met Moses in die brandende doringbos gepraat en wat het Hy gesê toe Sy
Naam gevra word?
15. Is grappies oor die hemel iets waaroor ons maar kan lag?
16. Is dit reg deur eerder maar net stil te bly as iemand sulke grappies vertel of ek
hoor dat iemand die Here se Naam ydellik gebruik?
17. Hoe kan die Here se Naam reg gebruik word?
18. Is dit belangrik dat jy God se Naam moet kan bely?
19. Kan ons uit onsself aan die Here die eers van sy Naam gee?
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20. Op watter wyse is Jesus op oortreding van hierdie gebod beskuldig?
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Skriflesing: Mattheus 5:33-48; Romeine 13:1-7
Heidelbergse Kategismus: Sondag 37
Teks: Deuteronomium 6:13
Sing- SAMESANG: Ps 139:1,12
TYDENS EREDIENS: Ps.24:2,5; Ps 145:1,10; Ps 48:4
As deel van die derde gebod, broeder en suster, word die aanroeping en die belydenis van
God se Naam ook as deel van die burgerlike samelewing voorgehou. Mag ek God se
Naam in ’n eed swering voor ander mense aanroep? In die tyd van verwêreldliking en
sekularisering, terwyl mens elke dag al hoe meer bewus word van hoe mense in hulle
leefwyse van goddeloosheid vererger, is dit seker ’n geldige vraag of die Kategismus op
hierdie punt darem nie nou heeltemal agter geraak het nie.

Die Kategismus wat Sondag 37 betref was veral gemik teen die Wederdopers. Hulle
wat van eed swering niks wou weet nie. Ons kom dan dadelik by die besef dat die
probleem soos by van hierdie Doperse rigting dra in beginsel ’n baie dieper probleem.
Soos hulle ook gekant is teen die heffing van rente en klomp dinge wat met die staat en
die owerheid verband hou, lê die eintlike verskil tussen ons en hulle in die belydenis
rondom die verhouding natuur en genade.
Daar is by hulle ’n direkte skeiding tussen wat die natuur genoem word en dan dit wat
ons as genade beskou. Die genade in Jesus Christus stel hulle eintlik in teenstelling met
die res van die geskape lewe. So word daar dan geglo as Christus jou verlos het dan
staan jy onder die heerskappy van die genade wat met die natuurlike lewe moet breek en
ook moet jy dan los kom van die wette wat met die natuurlike lewe te doen het. Dit is te
aards en die geestelike mens moet hom/haar van die aardse onttrek. Hulle wat voorhou
hulle doen hierdie dinge om Christus ontwil. Ook hulle weiering om ’n eed te sweer soos
wat die owerheidsgesag dit kan eis spruit hieruit voort want wil hulle heeltyd die
geestelike van die natuurlike skei. Om in die hof te moet sweer is die regterlike daarvan
deel van die natuurlike lewe wat hulle juis van onttrek.

Die burgerlike en politieke en maatskaplike en staatkundige en seker selfs kulturele lewe
staan volgens hierdie Doperse beskouing in spanning met die geestelike en dit wat die
verlossingswerk van Christus insluit. Hulle besef nie hoe gevaarlik hierdie standpunt
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eintlik is nie. Ons het hier met ’n baie groter saak te doen as bloot of ek mag sweer of
nie. Per implikasie plaas hulle hul geloof rondom die Drie-Eenheid van God op ’n
dwaalspoor. Nooit het God dit so wou openbaar dat die werk wat God die Seun doen in
Sy werk van verlossing dat hierdie werk ’n teëstelling is op die werk van God die Vader
wat Hy in Sy skepping doen.
Ons het by behandeling van die eed eintlik ’n groter vraag. Hoe staan Christus teenoor
die politiek. Hoe staan Christus teenoor die lewe, hoe staan Hy teenoor die werk van
God die Vader waarmee Hyself nooit in spanning sou wees nie. Hoe staan jy as
deelgenoot van Christus teen die lewe wat in hierdie wêreld besig is om plaas te vind.

Dadelik moet ons wat gedink het die Kategismus is hier darem baie verouderd, ons
woorde sluk want wat kan eintlik nou meer aktueel wees as die vraag na hoe staan
Christus teenoor die lewe in hierdie Suid-Afrika waarin ons tans lewe?! Ook hier handel
ons belydenis om lewe of dood, soos wat ons in Sondag 36 kon hoor die sonde wat tot
die dood lei is nie los van die sonde wat nie vergewe kan word nie. Dit wat die sonde
teen die Heilige Gees is, dit wat nie vergewe kan word nie, is waarop dit aankom. En wat
moet ek nou doen as hierdie dinge na my toe kom. Dit word dalk van my geëis dat ek ’n
eed moet aflê, wat gaan ek maak?
***
Geliefdes ons het eintlik met genade te doen as ons van eed swering praat. Weereens het
die Wet ons eintlik die evangelie ingelui dat daar ook verlossing en lewe kan wees selfs
op hierdie punt van die derde gebod. Ons lewe in so ’n harde wêreld van leuens en
bedrog. Daar sou nie só iets soos eed swering nodig gewees het as die heerskappy van
die sonde en die bestaan van leuens en bedrog nie die lewe ingekom het nie.
Die sonde het egter die lewe ingestroom en dit oorstroom letterlik ’n samelewing tot op
elke terrein. Die handel, die verkeer, huwelike, ag u kan aan enigiets dink en sal moet
erken die sonde het daar ingekom. Selfs net dat mens se ja, ja moet wees en jou nee, nee,
die gesonde beginsel wat moet geld. Die moontlikheid van taal, die woord wat God ons
gee dat die een mens met die ander kontak mag maak, dit dien om die wonder van die
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verbond net te verdiep. As gemeenskap is dit altyd iets van die verbond wat na vore kom
want die woorde wat ons met mekaar mag praat word net nog dieper as ons besef dat God
ook praat. God het ook Sy Woord. Die Woord van God laat die gemeenskap van
heiliges nooit op enige terrein leeg nie, vanweë die blote feit dat God se Woord nooit leeg
na Hom kan terugkeer nie.

Dink net hoe arm, hoe leeg, hoe eensaam sou dit wees as niemand kon praat nie en elkeen
maar net geheel en al net op homself/haarself aangewese sou wees. Die Here het ons
wonderlike verbondsmiddele gegee, oë sodat ons mekaar kan raaksien, ore sodat ons
mekaar kan hoor, harte dat ons mekaar kan liefhê, monde om met mekaar te praat, voete
om nader na mekaar te beweeg. Broeder en suster hierop sou ons nog so baie op kon
uitbrei. Net die feit dat wat in woorde lê en dit wat op die einde in die taal verpak kan
word dat ek my gedagtes kan uitdruk, dat ek die geheime van my hart kan oopmaak, dat
ons dinge mekaar kan toesê, dat ons op mekaar kan vertrou en woorde van trou kan
uitspreek, ja ons dink nie meer genoeg daaraan nie? Sondag 37 is nou weer die
geleentheid om daaraan te dink. Daar lê baie genade in wat ’n eed in wese is!

God word my bondgenoot, Hy word die Getuie gemaak om die waarheid van ons woorde
te bevestig. Hy wat alomteenwoordig is, Hy is alwetend, Hy alleen kan op so ’n wyse
oor die waarheid oordeel. Daar kan nie twyfel wees dat as jy God jou Getuie maak dit ’n
baie ernstige saak is nie. Ons belydenis beskou dit met die erns wat ons reeds in Sondag
36 kon sien met die Naam van die Here saamgaan. Om sommer ligtelik te sweer dit mag
nie gebeur nie. Die Kategismus gebruik die woord- godvresend-

Nou moet ons heeltyd onthou as Jesus in Mattheus 5 praat dat ons nie moet sweer nie dan
gaan dit oor die eed wat heeltemal nie meer so ernstig hanteer is as wat vereis word nie.
Hulle maak eintlik daarvan ’n totale karikatuur deur voor te gee dat ek mag sweer, ek
moet net nie direk by God sweer nie. Sweer eerder by die hemele, of by die altaar, of by
Jerusalem, of by die aarde, of by jou kop of by jou baard. So is daar geredeneer as jy nie
by God sweer nie dan is jy nie werklik met dieselfde krag verplig om die waarheid te
spreek nie. Hier kan jy maar net jou hand ’n bietjie lig maar voor God moet jy jou hand
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ten volle lig. Dit is natuurlik verregaande die wanpraktyke wat hieruit na vore gekom het
en daarom dat Jesus hulle verbied om by enige van die voorwerpe te sweer wat hulle
gemeen het hulle eed sy krag laat afneem. Die eed moet altyd kragtig gesien word want
het ons met die krag van God te doen.

Daarom het ons gelees hoe Jesus dit alles na God

terugbring- Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie—nie by die hemel nie, omdat dit
die troon van God is; ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is;
ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot Koning; ook by jou hoof
mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle
woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.

Die Here stel hierdie wanpraktyke tot in sy diepste bloot en word ons dadelik onder die
krag van die negende gebod gestel. Dit terwyl ons weet die gebooie staan in krag nie
verswak tot mekaar nie, maar juis is elke gebod daar tot versterking van die ander gebod.
So moet daar met die Wet omgegaan word. Die negende gebod van om teen niemand
valse getuienis af te lê nie, niemand se woorde te verdraai, of ’n kwaadstoker of
lasteraar te wees niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie (vgl. Son 43).
Ek moet lieg en bedrieg , ja alle vorme daarvan as die duiwel se eie werke vermy.
Anders kan ek die sware toorn van God op my bring. Dan staan dadelik en direk hiermee
saam- In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid liefhê en opreg
wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë
verdedig en bevorder…

Broeder en suster, ek dink dit is voor die handliggend dat wat die Here sê , laat jou ja, ja
wees en jou nee, nee, sake van die negende gebod is wat ons in alle geval ook aan
Christus bind soos wat ons reeds by die derde gebod ten volle voor Christus kom staan
omdat ons aan Hom gebind is. Nooit het Jesus bedoel dat die eed per se nie mag gebeur
nie, so moet ons die Bybel nie lees nie. Wat dan daarvan dat Jesus ook voor die Joodse
Raad verskyn het en Jesus staan daar onder eed. Die hoëpriester is kragtens sy amp ook
onder eed. Al die getuies wat daar ingeroep word is onder eed. Nou hoor ons die
verskriklike valse getuienis wat voor die Raad gelewer was. Daar word so baie gelieg,
selfs die hoëpriester lieg, maar dan word Jesus direk onder die eed aangespreek. Die feit
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dat hulle saam met Kajafas so die eed swering misbruik het maak nie dat dit swakker
word nou waar Jesus onder eed Sy getuienis gaan aflê nie. Hoegenaamd nie! Jesus sweer
’n eed. Hy roep sy Vader in as Getuie van die waarheid. Die enigste waarheid wat hier
gespreek word, spreek Jesus. Dit is geweldig die oomblikke waarin dit plaasvind. Jesus
is ook die Enigste wat met name uitgeroep word om die HERE as sy Getuie te roep. En
dan sweer Jesus die waarheid in die volheid daarvan- Ek is die Seun van die lewende
God..

Kajafas se bedrog en onreg duur net voort.. Kamtig op grond van die eed skeur hy sy
klere en word daar uitgeroep- Het julle die godslasterlikheid gehoor?! Jesus word
beskuldig dat Hy die derde gebod oortree, dat Hy godslasterlik spreek, terwyl Hy die
Enigste is wat werklik gespreek het soos ons Kategismus sê dit moet gebeurGODVRESEND. Die Godvresende word van godslastering beskuldig en die werklik
godslastering kom uit die mond van hulle wat kamtig godvresend spreek. So het met
Jesus gebeur. Maar terwyl die onreg in die naam van dit wat onder eed moet plaasvind
voortduur is daar buite in die donker die ander skok rondom eed swering. Petrus word
uitgewys dat hy een van Jesus se dissipels is. In die donker, in die koue van die nag gaan
die valse ede voort, as daar vir Petrus ’n derde keer gesê word jy is een van hulle. Dan
sweer Petrus ’n valse eed- Ek ken die man nie!
Die eed is en bly baie ernstig. As daar nie ’n sondeval was nie, dan was ons woord
verkeer ook goed so goed soos wat God alles geskape het. Om jou woord te hou sou vir
God altyd belangrik wees, want God hou sy Woord in alles. Maar nou het mense se
woorde in baie opsigte so oppervlakkig begin raak. Wat het mense nog werklik aan
mekaar se woord as alles so deur die sonde ingetrek is?! Die vastigheid en sekerheid wat
verhoudinge in ons lewens moet wees is weg. Dit het ’n puinhoop geword. In ons
woorde wys ons eintlik hoe ontaard ons liefde geword het. Ons het ons naaste in ons
woorde nie meer lief nie, omdat ons God nie meer liefhet nie. Ons mis daardie binding
aan God en daarom gee ons woorde aan die samelewing ook geen vastigheid meer.

Mattheus 5:33-48; Romeine 13:1-17
Deuteronomium 6:13
20/5/2010
Ds Petrus Venter

Sondag 37

6

Om onder eed te getuig het gekom vanweë dit wat ons aan onsself gedoen het. Die
gewone vertroue in mekaar is weg, maar het ons hier die vertroue van Prediker 4:11- ’n
drie-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Dit gaan om drie wat by ’n eed moet
saampraat. Jy en ek en God. God staan hier as Getuie. Hy hoor wat gesê word en wat
afgespreek word. Die God van waarheid en trou wat nie kan lieg nie sal Getuie wees as
ons, ons woord verbreek. Daar kan niks ernstiger wees as om die Here die Getuie tussen
jou en my te maak nie. Dit is in wese eed-swering. Die onvaste woord wat daar sou kon
wees tussen twee mense, kry nou ’n vaste punt. Woorde wat opsigself onbetroubaar kon
wees word nou in God veranker. Wanneer ons woorde so aan God gebind word dan
word dit ook weer ’n vaste verbinding tussen ons as mense. Die trou aan God kan die
leuen onder die mense oorwin.

Dit reik na die lewe buite die kerk. Binne die kerk sowel as buite mag God se Naam nie
ydellik gebruik word nie. Jy kom teenoor die owerheid te staan. Die owerheid kan van
jou eis om in God se Naam te sweer. Selfs het Jesus dit teenoor die Romeinse owerheid
laat gebeur. Jesus doen dit met die volle besef wat dit alles insluit. Die heilige vrees wat
daar vir God in ons harte moet wees bepaal dat God se Naam op aarde nie doodgeswyg
mag word nie. In hierdie wêreld van soveel ongeregtigheid moet die geregtigheid en die
waaragtigheid van God beklemtoon word. V/A 101 waar die owerheid dit mag eis gaan
dit altyd om die trou en waarheid te bekragtig. Tot eer van God en tot heil van ons naaste
moet dit gedoen word.

As Ps 24 aan ons vra- Wie sal klim op die berg van die Here? En wie sal staan in sy
heilige plek? By hierdie Psalm sal ons besef die God van reg en wat die waarheid is Hy
is ook ’n verterende vuur teen alle onreg en dit wat onwaar is. Die Psalm laat die uitkoms
nie onbekend nie. Hulle wie na die berg mag opklim staan daar- die wat rein van hande
en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Dan gaan
dit natuurlik dadelik ook om Psalm 139- As die een wat sweer sy regterhand in die lug
hou met die vingers na bo as teken van God se alwetendheid en alomteenwoordigheid,
God is my Getuie as ek dan ook sal sê – SO HELP MY GOD, ALMAGTIG. Dit gaan
om Ps 139 as daar staan – HERE, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan; U
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verstaan van vêr my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed
bekend.

In dit alles wat so ernstig is, waar jy jou voor die eindgerig van God stel, dit plaas die
owerheid ook voor ’n dure verpligting. Die eed kan en mag nooit maar net ’n formaliteit
wees nie. As hulle, die owerheid nie gelowig is nie, broeder en suster, wat dan?! Ons
roeping is nog steeds duidelik. As God se deugde van trou en waarheid dit van ons eis en
ons bely en handhaaf die eer van God, dan moet ons God nog meer gehoorsaam wees as
mense. Ons bly aan die vaste punt gebind, gebind aan Wie God is, aan sy trou , aan sy
waarheid, by God wat onwankelbaar vas is, ons bou ons reg, en dit moet die owerheid in
sy regstelsel ook besef , alleen op God as ons vaste fondament. Om dit so te doen is
genade, reeds is dit weer evangelie van bevryding om deur die eed van die leuen verlos te
mag wees. Om jou aan die waarheid te mag bind.
Die eed is eintlik ook ’n harde getuienis teen ons sondig menslike natuur. Dit sê vir ons
dat die waarheid is nie van nature in ons nie. Ons staan elke dag in die midde van ’n
verdorwe werklikheid. Hierdie belydenis plaas albei ons voete stewig op die grond van
harde realiteite wat rondom ons is. Die nuwe Jerusalem is nog nie op die aarde nie. As
Groen van Prinsterer dit uitroep – “teen die rewolusie die evangelie” – dan geld dit ook
vir die eed. Die eed wat evangelie is, wat jou voor die aangesig van God plaas.
As iemand dan sou wonder is dit werklik nodig dat daar ’n Sondag 37 in die Kategismus
moet wees, mense uit die Doperse rigting soos Jan van Leiden wat sy doperse Sionsryk
in Munster wou oprig, wat geglo het dat eedswering het met die owerheid en met politiek
en met die wêreld te make… die gedagte van dit hoort nie by die gelowige tuis nie, dan
gaan dit in alle geval om die groter saak. Soos die gelowige in die eedswering moet besef
wat dit is, so moet die gelowige selfs in die politiek wees. Ons moet na vandag besef
daardie eerste vraag van die Kategismus wat vir jou vra- Wat is jou enigste troos in lewe
en in sterwe? Ons besef nou die eed is deel van wat my enigste troos ook moet wees.
Die drie dele van ons enigste troos is en bly altyd ellende, verlossing en dankbaarheid.
Deur die eed kom ons ellende so duidelik na vore, my eie leuenagtigheid en
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onbetroubaarheid. Dit is aan die wortel van die eed gebind dat ekself nie die waarheid in
my het nie, maar ek moet aan die waarheid gebind kan wees. Die tweede is dat die eed
het ook met ons verlossing te make. Dit is eintlik een stuk verlossing dat ek op God kan
steun as daar in my lewe waarheid en trou van my verwag kan word. God moet my help!
En dankbaarheid kan daar by ons eed swering ook wees om God te dank dat Hy vir ons in
Christus die krag skenk om ook die derde gebod uit dankbaarheid te volbring. Hierin kan
ons God dank dat Hy my so uit die leuen wêreld ruk en ek my so vóór sy aangesig kan
stel. Eendag op die nuwe aarde waar ons almal met waarheid omgord sal wees, daar sal
ook geen eed meer wees nie. Daar sal dit werklik wees- Die JA sal JA wees.
AMEN
Vrae uit Sondag 37
1. As jy Sondag 37 weer mooi deurgaan, in watter 2 gevalle mag ons wel sweer?
2. Aan watter 2 vereistes moet ’n ware eed aan voldoen?
3. Hoe sal jy Sondag 36 en 37 in verhouding tot mekaar plaas? Het ons by eed
swering ook met die 3de gebod te doen?
4. Is daar in die paradys enige eed swering nodig gewees?
5. Wat het eed swering nodig gemaak?
6. Waarteen was Sondag 37 veral gemik deur dit in ons belydenis op te neem?
7. Is daar iets meer wat jy oor die Doperse dwalinge kan sê?
8. Hoe moet ons die verhouding tussen die natuurlike en die geestelike dinge
beskou?
9. Kan dit gebeur dat jy wel verplig kan word om ’n eed te moet sweer?
10. In watter gevalle kan dit ’n saak van lewe of dood beteken?
11. Op watter wyse kan die woorde wat ons met mekaar praat ook verbondsbetekenis
dra?
12. Hoe moet ons die woorde van Jesus in Mattheus 5 verstaan dat ons nie mag sweer
nie?
13. Het Jesus ooit gesweer (enige eed afgelê)?
14. Hoe moet die derde gebod en die negende gebod in verhouding tot mekaar gestel
word? (Vgl p4 par 2)
15. Op watter finale beskuldiging is Jesus gekruisig?
16. Noem voorbeelde in die Here se Woord waar mense valslik/ligtelik gesweer het?
17. Hoeveel is daar wat by ’n eed moet saampraat?
18. Hoe moet jy maak as jy ’n eed moet sweer maar die regter in die hof is nie ’n
gelowige nie?
19. Kan ons Sondag 37 op enige wyse ook aan Sondag 1 verbind?
20. Sal daar aan die noodsaak tot eed swering ooit enige einde aan kan kom?
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Skriflesing: Markus 2:23 – 3:6; Hebreërs 4:1-13
Heidelbergse Kategismus: Sondag 38
Teks: Markus 2:27-28; Hebreërs 4:9-10
Sing- SAMESANG: Ps 26:1,5
TYDENS EREDIENS: Ps 92:1, 7 ; Ps 84:6; Ps 122:1
Waarom doen ons goeie werke? Broeder en suster, u moet nie ons antwoord uit Sondag
32 vergeet nie. Ons moet met ons hele lewe kan wys dat ons God dankbaar is vir al sy
goeie werke. Christus het ons deur sy bloed gekoop en vrygemaak, maar word ons ook
deur Sondag 32 gebring dat ons deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe word.
Wanneer ons weer dit besef dat ons vry is om na die beeld van Christus te verander, God
maak ons vry en Hy gee die verandering, dan kom die vierde gebod weer terug in ons
harte. Ons is verlos om weer die sabbat te mag vier.

Die sondeval het dit van ons weggeneem. Die paradys het die sabbat geken, daar waar
die Here Hom oor sy werke verbly het. Die sabbat is ‟n skeppings instelling, ‟n
skeppings ordinansie. God wat gesien het dat alles wat Hy gemaak het dat dit baie goed
was, en dan is die sesde dag verby. Dit het vir God sabbat geword en eie aan die werke
van God, God wat in alles verbondsmatig werk, God wil die mens in Sy sabbat laat deel.
God het sy werke geseën en geheilig, en die mens moet daarin deel. Die sabbat as teken,
verbondsteken het die hoogste karakter van God Self by die mens wou inlyf. Die mens
wat na die beeld van God geskape is moes ook die ritme van 6 en 1 verkry, want vir alle
tye en alle mense is hierdie ritme ‟n geskape vasstelling. Ritme is ‟n wetmatigheid!

Om in God se skepping en in God se blydskap te deel, en om in die goeie van die totale
skepping te kon ingaan is Sabbats werke, dis goeie werke! God laat die mens sy
Sabbatsrus ingaan as deelgenoot van sy skeppings vreugde. Die Woord sabbat beteken
dan ook om saam met God fees te mag vier, om in God se rus te mag ingaan. Rus en
vreugde sal altyd in die sabbat saamgaan.
***
Toe dit nag word omdat die mens in sonde geval het toe is die rus en die vreugde en
dankbaarheid wat eie aan die Sabbat was ook weg. Deur ons sonde is die skepping
vervloek maar ook die bestaan van die mens is vervloek en ons is van die Sabbat
uitgestoot. Die koms van Christus het deur sy Heilige Gees die troosryke Sabbats
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betekenis ons weer geskenk. In Christus wil God weer die volle vreugde ook oor sy
skepping terugbring en God wil Hom oor al sy werke verbly en al God se werke sal altyd
goeie werke wees. Christus het gekom dat ons waarlik weer die Sabbat sal kan vier.
Saam met Hom in sy vreugde, saam met Christus kan wegkom van die sonde, ja dat ons
kan rus van al ons sondes. Christus het nie alleen vir ons die Sabbatsrus teruggebring nie,
maar Hy het ook weer die sabbatswet in ons harte geskrywe.

As Sondag 32 jou belowe dat goeie werke deur die Heilige Gees gebeur en jou tot die
beeld van God vernuwe dan is dit so tragies verkeerd om die vierde gebod te lees asof dit
eintlik ‟n verbod is om werklik die lewe te mag geniet. Terwyl Sabbat juis insluit vreugde
en rus Hoe baie mense misplaas totaal en al die betekenis van die sabbat deur dit te maak
‟n dag van jy mag nie dit doen nie, of jy mag nie dat doen nie. Kyk baie mooi weer na
die Kategismus en dan sommer reeds in ons belydenis se vraagstelling. Daar word gevra
– Wat gebied God in die vierde gebod…hier word nie gevra wat verbied God nie! Dit
gaan oor werk wat daar gedoen moet word. Die sabbat is werkersdag, want elke gebod
na die vierde gebod het altyd ook weer met die vierde gebod te make.

Die vyfde gebod wat die naaste aan die vierde gebod staan en wat juis daaruit voortkom
is die gebod wat handel oor die huis en oor skole en oor gesag. Hierdie twee gebooie, die
vierde en vyfde gebod sal in baie gevalle baie nou saamgelees moet word, trouens hierdie
is die enigste twee gebooie waarin God baie duidelik praat van dinge wat Hy gebied en
nie wat Hy verbied nie. Daar word niks gepraat van JY MAG NIE, maar daar word baie
duidelik gepraat van JY MOET- Jy moet gedenk en jy moet eer…Alles so geheel en
gunstig- Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig…en soos ons reeds besef die vyfde gebod
kan nie sonder die vierde gebod staan nie- die vyfde gebod- Eer jou vader en jou moederwant hierdie eer gaan betekenis in terme van dae in jou lewe verkry…Eers is dit net één
dag wat ter sprake kom- Sabbatdag…daarna is daar verlenging van dae! Eer jou vader en
jou moeder dat jou dae verleng mag word…

Elke dag in terme van verlengde dae sal eintlik elke keer na die Sabbatdag as
verbondsdag teruggryp. Wat sal al die verlengde dae vir jou beteken as die Sabbatdag nie
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eerste sy betekenis verkry nie. En daarom moet ons die sabbatdag waarlik sien as
verbondsteken. God stel ‟n verbondsteken in as Hy die sabbatdag instel.

So moet elke een ook vandag hier besef die vierde gebod stel die teken in en die vyfde
gebod seën hierdie teken. Op grond van ‟n dag (4de gebod) ontvang die kind dae…!(5de
gebod)

Kinders wat in die huis is en in die skool is en in die kerk is, ja alle

skoolonderrig en alle kerkonderrig (Woordbediening) ontvang in die midde van hulle
bestaan dieselfde verbond en dieselfde teken van die verbond nl. ‟n dag- die sabbatdag.
Daarom dat ons belydenis geen fout maak as daar oor die 4de gebod gehandel word dan
word daar dadelik eintlik iets van die vyfde gebod ingebring. Skole! God wil dat die
Woordbediening en die skole in stand gehou moet word…

Hierdie skole is daardie Laerskooltjie op Kromdraai maar ook die Hoërskool op
Wonderboom, elke skool vir ‟n gedoopte kind van God tot by die tersiêre en die
teologiese skole, kan nie sy bestaan van die 4de gebod losmaak nie. Trouens die 5de
gebod waar dit gaan om ouers se gesag en skoolhoofde se gesag en onderwysers se gesag,
ja die Goddelike instellings van gesag berus in die Goddelike instelling van ‟n dag, die
sabbatdag. Dit berus ook in die amp. Wie waarlik ‟n geroepe onderwyser is kan net
Christus bedien, sy gesag wat bedien moet word, sy rus wat bedien moet word, die skole
en hulle onderwysers waarvan die Kategismus hier praat staan amptelik deur Christus
geroep in Christus se diens. Die groot Onderwyser, die Leermeester wat voor in die klas
gedien wil word, Hy is die Een wat moet onderrig. Die onderwyser in die skool kan nie
Christus vervang nie, Christus bly die enigste Leermeester, ook die enigste troos vir elke
onderwyser is om net Hom te bedien.

Daarin vind alle gesag en alle gesag instellings

van God ook hulle rus!

Die Kategismus is so noukeurig in sy keuse van woorde want bely ons die sentrale dag
stel nie net die sentrum vir gesag nie maar die sentrale dag stel ook die sentrum van die
lewe van Maandag tot Saterdag.
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Op die rusdag kom die sentrum van rus, God wat sy sabbat hou, na my toe en met hierdie
rus gaan ek dan na die lewe toe. Soos die Kategismus dit stel- op die Sondag moet ek
ywerig met die gemeente van God saamkom, maar dan het dit alles ook met Maandag,
Dinsdag, tot Saterdag te make. Ek moet elke dag, van die verlengde dae van die 5de
gebod, ook rus, ek moet van my bose werke rus. God se rus en God se fees, die
feesvreugde van die gelowige word Sondag geraffineer om in die week versprei en verfyn
te word. Dit gee aan die Sondag sy eie plek, ja, maar God se vreugde sal nooit
afgestomp en sommer afgeënt kan word nie, ons skei mos nie genade van die natuur nie.
Die natuurlewe wat God my as kind daarbuite skenk, ook in terme van Sondag 37, ek
moet God se Naam ook in die howe kan heilig, so moet ek God se dag ook in die huise,
skole heilig. Die Kategismus stel dit eintlik so duidelik as ons bely- So begin die ewige
Sabbat reeds in hierdie lewe.
Nie vir ‟n oomblik het dit nog gehandel oor dinge wat ons op die Sabbat nie mag doen
nie, maar is ons heeltyd besig met wat gedoen moet word. Elke dag gedoen moet wordEk moet elke dag van my lewe van my bose werke rus. Die nog groter wonder sal dan
elke dag met my kan gebeur- Elke dag moet ek die Here deur sy Gees in my laat
werk. Dit alles is alleen moontlik omdat daar „n verbond is en hierdie verbond het as
teken die Sabbat, en die sentrale van die verbond gee sigbaar uitdrukking aan wat ons op
die Sondag tydens die erediens moet doen. God kom na ons op die Sondag met ‟n
besondere feesprogram- Die Woord van God moet gehoor word, die sakramente
moet gebruik word, ons moet die Here openlik aanroep, en die laaste staan nie los of
buite die erediens nie- nl. die gee van die Christelike liefdegawes. Die Duitse teks praat
van “Christlich almosz zu geben” en die Nederlandse teks lees “ende den armen
Christelicke handtreyckinghe te doen”…Dit is ‟n feesprogram wat plaasvind. Ons
ontvang sewevoudige blydskap.

Hierdie is alles dinge wat God op die feesprogram sit. God wil die kerkdeure sien
oopgaan en die predikant op die kansel sien. Die Woord bly sentraal.

God kom in die

prediking na ons, nie in dit wat die mistiek is, of dit wat mense se gevoel ekstase hulle
wil wysmaak nie, maar die prediking waar ons God in sy Woord ontmoet en so kan ons
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in sy vreugde ingaan. Op ‟n besondere wyse word ons deur die Gees van Christus
vernuwe dat ons vir God die dankbaarheid kan bewys vir die verlossing waarin God tot
ons wil spreek.
Nie vir ‟n oomblik mag ons dit vergeet of nalaat dat alle inisiatief die van God Self is nie.
God gee Self die kragtige motief waarin dit alles veranker lê, want kom dit van God Self… in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en die see en alles wat daarin
is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en
dit geheilig.. Die totaliteit en afhandeling van die skepping gee rus en gee seën, God
heilig Self die sewende dag en soos dit ‟n geheiligde dag is en so moet ons ook in die
viering van die dag God navolg in die heiliging daarvan. Dit is ‟n dag wat God Self
uitgekies en bepaal het, God gee vir ons die feesprogram, Hy reik Self die feesprogram
uit, en God maak ons sy feesgenote.

Ons word deur ons verklaring van die Heidelbergse Kategismus by hierdie gebod werklik
na Christus heengewys. Ons vier nou die dag in Hom. Ons mag die dag nie meer
onderhou soos Israel in die Ou Testament die Sabbat gevier het nie. Juis in die lig van
Christus se soenverdienste moet ons die verlossingswerk van Christus geheel en al
hierdie dag inlees. Christus staan beslis nie in spanning met die dag nie, maar Christus
gee die dag sy volle betekenis, ja sy finale betekenis. Die Sabbat in die ou verbond was
hoofsaaklik gekoppel aan die feit om geen werk op die dag te doen nie, want die sondeval
het werk swaar gemaak, moeitevolle arbeid het die Israeliet vasgedruk, net deur harde
werk sal jy kan eet (vgl. Gen3:19). Daar was ‟n vloek aan die mens se arbeid gebind,
want het die harde werk in die ou verbond ingesluit dat nie die arbeid per se die rus uit
jou lewe uitgesny het nie, maar die rusvreter is die sonde, dit is dieselfde sonde wat ook
aan die arbeid verbonde is en ‟n vloek daaroor gebring het.
Daardie sewende dag wat die Israeliet nie mag gewerk het nie was ‟n tydelike ontheffing
van die vloek wat daar op sy arbeid rus. Soos die baie diereoffers het ook hierdie een dag
se rus in die week dieselfde heenwysing gehad. Alles was skaduwees wat heenwys en
verlang na wat eendag as algehele verlossing ons geskenk mag word. As die Israeliet op
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die Sabbat sou werk dan het hy eintlik te kenne gegee dat hy die vloek bo die beloofde
verlossing verkies.

Christus het gekom en Hy het die skaduwees weggeneem. Alles wat as skaduwees na
Hom heengewys het is nou vervul. Christus het ons verlos van die sonde en ook van die
vloek van die sonde soos dit ook in ons arbeid tot openbaring kom. Daar het nou iets
groot gebeur, ‟n groot omruiling, werklik die plaasvervanging in Christus gaan sover, in
die plek van ons arbeid wat die vloek gedra het word die seën van Christus nou ons
arbeid ingedra. Dit is waarom Paulus in Christus dit sê dat ons arbeid in die Here is nie
tevergeefs nie (1 Kor15:58). Ons arbeid kry nou ewigheidsbetekenis.

Christus verwerf vir ons die eintlike rus waarna in die vierde gebod verwys word. Die
Sabbatsgebod is volmaak vervul. Dan ook wel in so ‟n mate is die 4de gebod in sy OuTestamentiese vorm vervul dat dit daarom ook verval het. Om as nuwe- Testamentiese
gelowige nou hierdie gebod te verstaan moet ons dit verstaan soos die Kategismus dit
doen. Ons verstaan dit vanuit die volbragte werk van Christus, vanuit die vervulling wat
daar in Christus is.

In Christus is die groot saak nie nou meer die uiterlike rus wat daar gesien moet word op
die een dag van die week nie en so vir een dag jou daaglikse werk na te laat nie, maar in
plaas van die uiterlike rus is daar nou veel eerder ‟n innerlike rus in die wete , my sonde
is versoen en ek het vrede met God deur ons Here Jesus Christus (Rom 5:1). Die
woordjie RUS se betekenis het eintlik verbreed en verdiep! In al die dinge wat jou lewe
onrustig maak sal dit nie help jy gryp maar na een dag van die week om te rus nie, maar
nou hoor ons wat Christus vir ons sê. Ook as die sonde jou lewe so onrustig maak- Kom
na My toe, almal wat vermoeid en belas is en Ek sal julle rus gee (Matt 11:28). Watter
heerlike betekenis dra hierdie uitnodiging saam!

As dit dan Sondag is en ek vier eintlik die vierde gebod, dan vind ons die ware rus: die
rus van die sonde in en deur Christus – en hierdie eerste dag se viering staan aan die
begin van die week, sodat ek die res van die week kan ingaan deur al die dae van die
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week, maar op die einde al die dae van my lewe van my bose werke kan rus. Ons moet
die sonde wil nalaat. As dit ons gesindheid en strewe is sal ons die ewige rus binnegaan
wat vir die volk van God weggelê is.

Daarom sal ons op Sondag ons nou reeds in die Here wil verbly en kan ons op hierdie dag
ons in die Here verlustig. Op die dag laat ons, ons gewone werksaamhede agter, nie om
meer te rus van die vloek van die sonde wat daar aan ons arbeid verbonde is nie, maar
veel eerder om op ‟n heel besondere wyse met Christus as die Rusbringer en die
verlossing in en deur Hom besig te wees. Ons kan dan verder die week lewe uit die krag
wat ons op Sondag kry.
Daar is ‟n feesprogram wat in Sondag 38 staan. Om die Woord van God te hoor, die
sakramente te gebruik, om die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te
gee. Hier is 4 hoofdele! God se werke staan eerste, daarom hoort die eerste twee
bymekaar. Die Woord en die sakramente. In wat God gee en in God se werk kom nou
ook die mens se goeie werke. Die mens wat kan bid en die mens wat liefderyk sy hand
na sy naaste kan oopmaak, die gebede en die liefdegawes hoort in Sondag 38 ook weer
onlosmaaklik bymekaar. Die feesprogram gee die grondslag vir wat ‟n erediens is en
veronderstel is om te wees. Die Here kom met ons saam. Dit is ‟n ontmoeting met God
Self, tussen God en sy volk. Die Here gaan aan die werk in die erediens en hoe besonder
op die dag wat Hy vir Hom afgesonder het. ‟n Uitverkore volk kan hierdie uitverkore dag
nie mis nie.

Waar God ons nie net by Christus inlyf nie, maar ons word ook as ewige feesgenote op
God se dag ingelyf, mag ons, ons verantwoordelikheid nie versaak nie. Dit is brutale
ondankbaarheid. My kerklike bydrae of dan nou my dankoffer staan as vereiste by die
vierde gebod ingeskryf. Dit gaan om instandhouding van die erediens, instandhouding
van die christelike skole. Die kerke en die skole kan nie bly bestaan as daar nie finansieel
ook daarvoor voorsiening gemaak word nie. Om nie ‟n kerklike bydrae te gee nie, of om
te dink ek sal gee soos ek wil en wanneer ek wil, is ‟n gesindheid wat nie strook
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ooreenkomstig die 4de gebod wat ons in Sondag 38 bely nie. So iemand is besig om met
die rus in Christus te peuter.
Terwyl ‟n werklik dankbare mens die ewige sabbat reeds in hierdie lewe begin. Sy fees
duur voort om hom/haar ook in die week in die Here te verlustig omdat hulle dit op
Sondae op so ‟n besondere wyse kon doen. As jy leef vanuit die oorwinning van Christus
dan het vir jou die ewige rusdag alreeds ‟n aanvang geneem. Die Kategismus sê dit so
duidelik. Ek moet die Here deur sy Gees in my laat werk…Watter voorreg om te mag
weet die Sabbat kon Sondag word, omdat God se skeppingswerk reeds in sy herskepping
oorgegaan het.

God het ons reeds verlos om die Sabbat as ‟n vrye volk en nie ‟n

slawevolk te vier nie. Dit is wat God se herskepping insluit en wat elke Sondag ook
insluit.
AMEN
Vrae uit Sondag 38:
1. Op watter wyse staan Sondag 32 en Sondag 38 aanmekaar verbind?
2. Is Sabbatsviering is skeppings instelling of het dit eers na die sondeval nodig
geword?
3. Wat beteken die woord “sabbat”?
4. Wat beteken die sabbat as verbondsteken vir die mens?
5. Wat is die twee dinge wat altyd met die sabbat saamgaan? Vgl. p1 par 3.
6. Op watter wyse het die sondeval die ware betekenis van die sabbat beïnvloed?
7. Watter betekenis het die koms van Christus vir die sabbat teweeggebring?
8. Kan die sabbatswet weer in ons harte geskrywe word? Motiveer
9. Is die Sondag daar om jou verbied om sekere werke te doen of is daar juis sekere
werke wat op Sondag gedoen moet word?
10. Watter aspek van jou as jongmens se lewe word deur Sondag 38 direk
aangespreek?
11. As Sondag ‟n verbondsdag is watter betekenis het dit vir die verbondsjeug? Hier
moet ons die vierde gebod ook met die vyfde gebod vergelyk. Wat lei jy hieruit
af?
12. Kan enige skool sy bestaan van die 4de gebod losmaak?
13. Hoe moet ons die woorde in die Kategismus verstaan as ons bely dat die ewige
sabbat reeds in hierdie lewe kan begin?
14. Wat is die 4 hoof dinge waar dit vir ons op die Sondag oor moet gaan? Hoe moet
ons hierdie 4 dinge saamlees en indeel?
15. Is daar ‟n wesentlike verskil in hoe Israel in die Ou Testament die Sabbat
onderhou het en hoe ons nou in die Nuwe Testament die Sondag moet vier?
(NS: Let wel op die aksentverskil om sabbat te onderhou en Sondag te vier!)
16. Wat is die mens se grootste “rusvreter”?
17. Watter belangrike woorde staan daar vir ons in 1 Kor. 15:58?
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18. Wat is nou die belangrikste- ons uiterlike rus of innerlike rus?
19. Watter betekenis het dit nou om op die Sondag jou gewone werksaamhede na te
laat?
20. Watter verband is daar tussen Sondag 38 en ons kerklike bydraes (dankoffers)?
21. Watter gesindheid leef daar eintlik in ‟n mens wat geen kerklike bydraes gee nie?
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Skriflesing: Romeine 13:1-7; Efesiërs 5:22 – 6:9;
Heidelbergse Kategismus: Sondag 39
Teks: Efesiërs 6:1-3
Sing- SAMESANG: Ps 93:1,4
TYDENS EREDIENS: Ps 25:6; Ps 86:6; Ps 2:6
Die vierde en die vyfde gebod het ons reeds ’n vorige keer gesien, broeder en suster dat
hulle baie naby mekaar staan. In albei die gebooie word daar bepaal dit wat God gebied
en nie soseer dit wat verbied word nie. Die begin van om die sabbatdag te heilig en die
begin van om jou vader en jou moeder te eer word so met mekaar gebind.

Ons kan dit ook so stel dat die eerste drie gebooie staan saam, want daarin staan God
sentraal. Die 1ste gebod wat die alles insluitende is dat daar in die plek van God of naas
God niks anders kan wees waarop ons, ons vertroue stel nie. As God dan alleen as ware
God erken word dan sal ons na Hom wil luister. Wie God nie alleen erken nie het eintlik
homself/haarself klaar afgesny om dan ook nie die ander gebooie te erken nie. Die
tweede gebod praat met ons Wie God as die enigste God bely dat ons Hom sal dien en eer
soos Hy gedien wil word en dat ons niks sal doen wat aan sy eer en majesteit afbreek sal
doen nie. Daarom verbied God dat Hy wat die Onsienlike is, dat ons nie ’n beeld van
Hom mag maak om deur die beeld met Hom gemeenskap te hê nie. God laat Hom nie
sien nie, maar God maak Homself wel bekend. Hy maak Hom deur sy Woord bekend.

Die gemeenskap wat daar vir ons met God kan wees gebeur deur sy Woord en deur sy
Naam. Dit het reeds die oorgang gegee na die derde gebod. God gee vir ons sy Naam en
Hy gee vir ons sy Woord, wat die waarheid is. Hierdie waarheid wat ons in staat stel om
God nie net te ken nie maar dieselfde waarheid dien ook om ons lewens daarop te rig en
te grondves. Die Here se toorn rus daarom geweldig swaar op een wat hierdie waarheid
minag. God word dan in sy wese en in sy Naam gelaster. As die waarheid van God in
diens van die leuen gestel word dan word die sement van die lewe gebruik om dinamiet te
wees waarmee mense se lewens uitmekaar geruk word.

Die vierde gebod is nou die volgende oorgang waar God ook na die menslike samelewing
oorkom. In die menslike samelewing moet God se dag geëer word en u vader en moeder
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moet ook geëer word. Die een dag wat word die Sondag dra by tot die verlenging van
dae vir hulle wat ma en pa eer. God se Naam bepaal God se dag, God se dag bepaal dat
die beginsel van die Sabbat nou alreeds in geheel ons lewe toegepas moet word. Die
Kategismus het dit mooi gestel dat ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe kan
begin. Die rusdag moet ook al die ander dae beheer. So het ons reeds duidelik vanuit die
Kategismus kon onderskei dat tussen kerk en skool daar nie skeiding mag wees nie.

Die dag waarop ek in besonder met God kan verkeer gee ook rigting aan die verkeer wat
daar tussen ons as mense moet wees. So word alle verhouding in dieselfde tregter
geplaas, wat natuurlik nêrens anders kan begin as by die huisgesin nie. Die gesin waarin
die Here ons geplaas het is die eerste lewensverband en daarom moet my gesinverhoudinge altyd voorop staan. Dit is dan alleen ook vanuit die gesin waaruit al die
ander samelewings verbande tot my naaste gevorm word en wat alles insluit, die
maatskappy, die handel, die politiek, my verhouding tot die staat, alles staan dan hierby
ingelyf.

Wanneer ons hierdie ander samelewings verbande ingaan en ons neem daaraan deel dan
kan ek dit nie anders doen as om te weet ek as lid van my gesin is hierby betrokke. En
my gesin staan gebind aan die dag van God. Die skool van my kinders en die werk wat
ek as ouer in belang van my gesin moet doen is gelyk in hierdie twee gebooie ingeskryf
van eer jou vader en jou moeder en gedenk God se dag.

In Levitikus 19:3 word dit dan ook deur die Here bymekaar geplaas. Die Here maak die
verbinding- Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees, en my sabbatte hou. Ek is die Here
julle God. Die vyfde gebod om gesag te erken dra met hom saam die Sabbatsgebod, die
vierde gebod, waar die Sabbat dien as verbondsteken in hoe ek my aan hierdie teken
verbind sal ook dien vir alle ander gesagsverhoudinge waaraan ek gebind moet wees.
Hoe die kerke en skole in stand gehou moet word kan van die Here se dag en kan van my
ouers nie geskei word nie! Dit gee die fondament vir ons hele menslike samelewing.
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Die wyse waarop God in sy kinders se lewens regeer gebeur en begin deur ons ouers.
God wil ons deur ons ouers regeer en ook deur al die ander mense wat God met gesag oor
ons aangestel het. Dit alles het nog altyd met ons verlossing te make, en daarom is die
vyfde gebod evangelies geskryf, soos al die ander gebooie. Dit staan alles hier tot ons
voordeel en tot ons bevryding en word beslis nie gegee om ons te straf of dat ons moet
swaarkry deur aan die 5de gebod gehoorsaam te wees nie.
Waaroor dit alles gaan handel oor die erkenning van gesag. Gesag wat so ’n belangrike
deel van ons lewe moet wees, maar wat in baie gevalle na een van twee kante uitmekaar
kan val. Die oorspanning van gesag waar dit kan ontaard in tirannie, dit is beslis nie wat
die Here in die 5de gebod ons gee nie. Tog het die Here vir ons hierdie gebod gegee dat
mense nie maar kan maak wat hulle wil nie. Waar mense in hulle liberale
lewensbenadering geen gesag oor hulle wil erken nie en sulke mense in hulle eie
losbandigheid verteer word.

Groen van Prinsterer die staatsman uit die vorige eeu het hier sulke waardevolle bydraes
gelewer. Uit sy werk ongeloof en rewolusie word dit baie duidelik dat rewolusie ’n daad
van ongeloof is. As jy die gesag wat God aan mense gegee het wil omverwerp dan spruit
dit voort uit ongeloof en omverwerping van God se openbaring. In die tyd van die Franse
Rewolusie het hierdie gedagte van alle mense is vry en alle mense is broers en is gelyk,
juis het hierdie rewolusie soos dit die wêreld ingestuur is ’n bloedbad ontketen vir hulle
wat gedink het hulle is so vry. Van Prinsterer stel dit baie duidelik dat teen die rewolusie
kan daar net wees die evangelie. Die evangelie van God se bevryding wat heeltemal
anders is as wanneer die mens dink om homself/haarself te bevry.
Die rewolusie soos dit nou nog aan die gang is… in die Suid-Afrikaanse politiek is dit
springlewendig om voor te gee dat ons so ’n vry en demokraties saamgestelde
samelewing is wat ons werklik nie meer ten volle aan God se Woord hoef te steur nie.
Vir hierdie nuwe Suid-Afrika, was dit van dag nr 1 waarin mense gedink het om hulleself
te bevry baie duidelik dat die reuk van die dood baie swaar oor ons land hang. Die
ontbinding van die lewe is ’n proses wat voortduur want net so min soos wat ’n tiran
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werklik hierdie land reg kan regeer net so min kan die een dit doen wat homself/haarself
in allerhande vryhede en die kamtige natuurlike lewens ontplooiing verstik.

Wie nie werklik begin om gesag in sy goddelike oorsprong te erken nie maar die kamtig
natuurlike mens, wat ons bely ’n haatlike mens is die bron van gesag te wil maak sal deur
sy eie natuur en drange opgevreet word. In hoeverre het dit reeds ontaard om aan
homoseksueles en dies meer wat kamtig in hulle natuur so geskape is die vryhede te gee
wat hulle vir hulleself wil opeis. Dit is soos die wildgroei van ’n wingerd. As jy die lote
nie snoei nie, broeder en suster dan kom daar al meer verwildering. Baie gou dan hang
hierdie wilde vrugtelose lote so die wingerd vol dat die gesonde normale groei van ook
die gesonde lote nie meer kan plaasvind nie. Oral sal jy dan sien so ’n wingerd se sterk
en groter takke begin ook orals te vrek.

Die vyfde gebod staan juis geskryf waar daar nie rewolusionêre ontbinding moet wees nie
maar die kragtige saambinding van gesag. Eer jou vader en jou moeder, daar begin alles.
Pa en ma moet eweveel geëer word. Eer staan in die enkelvoud, hulle twee is een deur
hulle huwelik, die gelyke eer behoort aan albei. Die woord om hulle te EER, is ook van
besliste belang. Die woord EER is ’n woord met baie gelade betekenis.

Die Here sê nie dat ek my ouers moet liefhê nie, natuurlik is dit hierby ingesluit, maar dit
gaan om hulle te EER, die feit dat dit eintlik ’n woord is hoe ek met God moet maak, ek
moet God kan eer, dieselfde gelade woord wat my in verhouding tot God se heerlikheid
stel, plaas my nou ook in verhouding tot hulle wat met gesag oor my moet dien. Die
Hebreeuse woord vir EER is die woord(ּכבד

)kabood – Dit is ’n vaste

uitdrukking wat altyd in verband met God se heerlikheid staan. Wanneer die wolkkolom
bedags oor die ark beweeg het en die vuurkolom het in die nag oor die ark van die Here
deur die woestynreis gegaan, dan het die wolkkolom en die vuurkolom God se
teenwoordigheid en God se heerlikheid geopenbaar. Dieselfde woord vir wat die wolk en
die vuur doen moet ons doen. In alle gesagsverhoudinge moet ek ook God se heerlikheid
soek en Sy heerlikheid openbaar. Die werklikheid van God se heerlikheid en sy
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teenwoordigheid hang hieroor, soos die wolk en die vuur oor God se ark. Die betekenis
van die woord – kabood- hang ten diepste saam met dat dit vir my ’n gewigtige saak moet
wees, dit gaan om iets wat nie maar ligtelik is nie, dit is ’n saak wat gewig dra.

Die verhoudinge wat in die 5de gebod geld kry hulle gewig van God af! God plaas die
kroon op ons ouers se koppe. Daardie heerlikheid dat ek my ouers moet eer en so ook
almal wat oor my gesag het, God het daardie heerlikheid op hulle gelê. Ons as ouers
moet hierdie heerlikheid ook besef dat gesag gaan nie maar net oor gesag nie. Ek is jou
pa en nou moet jy eenvoudig net maar luister nie. Deut. 6 gee ons die wonderlike
geleentheid waar die Here ook aan ouers die opdrag gee om met hulle kinders hieroor te
bly praat. Wanneer ek in die huis is, of wanneer ek oppad is, wanneer ek gaan lê en ek
ook weer opstaan dan moet ek die gesag wat God as ouer vir my gegee het, ook hande en
voete gee. Wanneer ek my kinders die Wet van die Here moet inprent, of ons Afrikaanse
vertaling praat van inskerp dan moet ons kinders besef hulle sal net gesag werklik
verstaan as die Wet reeds by hulle ingeskerp staan. Die gesag wat ouers oor kinders het
kom van God af. Daar moet die kind dit ook besef en dit só aanvaar.

God Self skryf later in sy Woord van die pragtigste kommentaar op die vyfde gebod. Die
boek Spreuke en ook Prediker is albei baie praktiese boeke. As ons mooi na die
Spreukeboek kyk dan is daar so baie gedeeltes wat juis handel oor die verhouding tussen
ouers en kinders en ook omgekeerd. Telkens dan begin die gedeeltes ook met die vader
wat eintlik dit so diep huislik stel- my seun…Spreuke 6:20 is ’n goeie voorbeeld- Bewaar
my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie…bind
dit gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals, mag dit jou lei as jy wandel, oor jou
wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word…Die Here openbaar in dieselfde
Spreukeboek hoe dit ook sal gaan met ’n kind wat die 5de gebod verwerp- Spr. 20:20Wie sy vader of sy moeder vloek, sy lamp gaan in pikdonker dood…Ook Spreuke 30:17’n Oog wat met die vader spot en die gehoorsaamheid vir die moeder verag – die kraaie
van die dal sal dit uitpik, en die kuikens van die arend sal dit opeet.
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Spreuke en Prediker is ook heel realisties oor die lewe. Die Here weet hoe moeilik
kinders dit baie keer ook vir hulle ouers maak. Daarom dat daar ook in Spreuke 22:15
die toestemming tot lyfstraf van God afkom- As die sotheid vassit in die hart van die
seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder. Spreuke 31 besing ook die feit as dit tussen
ouers en kinders goed gaan. Dit is wonderlik vir daardie vrou in Spreuke 31:28 as sy
mag weet dit is van haar wat gepraat word- Haar seuns tree op en noem haar gelukkig,
haar man ook, en hy prys haar. Die seun wat op sy ma trots is gee die ma ook die trots
op haar kind. Dit kom van die Here as die 5de gebod dit vir ons gee.

Die Prediker-boek net so prakties en realisties oor die lewe soos Spreuke dra nog ’n
element by die 5de gebod by- Prediker wat die reëlmaat van die lewe erg ondervind. Die
son gaan op en die son gaan onder. Elke dag van vooraf. Wat daar was sal weer daar
wees…Die lewe is vir hom in baie opsigte so ’n heen-en-weer proses. In hierdie
daaglikse heen-en-weer dinge sal jy nie verlossing vind nie.

En dan kom die vyfde gebod ook op die Prediker se lys- Daar in Prediker 10 kom dit
duidelik op aan. Slawe wat op perde klim en hulle base wat voor die slawe moet kruip.
Verlossing kom nie deur verskuiwing van gesag nie. Ons moet hier mooi op let.
Prediker 10:5 praat eers van die dwaling wat daar van die maghebber uitgaan…en dan
kom die punt waar hy sê- ek het slawe te perd gesien en vorste wat soos slawe op die
grond loop…Die dwaling van die maghebber kom as hy sy mag nie reg gebruik nie, hy
onderdruk sy onderdane, hy word ’n tiran en dan word hy dikwels in sy gesag gehoon en
dit word omvergewerp.

Die krone rol maar gewoonlik is dit juis nog nie die oplossing nie. Die verlossing kom
nie deur hierdie tipe verwisseling nie. As die mense uiters links hulle ellende beleef, dan
begin die ultra-regses te roep dat hulle die oplossing het. Vinnig is dit ook net so
onhoudbaar dat die mens weer na links begin roep. Prediker maak dit baie duidelik die
verlossing lê nie in die verskuiwing van links na regs of van regs na links nie, die
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verlossing lê ook nie in gematigheid nie, dit wat die sg. goue middeweg genoem word.
Die gematigde mens sal altyd onder die stof geloop word, want daar bestaan nie só iets
soos ’n goue middeweg nie. Die radikale klim maklik op so ’n perd en jaag daarmee
weg. Weet u en hoe wonderlik sal dit wees as ons in hierdie land dit besef. Verlossing
kom nie deur verskuiwing of selfs net ’n graad van verskuiwing soos in die land met
magsdeling voorgehou is nie maar verlossing sal alleen kom deur radikale bekering.

Bekering van dit wat elke mens in homself is, een wat ’n rewolusionêr wese is. Die
rewolusie stook die opstand en dit gee die teelaarde vir kamtig baie mooi gedagtes soos
vryheid, gelykheid en broederskap maar die groot probleem is dat die rewolusie dra juis
nie die kern van die evangelie saam nie. Die evangelie dra in sy kern die verbond en die
vergestalting van die verbond is die sigbaarmaking van God se koninkryk, wat mense nie
maar almal as klomp los sandkorrels oor die aarde versprei sien nie.

Wie die mensewêreld soos ’n los klomp sand sien daar is elke korrel los van mekaar en
elke korrel gelyk. So dink elkeen ek is eintlik my eie baas en ek hoef my aan niemand te
steur nie. Ek leef ook eintlik net vir myself. Dadelik gee dit die rewolusie sy bestaan
Die wortel van die kwaad wat die rewolusie saamdra is om nie te besef wat God bedoel
wanneer Hy deur sy verbond nie net mense aan Hom bind nie, maar ook aan mekaar
bind. Die rewolusionêre lotgeval wil net in mekaar se lotgevalle deel, maar elkeen eintlik
net ter wille van homself, hoe hulle eintlik mekaar kan gebruik om juis as individu
boontoe te beweeg. Dit het met ware verbondsgemeenskap niks te make as God sy
gemeenskap daarstel, sy koninkryk, dan gaan dit nie om elkeen ter wille van homself nie,
maar in die gemeenskap van God waar dit om God se liefde gaan dan is ek hier ter wille
van my naaste en nie ter wille van myself nie. Selfs is ek hier ter wille van hulle wat die
gesag oor my van God ontvang het.

Gesag het met geloof te doen. Ek is nie aan my ouers gehoorsaam omdat hulle sulke
goeie mense is nie. As ek hulle swakhede en sondes besef, dit wat in al ons ouers so baie
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is, gee dit my kind die reg om dan nie langer die gesag te aanvaar nie. Gesag hang
hoegenaamd nie van die mens af nie, my posisie, my status of my persoonlikheid nie.
Gehoorsaamheid aan my ouers vra in die eerste plek of ek die boodskap van genade wat
hulle vir my moet bring, glo. Gesag het alles met geloof te make. Glo ek waarlik dat
God my ouers en die ander gesagdraers oor my aangestel het. Deur hulle te gehoorsaam,
gehoorsaam ek vir God. God se wil moet eerste staan. Nie my as kind se wil nie, al wil
’n kind glo dat hy beter weet, dat gesag nie vir hom geld nie, so ’n kind stel dan sy wil nie
teen sy ouers se wil nie, maar teen God se wil. Terwyl die kind wat hom/haar onder God
se wil stel glo in die instellings van God.

Glo dat God hierdie gebod met ’n belofte tot my seën daar wil stel. In Efesiërs 6:2
benadruk die Here deur Paulus ook nog weer hierdie belofte. Eer jou vader en jou
moeder- dit is die eerste gebod met ’n belofte- sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank
mag lewe op die aarde…In aansluiting by die 4de gebod- dat daar vir jou baie sabbatte op
aarde mag wees. As jy jou kind liefhet sal jy hom/haar tug. Die Here leer ons dat hy wat
sy kind nie tug nie het hom nie lief nie (vgl. Spr.13) Wanneer ons dan ons kinders in die
geloof opvoed en die kind besef die Here het vir my ouers gegee om eintlik vir my die
lewe in Christus te gee, watter groter geskenk kan daar wees?! Om deur my ouers die
lewe in Christus te ontvang. Niks wat daarmee kan vergelyk nie, geen geld wat dit kan
koop nie. My kind moet verstaan dat sy gehoorsaamheid aan ma of pa staan in die Here.
Gehoorsaamheid aan die ouers is tegelyk gehoorsaamheid aan die Here.

Die Here noem sulke gehoorsaamheid reg. Ef.6:1- Kinders, julle moet julle ouers
gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Al het ouers hoe baie gebreke, al is die
kerkraad vol van mense met soveel dinge wat ons van mekaar kan slegpraat, al is die
jong diaken nog so senuagtig, dit gaan nie oor wie hierdie mense is nie. Dit gaan net om
God. Om Hom alleen en as ek weet God het iemand geroep dan mag ek dalk baie min
van daardie persoon hou, maar ek moet die persoon eer ter wille van sy roeping. Die
predikant het geen gesag in homself nie, ook nie die ouderlinge of die diakens nie, maar
as besondere verteenwoordiger van Christus daarin het hy gesag. Dit gaan altyd om die
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Sender, om Christus, nie om wie die persoon is nie. Dit moet ons goed besef! Aan
sulkes gee ek eerbied omdat aan God die eer behoort. Watter geweldige
verantwoordelikheid om ’n amp in Christus te beklee. Daaroor kan die preek nie voluit
handel nie. As ek besef gesag en ontsag staan saam, dan het die 5de gebod so ’n
heilsame boodskap Die bron van gesag, die handhawing van gesag, die onderwerping aan
gesag, dan gaan dit elke keer om God en ter wille van God. Christus sê vir Pilatus dit
reguit en duidelik- U sou geen mag teen My hê as dit nie van bo gegee was nie…Dit is
van Jesus se laaste woorde op aarde voor Hy gekruisig was, laat hierdie woord vir ons
betekenisvol bly, daar hang so baie daarvan af, ja jou lewe hang daarvan af.
AMEN
Vrae uit Sondag 39
1. Watter “kenmerke” verbind die 4de gebod en die 5de gebod aan mekaar? Vgl.
Lev 19:3 – wat staan daar?
2. Waarom (waaruit) kan ons aflei dat die eerste drie gebooie saamgelees moet
word?
3. Watter oorgang word daar deur God in die 4de gebod gemaak? (Vgl. p1 die laaste
paragraaf).
4. Watter van ons verhoudinge (lewensverbande) moet altyd voorop staan?
5. Is daar enige samelewingsverband (gesagsinstelling) wat van die huisgesin
losgemaak mag word?
6. Is daar enige gesag wat ingestel is om ons te straf of is God se gesag altyd
evangelies?
7. Kan gesag misbruik word? Wat is die gevolg daarvan?
8. Wat is die ander uiterste as mense geen gesag wil aanvaar nie? Wat gebeur met
sulke mense?
9. Wat is van die belangrikste dinge wat Groen van Prinsterer ons teen die Franse
Rewolusie mee kon waarsku?
10. Wat is die enigste alternatief wat Van Prinsterer in die plek van die rewolusie
gestel het?
11. Wat is van die grootste probleme wat in (die nuwe?!) Suid-Afrika veral sedert
1994 al hoe duideliker na vore begin tree het? Is hier ’n rewolusie in ons land aan
die gang of nie?!
12. Watter besondere betekenis moet ons heg aan die woord – EER- Eer jou vader en
jou moeder…Watter besondere betekenis dra hierdie woord? (Vgl. p.4 laaste
paragraaf)
13. Is die 5de gebod iets wat by ons as kinders ingeprent (ingeskerp) moet word?
Motiveer
14. Watter besondere dinge word daar in Spreuke en Prediker rondom die toepassing
van gesag na vore gebring?
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15. Kan ’n mens in jou politieke nood verlos word deur blote verskuiwing
(verwisseling) van regerings (gesag) van vêr regs na vêr links? Op watter wyse
kan daar alleen (ook politieke) bevryding kom?
16. Wat is die kernprobleem wanneer gesagsverhoudinge nie meer as
verbondsverhoudinge geglo word nie? (Vgl. p7 paragraaf 3)
17. Kan gesag en ware geloof van mekaar geskei word? Motiveer.
18. Aan Wie word werklik gehoorsaamheid betoon as ek aan my ouers gehoorsaam
is?
19. Op watter besondere wyse verwys Ef. 6:1-3 na die verhouding tussen ouers en
kinders?
20. Watter besondere uitspraak het Christus kort voor Sy kruisiging teenoor Pilatus
gemaak?
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Skriflesing: Genesis 4:1-16; 1 Johannes 3:10-18
Heidelbergse Kategismus: Sondag 40
Teks: 1 Johannes 3:11-16
Sing- SAMESANG: Ps 140:1,11
TYDENS EREDIENS: Ps 86:6; Ps.24:2,3; Ps 36:1
Om in hierdie wêreld te lewe is om tussen ander mense te lewe. Broeder en suster, in die
sesde gebod kom ons in die midde van die menslike samelewing. Daar sal in die
opvolgende gebooie in besonder ook op die huwelik en op ons eiendom en op ons naam
gelet word, alles wat ook met die menslike saamlewe te doen het, maar die sesde gebod is
werklik die begin hiervan.

Ons word in allerhande verhoudinge tot mekaar geplaas wat baie situasies tot gevolg kan
hê, maar ons en die samelewing kan van die Wet van die Here nie losgemaak word nie.
Dit gaan om die Wet dat ek my naaste ook moet liefhê soos myself. Die liefde is altyd
die vervulling van die Wet. Daarom as my hart nie by my naaste is nie, dan kan ek
iemand met soveel vriendelikheid eintlik doodslaan. Hiermee word die liefde vir ons
duidelik dat ek iemand nie waarlik kan liefhê sonder die handhawing van die reg nie.
Liefde is altyd die vervulling van die reg, die werklike vervulling van die Wet. As die
Wet nie in my verhouding tot my naaste voorop staan nie, as die Wet nie geld nie dan is
alle vriendelikheid moord en alle gemeenskap met mekaar is dan doodslag.
***
Daar is ’n keer gesê dat die eerste lied wat daar in die Here se Woord opgeteken staan, is
die wraaklied van Lameg- Voorwaar, ek slaan ’n man dood wat my wond en ’n seun wat
my kwes…Maar dit is nie waar nie. Die eerste lied wat in die Here se Woord staan is die
bruilofslied van Adam. Adam sing hierdie lied tot die Here, wanneer die Here vir hom
Eva as vrou gee…Dit is ’n lied wat by die oorsprong van die lewe gesing word- Dit is
nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees…Sy sal mannin genoem word
want sy is uit die man geneem. Hierdie bruilofslied gee werklik ook die vervulling van
wat ons in die sesde gebod oor handel. Daar moet oor die lewe wat God gee en die
betekenis daarvan moet daar gesing kan word. God sal Self die Wag wil wees oor die
lewe wat Hy gee. ’n Lewe deur God gegee, deur Satan verwoes, deur Christus herstel.
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Wanneer liefde die vervulling van die Wet is dan is die eerste wat ons sal liefhê die reg
wat deur die Wet uitgedra word. Om lief te hê en om die reg toe te pas staan altyd in
harmonie met mekaar en mag nie in spanning met mekaar gebring word nie. Ek kan nie
voorgee dat ek iemand liefhet maar die reg wat die Here aan hom gegee het word deur
my vertrap nie. Liefde en reg is eintlik één! Daarom sal die regte toepassing van die
liefde altyd die handhawing van die reg wees. Liefde is nie iets wat sentimenteel, met
oordoenerigheid, met mooi fluweelsagte woordjies toegepas moet word nie, maar dit wat
die sesde gebod eis is die reg tot die liefde en tegelyk die liefde tot die reg.

Die sesde gebod gaan om liefde en reg in elke deel van die samelewing. Die Here wat
ons hierdie gebod gegee het, Hy is ’n regverdige God, maar net so is Hy ook ’n
barmhartige God. God se geregtigheid en God se barmhartig is nie in spanning met
mekaar nie. Aan die kruis is God in sy reg maar ook in sy liefde verheerlik.
***
Om oor al hierdie dinge vanuit die sesde gebod te handel, hoe ons die herstel van die reg
bely, hoe die handhawing van die reg werk, hoe ons die vervulling van die reg moet
begeer, dit staan alles in verband met hoe daar oor die lewe gedink word. Ons het die
verskil gesien hoe Adam oor die lewe dink, sy bruilofslied in absolute kontras met Lameg
se wraaklied. Adam besing die lewe as ’n skeppingsgawe, hoe God die mens na sy beeld
en gelykenis geskape het, God het die mens die asem van die lewe in sy neusgate
ingeblaas. Die volle ryke lewe sou kom as die mens vir God profeet, priester en koning
sal wees.

Elke mens sou sy plek en sy roeping ontvang. Alle verhoudinge sou in volle harmonie
staan as daar nie sonde was nie. Adam gee die diere name, watter wonderlike werk wat
Adam vir God moet doen, selfs as God dan vir Eva na hom toe bring, dan is Adam nog
steeds die naamgewer. Hy noem haar mannin, en later selfs ná die sondeval dan is hy
nog steeds die man wat benoem, hy noem haar Eva. Hy benoem haar in die skaduwee
van die ewige dood, die sondeval het die ewige dood ingelei, selfs as die doodse
skaduwee oor alles hang dan kan Adam nog steeds die sesde gebod sy vrou toesê. Hy
kondig oor haar die lewe aan. Adam profeteer oor Eva as hy vir haar Eva noem, want sien
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hy in haar die lewe- ons lees dit dan ook- En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy
moeder geword het van alles wat lewe…

Die lewe wat ons hier van praat het baie beslis met baie meer te doen as om asem te haal
en dat daar bloed deur jou liggaam vloei. Sterwe is nie maar net die asem wat ophou, die
liggaam wat koud en styf word nie. Lewe gaan om in die lewe in te gaan. Daar is die
bande wat jou bind, dié tot jou vrou, tot jou kinders, dit raak jou hele wese, jou verkeer na
alle kante toe. Lewe gaan werklik oor jou volle lewensverkeer, die verbond van God, die
verkeer met God wil in jou lewe, LEWE! Sterwe is om nie meer te beleef die
veelkleurige en ryke genade wat in hierdie lewe bestaan nie. Sterwe is om daar uitgeruk
te word.
***
Die diepte, die werklike diepgang van lewe staan vol in die sesde gebod geskrywe.
Wanneer God by die Sinaiberg die sesde gebod gee- Jy mag nie doodslaan nie-dan staan
in die Hebreeus letterlik jy mag nie moor nie. Dit gaan daaroor om willens en wetens dit
te doen. Jy mag nie! Met wie praat God hier. Is dit ’n klomp misdadigers daar
bymekaar, mense wat elke dag daarop uit was om mekaar om die lewe te bring? Broeder
en suster, nee, God praat dan hier met sy eie volk, die volk wat Hy juis uit Egipte gelei
het. Hy sonder nie enkele mense wat maar moord gedagtes het uit nie, God praat tot die
massa, tot die hele volk, huisvaders, huismoeders ingesluit, elke gesin, elke leier, Moses
en Aaron almal is hierby ingesluit. Dit is nie dat daar nou klomp moorde plaasgevind het
wat God tot hierdie gebod bring nie. Daar was wel al baie moorde, maar dit is nie vir
God die begin van hierdie gebod nie.
***
Die begin by God lê baie dieper. Dit lê daarby dat God ons ken, Hy ken ons harte, Hy
sien ons gedagtes, God weet wat die mens is en wat in die mens aangaan. In die diepte
van hierdie gebod weet God dit wat ons van nature is. Van nature geneig om God en my
naaste te haat. Die mens het God in die paradys wou vermoor, ja broeder en suster, die
sondeval was die mens se manier om God te wil doodmaak. Ons sal by hierdie gebod al
hoe meer moet besef dat jy eintlik ’n moord kan pleeg sonder om werklik iemand fisies
dood te maak. Die mens het op God se hart getrap en God dood wou verklaar toe hulle
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van daardie boom geëet het waarvan dit so duidelik geopenbaar was dat van hierdie boom
mag ons nie eet nie. Vanweë die aanslag op God word die mens nou ’n moordenaar van
sy naaste. Die eerste werklike lewensverhaal wat direk ná die paradys plaasvind is alles
behalwe eintlik ’n lewensverhaal, maar ’n moordverhaal. Kain wat vir Abel doodslaan.

Die klank van die moederbelofte was eintlik nog veronderstel om die mens se lewe vol te
maak. Eva het nog by Kain se geboorte uitgeroep dat ek het ’n man gekry met die hulp
van die Here…sy wat nou moeder is, sy dink hierdie kind hy dra die belofte om ons te
verlos, maar inteendeel hierdie kind dra toe alles behalwe die lewe met hom saam. In
hom en in sy godsdiens word die eerste moord gepleeg. Hierdie is ’n moord by die altaar
bedink. Die aanslag op God, die sondeval, en dadelik vermoor die mens sy broer. As
God dan na Kain kom met die vraag van – waar is jou broer? Watter verskriklike
antwoord drup oor sy lippe. Is ek my broer se wagter? Die een wat na die beeld van
God geskape is matig hom dit aan om die ander na die beeld van God geskape mens uit
die weg te ruim. Hulle wat mekaar eintlik so moes liefhê, tog maak Kain sy broer dood.
Watter lewe, watter liefde, watter reg was daar in hom!?

God sal dit nooit maar net daar laat nie. Wanneer die Here later met Noag praat dan laat
die Here dit baie duidelik hoor- Hy wat die bloed van ’n mens vergiet, sy bloed sal deur
die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld geskape. As jy aan die mens
raak wat na die beeld van God geskape is dan raak jy aan God. Jesus het oor die moord
wat oor Abel gekom het ook gepraat en daarop uitgebrei. As jy moord pleeg soos wat die
Here dan sê: ..sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde,
van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaria, die seun van
Beregja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. In hierdie woorde maak
Jesus dit duidelik die verskriklike bloedspoor wat daar deur die geskiedenis van die
mensheid loop. Die Ou Testament is vol daarvan. Josef se broers wou hom doodmaak.
Saul wat vir Dawid met alle mag wil doodmaak. As hy die geleentheid gehad het sou hy
dit waarlik doen. Hy wat sy swaard na hom gegooi het toe Dawid vir hom musiek maak
maar Saul wil hom doodmaak. Saul die man wat op die einde homself doodmaak, in sy
eie swaard val.
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Hoe het Dawid met Uria se lewe gemaak, eintlik hom ook dood gemaak vir sy vrou. Joab
wat die bevel gehad het om Uria aan die voorste linies te laat veg dat die kans dat hy
gedood kan word eintlik verseker kan wees. Daar is werklik baie bloed aan Dawid se
hande, soveel so dat hierdie hande nie vir die Here ’n huis mag gebou het nie. Ons kan
ook dink aan Atalia wat al die koningseuns doodgemaak het om so hierdie heilige linie
uit te roei. Dadelik mag mense dalk sê maar in die Nuwe Testament was dit anders.
Herodes vermoor al die kindertjies in Bethlehem om die Christus te tref. In die Nuwe
Testament stroom dit maar net verder…wat het mense met die hoogste Mens wat daar
nog ooit was gemaak. Hoe is Stefanus nie gedood nie, met klippe doodgegooi, toe Jesus
alreeds na die hemel opgevaar het.
***
Die Here maak dit baie duidelik dat die mens is nie maar sommer ’n ding is wat jy uit die
weg kan ruim nie. ’n Klip kan jy optel en skuif of ’n tak kan jy maar sommer afbreek as
jy daar wil verby maar die mens is anders. Hy/sy dra die beeld van God. Deur hierdie
gebod wil God Self sy beskermende hand op die mens plaas. As God tot in die diepte
hieroor met ons praat dan is die sesde gebod beslis geskrywe ook met die hand wat
Matt.5: 20-22 geskrywe het.- Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie
oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk
van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is:
Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor
die gereg. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is,
verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet
verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet
verantwoording doen in die helse vuur.

Daar is geen ander manier om hierdie gebod dieper en skerper te stel as wat Jesus dit Self
gedoen het nie. Dit wat in jou hart aangaan, daardie woorde wat ons sommer so maklik
oor iemand anders uitspoeg, teen die agtergrond van hierdie werklikheid is die Here aan
die woord. Daar is dan ook geen twyfel dat soos wat ons Kategismus oor die sesde gebod
handel dit aansluit by hoe Jesus hieroor gehandel het. Ons kan sê dat die Kategismus
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eintlik baie duidelik die mes van Jesus se Bergrede op ons kele lê wanneer ons hier met
die Kategismus handel.

Dit slaan alles ook weer terug na Sondag 32 waar ons bely toe Jesus ons met sy bloed
gekoop en vrygemaak het, het Hy ons ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld
vernuwe. Dit kom tog duidelik daarop neer dat Jesus die dood oorwin het en dat Hy ons
weer die lewe gegee het. Die lewendmakende krag van die Gees wat in Christus werk het
so die oorwinning behaal ook by die Here se volk dat niemand meer mag sê dat “die een
se dood is die ander se brood”. Die gemeenskap wat in Christus weer herstel is het
gemaak dat ons as sy kinders sy liggaam geword het, en daarom kan niemand meer vir
die ander een sê dat ek het jou nie nodig nie.

God wat in Christus lewend maak Hy stig ook gemeenskap. Nou gebeur juis die
teenoorgestelde van dood maar dit gaan om die lewe. As die een lid ly dan ly al die lede
saam. As die een lid verheerlik word dan is al die lede saam bly. In alles is daar nou die
gemeenskap waar die Evangelie in die kerk van die Here so sy effek moet kan uitdra, dat
werklik in die kerk moet ons lewe as mense in wie Christus die dood oorwin het. Dinge
van die dood, die wortel van die dood wat in die kerk van die Here nie moet wees nie, is
afguns, haat, woede wraaklus. As jy werklik die Here liefhet en jy dan ook die lewe
liefhet dan het jy ook die lewe van jou naaste lief. Jou gedagtes, woorde, gebare, dit alles
het te doen met die eerbiediging van die reg wat God ingestel het.
***
Onthou dat liefde altyd met die reg te make het. Die wortel van die liefde is God. God
wat ons gebied dat ons, ons naaste moet liefhê soos onsself. Enigeen wat God naby my
bring is my naaste. Dit is nie ek wat kan besluit oor wie my naaste mag wees of wie nie.
Daardie gedagtes wat jy in jou mag hê om te probeer uitwerk dat sekere mense nie jou
naaste kan wees nie is alreeds oortreding van hierdie gebod van die Here. Liefde dra
egter baie duidelik sekere kwaliteit wat God daarin plaas. As God sê dat jy alle mense
moet liefhê dan is dit nie maar sommer so iets algemeen, so grys asof alle mense maar net
deel van die massa is en ek nou almal moet liefhê nie. Dit kan ook nie. Om jou naaste
lief te hê raak heel konkreet en dra ’n besliste kwaliteit dat ek ook sal verreken die plek,
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die tyd, die situasie waarin hierdie ander mens in sy verhouding tot my deur die Here
gestel is.
***
Liefde tot jou naaste gaan oor die unieke wat my God moet laat raaksien. Ek kan nie
almal liefhê op dieselfde manier nie. Waar jy jou vrou moet liefhê is hierdie liefde tog
anders gesetel in die sin dat sy dra die kwaliteit van sy is jou vrou en het jy haar in
daardie sin lief, en kan ek tog nie alle vroue op die wyse ook wil liefhê nie. Al moet ek
dan ook alle ander vroue ook liefhet is dit eintlik tog baie logies dat daar ’n onderskeid in
die liefde sal wees. Die liefde tot hulle is anders as wat die liefde tot man en vrou is.

Ek moet ook alle kinders kan liefhê maar my liefdes taak teenoor die kinders wat God my
gegee het is tog anders ingerig as teenoor die kinders waarvan ek nie die ouer van is nie.
Ek kan nie wil ouer speel oor alle kinders nie. Hier is dit weereens ’n reg wat gehandhaaf
moet word. So ook in ons land en teenoor ons volk. Ek moet alle mense liefhê, maar dit
kan tog nie anders dat volksgenote eiesoortig tot my staan, en landgenote is ook weer
anders as mense van ’n ander land. Vreemdelingehaat wat deesdae baie sterk na vore
kom, daar mag hoegenaamd nie só iets wees nie.

Die sesde gebod kan juis alleen gehandhaaf word as u, u eie plek in die gesin kan
handhaaf en van daaruit die gemeenskap ingaan met ook die ander lede in die
gemeenskap. Om dit dan net nog wyer te begryp ek kan alleen ander volke liefhet as ek
die band met my eie volk kan bind. Dan sal ek as lid van my volk ook werklik die
gemeenskap met die ander volke soek. Onthou liefde is altyd konkreet, ons moet nie
daaroor wil filosofeer nie. Liefde is altyd die eerbiediging van die verhoudinge wat God
daar gestel het en eerbiediging van die reg wat God juis vir hierdie verskeidenheid van
verhoudinge ingestel het. Soos reeds baie keer beklemtoon dat liefde is altyd
handhawing van die reg en dit wil nie daarteen ingaan nie. Dit is dinge wat nie maar net
op papier moet staan nie, maar dit moet in die praktyk van die lewe na vore kom.
***
Die duiwel wat die mensemoordenaar is van die begin af, wat altyd menselewens wil
verwoes. V/A 106 sny dieper en dieper. Daar word in alle opsigte deurgedring tot die
Genesis 4:1-16; 1 Johannes 3:10-18
Sondag 40
Ds Petrus Venter
/06/2010

Sondag 40-

8

wortel van die probleem- al die dinge wat deur God ook verafsku word- afguns, haat,
woede, wraaklus… Dit is dinge vanuit die hel. God haat hierdie sondes en so ook wortel
van hierdie sondes. Dit wat haat tussen mense kan veroorsaak is verskriklik, ja as ek haat
dan staan ek reeds op die moordlys- 1 Joh. 3:15- Elkeen wat sy broeder haat is ’n
moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom
het nie… So ernstig is die gevolge van as jy iemand haat dat dit juis die verskil tussen die
kinders van God en die kinders van die duiwel blootlê. Kain wat uit die bose was en
daarom het hy sy broer doodgeslaan. Die sondeval sou nie die skuld kon kry vir hierdie
moord nie, en ook nie Abel sou self die aanleiding wees nie, maar lees ons ook in 1 Joh.3,
maar die eerste moord op aarde het gekom, omdat Kain se eie werke boos was en die van
Abel regverdig. Geen mens sal kan sê dat die situasie het vir my onhoudbaar geword en
daarom het dit op al hierdie dinge uitgeloop nie.

Ons wat weet dat lewe van God afkom, Christus herstel ook weer die lewe. Laat ons
begin by die regte lewensbeskouing. In die wêreld is daar breedweg twee verkeerde
lewensbeskouings. Die pessimistiese beskouing en die oppervlakkige lewensbeskouing.
Pessimistiese wat dikwels die verskriklike ook van selfmoord bevat. Die Kategismus
maak dit duidelik dat ek nie myself mag kwaad aandoen nie en ek mag ook nie myself
moedswillig in gevaar begewe nie. Die pessimistiese is wanneer die lewensangste vir
jou heeltyd voorop is. Die mens is so bang hy/sy gaan dood. Sulke mense wat dikwels
heeltyd in die angs terugval en sien nie hoe die lewe die moeite werd is nie. Hulle lewe
eintlik van die dinge wat aan die dood onderworpe is.
Die oppervlakkige lewensbeskouing is weer die mense wat die lewe ’n vlinderspel maak.
Laat ons maar eet en drink en vrolik wees want ek gaan in alle geval binnekort my soos
’n mot in my lewenskers opbrand. Baie verkeerde lewensbeskouing wentel dan ook
gewoonlik tussen die twee van uiterstes. Die pessimistiese…die oppervlakkige. Die
kinders van die Here lewe as herstelde mense, ook jou lewe is in Christus herstel.
Christus het ons lewens so herskep dat ons harte weer op mekaar gerig is, ons mekaar
soek, ons band van liefde in ons soeke na mekaar moet so sterk wees dat Johannes 14 dit
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geweldig sterk stel. Die Here noem broederliefde die bewys vir ons lewe in Christus.
Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet.
***
Dit maak die sesde gebod ten volle evangelie. Om in herstelde verhoudinge te mag lewe.
Om die verskil tussen die werke van die vlees en die vrug van die Gees te mag ontvang.
Galasiërs 5:22 stel dit dat ek deur die Gees weer die sesde gebod kan nakom. Deur die
Heilige Gees word die moordenaar in ons doodgemaak. Die moordenaar in my moet die
doodsteek kry. Dit alles in en deur en uit Christus. Die Gees wat ons na Christus toe
bring dat ons in Hom kan wees om dan uit Hom te lewe. Ek kan nou my eie vlees kruisig.
Ons lees van die vlees met sy begeerlikhede en hartstogte moet gekruisig word. Hierdie
kruisiging kan alleen plaasvind omdat ons werk vanuit die geheim van die kruis van
Christus. Deur die kruis van Christus wat geen mensewerk is nie, ontvang jy ’n sterfbed
en ’n geboortebed. Die sterfbed van die ou mens en die geboortebed van die nuwe mens.
Dan staan V/A 107 voluit in wat God van jou verwag. Jy kan geduldig, vredeliewend,
sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Ek moet selfs die dinge wat my naaste kan
benadeel sover moontlik voorkom. Dan bely ons deur hierdie nuwe bed waarop Christus
my laat kom, die geboortebed van die nuwe maak dat ons selfs aan ons vyande dan goed
doen.

Dan het jy die sesde gebod lief, ja jy het die reg lief en glo dat God reg sal doen en reg sal
laat geskied. Daarom kan jy dan ook jou vyand liefhet omdat liefde altyd die vervulling
van die reg begeer. As jou naaste dan nie wil terugkeer na die grondslag van die reg nie,
dan is daar die vloekpsalms ook oor sulkes. Die siele onder die altaar bid om wraak, die
kerk kan in al Christus se vyande is wat dan ook my vyande is in hulle verdoemenis kan
ons dan roem. Het u al gehoor hoe eindig Ps.104- Mag die sondaar omkom van die aarde
en die goddelose mense nie meer wees nie…En dan staan daar ’n enkele sin laterHalleluja. Hy wat in die liefde volmaak geword het, sal ook weet die haat wat daar in jou
sal wees vir hulle wat hierdie liefde verag. Ons kan die Here prys in die herstel van
verhoudinge, want ten diepste gaan dit daarom dat die Here sy reg sal handhaaf. Die God
van die sesde gebod moet geprys word. Daar is nog so baie wat nie gesê is nie!
AMEN
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Vrae uit Sondag 40:
1. Wat was die eerste sonde wat gepleeg is nadat die mens uit die paradys uitgedryf
was?
2. Waarvan vorm die sesde gebod eintlik die werklike begin?
3. Is daar enigiets in die samelewing wat van die Wet van die Here losgemaak kan
word?
4. Waar plaas die sesde gebod jou as jy na die menslike samelewing kyk?
5. Wat is en bly die kern van die Here se Wet?
6. Hoe moet daar na die verhouding tussen liefde en reg ná gekyk word? Kan liefde
en reg ooit van mekaar geskei word?
7. Kan vriendelikheid ook moord wees? Motiveer.
8. Wat word in die eerste lied wat daar in God se Woord staan besing?
9. Watter lied het Lameg gesing?
10. Is daar enige mens wat sonder plek en roeping op hierdie aarde geplaas is?
11. Is Eva moeder van die lewe vóór of ná die sondeval genoem. Wat kan ons hieruit
aflei? (onderaan p.2)
12. Waaroor gaan die lewe werklik? (p.3, 2de paragraaf)
13. Is die eerste mense vir wie God hierdie gebod gegee het ’n klomp misdadigers
gewees?
14. Kan ’n mens ’n moord pleeg sonder om werklik iemand fisies dood te maak?
15. Is daar in die Bybel baie sprake van haat en moord? Gee voorbeelde.
16. Hoe moet ons oordeel oor die uitdrukking van die een se dood is die ander se
brood? (p.6.2de paragraaf)
17. Hoe moet daar oor selfmoord gedink word?
18. Hoe skerp het Jesus die sesde gebod gestel? Vgl Matt.5:20-22
19. Watter twee uiterste vorme van lewensbeskouinge bestaan daar?
20. Waar sal ons die wortel van die liefde vind? (p.6 laaste paragraaf)
21. Kan ek alle mense op dieselfde manier liefhê of is daar ook ’n verskeidenheid van
liefde?
22. Wat moet ons uit 1 Joh.3:15 aflei? (Bo-aan p.8)
23. Kan ek iets anders skuld gee vir moord?
24. Wat beteken dit werklik ten diepste om die verskil tussen die werke van die vlees
en die vrug van die Gees te onderskei?
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Skriflesing: Johannes 8:1-11; 1 Korinthiërs 6:12-20
Heidelbergse Kategismus: Sondag 41
Teks: 1 Korinthiërs 6:13c;
Sing- SAMESANG: Ps 106:1,20
TYDENS EREDIENS: Ps 84:6; Ps 119:6; Ps 145:1,12
Wanneer daar oor die sewende gebod gehandel word, broeder en suster, dan is die sesde
gebod steeds hieraan verbind. Ek mag nie moord pleeg nie, want die mens is na die beeld
van God geskape. Nou is die mense wat na die beeld van God geskape is, hulle het nog
meer ontvang- in 1 Korinthiërs 6 is die kern dat die liggaam is ’n tempel van God. Dit
gaan oor die liggaam en die siel. Liggaam en siel is saam tempel. Watter geweldige
geheimenis, die verbinding van siel en liggaam om tempel te vorm. Maar die huwelik
werk tot hierdie geheimenis wonderlik mee. Die feit dat daar nog altyd mense gebore
word, deur die saamkom van man en vrou, weer ’n verbinding wat aanleiding gee tot iets
van ’n geheimenis wat woorde nie altyd kan beskryf nie. Al twee hierdie geheimenisse,
die verbinding van siel en liggaam, maar ook die verbinding van man en vrou, sulke twee
geweldige geheimenisse is in die sewende gebod vervat.

Laat ons dit ook dadelik

vandag vir mekaar sê dat die huwelik se begin en einde kan alleen Christus wees. Daar
staan in Prediker 3 ’n wye reeks van dinge wat sê dat elke ding het sy bepaalde tyd- en
dan kan ons in die konteks van die huwelik ook plaas dat daar is ’n tyd om te omhels en
’n tyd om vêr te wees van omhelsing.
***
Prediker het maar baie keer ’n swaarmoedige klank op die werklike sin en betekenis van
die lewe geplaas. Hoekom dikwels hierdie swaarmoedigheid? Broeder en suster, want
die werklike volle heerlikheid van Christus, Christus wat die lewe volgemaak het, vol van
genade en waarheid, dit het by die Prediker nog nie ten volle kon deurbreek nie. Wel was
daar reeds huwelike, daar was ook deur die Prediker geskrywe dat jy die lewe saam met
die vrou wat jy liefhet moet geniet, Prediker het dit ook so mooi gestel- Twee is beter as
een…(Pred. 4:9), want het God die huwelik van die begin af as verbond tussen man en
vrou ingestel. Soos iemand dit ook baie mooi gestel het- God skep die mens nie één-saam
nie, maar twéé -saam!

Die verbond wat God met die mens het dit beteken ook soveel vir die sewende gebod?
Verbond tussen mens en mens, hulle albei na die beeld van God geskape. Genesis
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openbaar dit alles nog weer so aangrypend. God het by Adam gesien daar ontbreek tog
nog wel iets aan sy skeppingswerk. Die Here wil in die opsig nog met sy skepping verder
gaan, maar op watter unieke wyse. Die Here maak so ’n besondere variasie op die
verskeidenheid in sy skeppingswerk dat geen mens self daarby sou kom nie. In die
Hebreeus sê die Here hier letterlik- Ek sal vir Adam hulp maak wat teenoor hom sal
wees- wat by hom sal pas. Die woord vir hulp kan ook vertaal word as helper…Hier
staan die woord ook besonder in Ps.146 van God- Welgeluksalig is hy wat die God van
Jakob het as sy hulp…Ps.146:5). Sy is nie maar ter wille van die man geskape nie, wie dit
so verstaan onteer die Here. Die woord van die Here maak dit duidelik dat beide man en
vrou alleen tot ontplooiing kan kom waar die een nou vir die ander daar is. Anders gesê –
Die man is net soveel daar vir die vrou soos die vrou vir haar man.

As God die vrou maak dan is Adam totaal passief- daar is geen aktiwiteit van die mens
Adam nie. Adam is geheel en al in die Here se hande, en wanneer God die vrou skep dan
word sy uit sy, sy gemaak, uit sy rib, en daardie plek word weer met vlees toegemaak.
Die menslike geslag is werklik ten volle uit een bloed. Hieruit sien ons die mensheid is
’n geheel, die huwelik wys dit vir ons. God maak uit die een, twéé, sodat die twee ook
weer één sou kon wees. Geen duideliker eenheid kan daar wees as tussen man en vrou
nie.
Die Here het dit gebou…Die Here bou haar dan tot vrou en dan staan dit so mooi in die
Here se Woord. Die Here het hierdie vrou toe aan die hand gevat en haar na Adam toe
gebring. Adam raak in totale vervoering, die huwelikslied wat ons al in die sesde gebod
ook na verwys het plaas die waarde van lewe en haar sy vrou in één sin. Been van my
gebeente… vlees van my vlees…sy sal mannin genoem word. Vir man is daar in die
Hebreeus die woord Isj Nou sê Adam eintlik teenoor Eva- Ek is ISJ, jy is ISJAH- Ons
hoort saam, ons hoort bymekaar!

Adam raak al hoe verder weggevoer as hy praat van hoe die man ma en pa sal verlaat, en
die man sy vrou sal aanhang en hulle man en vrou dan een vlees sal wees. Nooit is daar
sprake van dat Adam Eva onderwerp het nie, maar hy voeg hom by haar en sy word
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aangehang staan hier letterlik., sodat hulle nie meer één-saam is nie, maar twéé-saam, en
die twee wat dan één vlees kan word dui op meer as net geslagtelike eenwording, maar
ons kan ook vertaal dat hulle tot een eksistensie, één bestaan, hulle word tot één
geskiedenis saamgevoeg. God wat twee mense bymekaar roep wat voortaan in heel hulle
lewe een geskiedenis moet maak. Dit gaan om ’n liggaamlike en geestelike eenheid
tussen man en vrou. Die geskiedenis wat nou gemaak gaan word deur een vlees te kon
word is ook hoe God die menslike geslag gaan bou. Dit alles staan vóór die sondeval.
Die huwelik is skepping van God, ’n baie duidelike instelling van God Self. Dit val ook
onder die Woord van God as die Here sê dat alles wat die Here geskape het en dit was
baie goed!

Daarom praat die Kategismus ook van die heilige staat van die huwelik. Dit het
ongelukkig in die jonger vertalings van die Kategismus uitgeval, maar as ons bely dat ons
kuis en ingetoë moet lewe, sowel binne as buite die huwelik. Om in die huwelik te
wees staan in die oorspronklike teks jy is in ’n heilige staat, dat jy staan in die huwelik.
So staan bv. in die Nederlandse teks- hetsy in den heyligen houwelicken staet oft
buyten denselven…Die huwelik bly in heilige staat, al gebeur die sondeval, dit bly ’n
verbondsaak.
***
Ja die sondeval het juis die huwelike diep geraak. Die Bybel is so eerlik en reguit
daaroor. Min dinge het na die sondeval so kon ontaard soos juis die geslagtelike lewe
wat deur die sonde in beslag geneem is met sy drange en hartstog. Selfs die aartsvaders,
Abraham wat Hagar ook aanhang, dit bring net ellende, Jakob met Ragel en Lea en die
slavinne, heeltyd wys die Here se Woord hoe verwoestend die sonde op die huwelik kan
werk. Dink maar aan die geskiedenis van Juda en met sy seuns en Juda by Tamar. Dit is
dinge wat die Here sê en wat die Here weet hoe die instelling van die huwelik ontaard
het. Daarom is God op die berg Sinai nie stil as God oor heel die lewe praat, dan praat
die sewende gebod ook oor die huwelik. Die Here praat met al daardie duisende mans en
vroue daar, die Here sien hulle almal raak, die Here praat met hulle elkeen ook oor hulle
huwelike. Die Here weet wat in hulle huwelike aangaan. In Lev 18 dan brei die Here
juis op die terrein van die huwelik nog weer verder uit spesifiek oor huweliksake en oor
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kuisheid. Die Here bou as’t ware weer die huwelik dat dit moet wees soos wat Hy dit
ingestel het, al het daar soveel dinge verkeerd geloop.

Dit het gemaak dat as die Here vir Israel in die woestyn sy Wet gee, dan is ook hulle
huwelike geteken in evangeliese lig, as verbond saak. Die volk wat uit Egipte kon
uitkom, uit die slawehuis uitgelei, daar het ook van die berg Sinai woorde to beskerming,
tot koestering, tot bewaring van elkeen se huwelik weerklink- Jy mag nie egbreuk
nie…woorde wat in geweldige kompaktheid elkeen se huwelik aanspreek.
***
Nogtans moet ons vandag om die diepere rykdom van wat ’n huwelik is en moet wees te
begryp nie net die sewende gebod by die berg Sinai na luister nie, maar u huwelik moet
in Bethlehem gesluit word. Dit wat ons gehoor het, dit bedoel die Here in alle opsigte dat
die volle heerlikheid van die huwelik kan alleen nou vanuit Bethlehem strek. Bethlehem
en die sewende gebod moet aan mekaar verbind word.

Ons sal die sewende gebod heeltemal mis as ons na Sinai beweeg maar ons aansluitings
pad is nie Bethlehem nie. Die blitse en die vuur, die donderslae en die dreuninge op die
Sinaiberg wat almal se huwelike ook moes ín skud tot die besef – Jy mag nie egbreek
pleeg nie…die krip in Bethlehem het eintlik op sy stille manier, maar op ’n unieke
manier, met ons elkeen se huwelike te doen. Dit geld vir elkeen wat werklik die geloof
ontvang het as die Here vir jou sê, man jy met jou liggaam, vrou jy met jou liggaamliggame wat mekaar kan aanraak, mekaar kan omhels, werklik één word en wat dit dan
alles insluit, huwelik, seksualiteit, genieting, voortplanting- vóór dit alles staan in
1 Kor. 6- DIE LIGGAAM IS VIR DIE HERE-

En die liggaam is nie vir hoerery nie,

maar vir die Here, en die Here vir die liggaam.
As die Here vir die liggaam is dan wil die Here met jou liggaam ’n pad loop, dit is dan sy
tempel. Die Here sê vir ons die huwelik in die Ou Testament het nog na die volle werk
van Christus verlang, maar jou en my huwelik het die volle werklikheid van Christus.
Daar was nog in die Ou-Testamentiese huwelike ’n armoede, wat in die Nuwe
Testamente tot volle blydskap kan kom. Die onreinheid van die mens-wees het in alles
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gekleef, daarom was daar ook sovele reinigingsgebruike en seremonies wat in die Ou
Testament van die hand van God kom. As ’n vrou geboorte gegee het, moes sy ook weer
gereinig word voor sy na die tempel mag gekom het. Vir elke omhelsing was daar ’n
offer nodig. Dit het vir almal uit die volk van God gegeld. Die verlange om ’n nuwe
begin te maak was daar, maar was dit moontlik. Die gedagte van die reine wat nie uit die
onreine kan voortkom nie, was huweliksgedagtes. Die mense se sonde lei tot onreinheidselfs onreine huwelik gee die onreine geboorte, die onrein geborene, sou ook in sy jare
weer die onreine huwelik moet omhels.
`

***

Iets van ’n meedoënlose kringloop, ook wat die huwelike betref het in die Ou Testament
die Prediker neergedruk dat hy wel van omhelsing praat en van genieting, maar tog ook
baie duidelik die ydelheid, die leegheid, die verlange na iets meer nie kon terughou nie.
Toe kom die twee mense wat mekaar ook wou omhels, hulle was reeds verloof, verloof
aan mekaar, maar in die Here verloof. Die Here wat hulle ook glo alles mooi en skoon
kan maak, ook dan wel op die Here se tyd.
***
Toe die werklike omhelsing kom, Josef wil met Maria trou toe moet hy skielik besef die
Prediker se woord is nou ook myne- die Here hou hom vêr van omhelsing. Hy word van
hierdie oomblikke weggehou om met hierdie vrou te mag trou omdat wat die Here nou
wil doen is reeds in haar liggaam aan die gang. Die Here laat hom nie trou nie, sodat daar
uit haar liggaam, ja sy was ook toe tempel van God op besondere manier, dat uit hierdie
tempel daar nou Een sal kom wat huwelike eenvoudig net nog ryker sou maak, soos wat
geen huwelik in die Ou Testament kon wees nie.

Broeder en suster- hier gebeur iets geweldig. Dit teen Josef, teen Maria, maar eintlik ook
vir Josef, vir Maria, ja vir jou en my wat die sewende gebod opnuut ontvang. Die Here
verhinder Josef om hierdie vrou aan te hang, al is dit dieselfde Here wat gesê het dat man
en vrou één moet word, die Here wat gesê het dat jy ma en pa sal verlaat om hierdie
eenheid joune te maak, nou maak die Here hier iets anders. Die Here maak iets van ’n
skeiding, hierdie twee mag onder alle omstandighede nou nie een wees nie, want
geliefdes en dit is waar die Here kan sê jou liggaam is vir my en Ek is vir jou liggaam,
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want Hy wat die Here is gaan nou Self vlees word. Josef mag tot haar nie kom nie, sy
mag tot Josef nie kom nie, want sy in haar liggaam is reeds vir die Here.

Die liggaam waaruit die Here sy eie vlees gaan aanneem. Die Here kom letterlik buite
die huwelik tot geboorte dat daar in jou lewe (6de gebod), maar ook in jou huwelik (7de
gebod) ’n nuwe weg mag kom. ’n Nuwe geheiligde weg… Die meedoënlose kringloop
word verbreek, daar kom in ons natuur, ons vleeslike sondige natuur, die weg waarop
God Homself plaas en wat God Self oor hierdie weg dit duidelik maak, hoe heilig hierdie
weg is wat hierdie Kind hierdie wêreld laat betree. Vir Maria word daar duidelik gesêdie Heilige uit jou gebore sal Seun van God genoem word. Maria se huwelik is uitgestel
sodat haar eie huwelik dan ook voortaan op hierdie heilige weg geheilig kan word.

Die God so groot van mag en heerskappy, Hy word vlees, Hy word uit Maria gebore, en
ja dit is baie belangrik uit haar as maagd gebore, maar Hy is nie deur die maagd gebore
nie. Deur God het Hy vlees geword en deur God alleen. Maria net soos Josef kon niks
gee nie, ja waarlik niks nie, alles wat sy toe kon hê in hierdie hele proses is dit wat sy
ontvang het, sy bly maagd die volle tyd, dit alles wat sy kon ontvang, dit het God deur sy
Heilige Gees haar geskenk. Sy gee niks, en daarom kan ons as kerk bely, hierdie Mens,
Jesus wat vlees geword het, Hy het nou ook vir ons huwelike vlees geword, om ook ons
huwelike met sy onskuld en volkome heiligheid, my sonde, ja die sonde waarmee ek ook
my huwelik mag ingaan, om al daardie sondes, selfs die sonde waarin ek ontvang en
gebore is om dit voor God se aangesig te bedek.

Agter hierdie vleesgeworde God, agter sy geboorte lê daar geen huwelik nie, en weet u
wat is die besondere betekenis daarvan vir ons, nou kan Hy sy geboorte voortaan agter
elke huwelik plaas wat daar in sy Naam sal wees. Nou is dit waarlik ’n geval van ook as
ek trou, daar word seksueel verkeer, daar word kinders gebore, in dit alles bly dit geld,
dat my liggaam is vir Hom en Hy is vir my liggaam. In Hom kan ons reeds gewas wees,
reeds het Hy die huwelike wat Hy alleen moontlik maak so geheilig dat ’n vrou nie
onrein is nie, maak nie saak watter stadium van die maand dit ook al mag wees nie, en as
daar kinders gebore word, sy hoef nie van die kerk weg te bly nie, want trouens die
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tempel wat sy vir God is, is nou haar liggaam. Daar hoef nie ’n tyd te wees wat sy en
haar man vêr van omhelsing hoef te wees nie. Die Prediker se leegheid is volgemaak,
selfs daardie kind nou uit ons huwelike gebore kan dadelik gedoop word, want hierdie
kind gebore uit hierdie huwelik is reeds ook al in die bloed van Christus gewas, die doop
is die teken en die beseëling daarvan.

Verstaan u dan waarom ons moes erken dat ons huwelike kan nou alleen werklik in
Bethlehem gesluit word, alleen in dit wat alles daar gebeur het, al staan ek in Pretoria
voor ’n kansel. Die huwelik kan gesluit word in die Naam van Hom wat nie nou net van
Sinai met jou praat nie, maar ook vanuit Bethlehem kom Hy na jou toe, en Hy kan vir jou
sê dat jy getroos in jou huwelik ook mag weet dat die sonde nie oor jou sal heers, al is die
sondes nog so baie! Die sonde wat nie nou net onder die wet geplaas word nie, maar ook
onder die wet van sy genade. Christus maak dit nou moontlik om in my omhelsing ook
sy Wet te omhels, om spesifiek ook die sewende gebod te omhels…
Christus maak die omhelsing moontlik. Christus gee aan die huwelik eintlik ’n
bomenslike heerlikheid. Die Prediker het nog daarby gebly dat dit vir hom lyk dat al plek
waar God se heerlikheid werklik skyn was by die tempel. Die tempel was in die OT maar
net ’n ou klein plekkie, in die grote land en wêreld, en dan was daar altyd ook so ’n
verlange na die tempel. Die mossie kan daar sy nes bou, die swaeltjies ook, maar die
mens ervaar ’n geweldige verlange dat hy eintlik op voëltjies jaloers kan raak. Psalm 84
het ook nog nie Bethlehem kon ingaan nie. Nou skuif die tempel, want dit het vlees
geword. Die heerlikheid van God het ten volle die wêreld ingekom, Christus Self, en ons
het sy heerlikheid kon aanskou staan daar ook. Hy dra sy heerlikheid ons vlees binne, en
so word alles van gedaante verander, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here
wat die Gees is…Nou word nie maar net een enkele plekkie deur die Gees geheilig nie,
maar ons hele vlees, ons hele bestaan word verheerlik. Die Here het vir ons gevra- dit
nou vanuit ’n Bethlehem-werklikheid- méér nog vanuit die Pinkster werklikheid, die
Heilige Gees is uitgestort- Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige
Gees…
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Die verlange van die Prediker en die verlange van Ps.84 se digter, is nou weg. Hy hoef
nie meer daarna te verlang om sy woning, sy nes by die altaar te bou nie, want elke
verbondskindjie se wieg het nou ook ’n altaar geword. Jou huwelik waar jou siel en
liggaam wil in, dan staan jy reeds by die altaar. Die Here se heerlikheid kan nou in alles
aanskou word, hoeveel ook net nie in die huwelik nie?! Jy kan jou huwelik by die altaar
plaas, selfs jou huweliksarbeid is deel van die werke waarvan Paulus ons kon versekerdat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie…

Bethlehem gee die werklike grondslag vir huweliksdankbaarheid. In Bethlehem is
gebore die Saligmaker, wat ook die huwelik salig kan maak. Die God van Sinai het na
Bethlehem gekom, Hy die Wetgewer en Regter, kan nou ook gesien word as ons Vader,
die Vader vol van genade, wysheid en waarheid. Die vrou wat owerspel gepleeg het. Sy
is seker daardie vorige nag uitgevang. Die manne is vroeg daardie môre haastig om haar
na Jesus te bring. Hulle wil eintlik die Here leer, terwyl hulle nog so baie moet leerHulle sê vir die Here, Die Wet sê ons moet haar stenig. Wat sê U? Dit alles gebeur in die
feestyd in Jerusalem. Dit is die Loofhuttefees. Jesus skry iets op die grond, Hy praat eers
niks nie. Die manne raak ongeduldig want glo hulle in hierdie feestyd sy moet nie langer
by die tempel staan nie, sy kan die plek onrein maak, ons moet ook nie te lank met haar te
doen het nie, sy kan ons ook onrein maak. Jesus moet nou praat en klaar praat. Die
Saligmaker se antwoord was- Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ’n
klip op haar gooi. Die Here van Bethlehem praat in sy heerlikheid. Hy praat ook met die
vrou- Gaan heen en sondig nie meer nie…

Sien die heerlikheid van God in u huwelike raak, u wat nog buite die huwelik staan, of
vanweë verlies van u lewensmaat weer daarbuite geplaas is, God het reeds met jou ook
sy verbond gesluit. Hierdie gebod wat u hele liggaam, wat u diepste lewe raak, hier is so
baie hieruit te leer. Het u agtergekom hoe anders die Kategismus ook hier is. By die
ander Sondae uit die Wet van die Here word daar elke keer gevra – wat gebied of
verbied God in hierdie of daardie gebod, maar Sondag 41 se vraag by die sewende gebod
is heel anders. Hier word nie soseer gevra oor wat gebied of verbied word nie, hier word
gevra- wat het jy geleer- Wat leer die sewende gebod ons? Hier is so baie om hieruit te
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leer! Sal ons oor die onderwysing in die huwelik ooit alles kan leer? Moet dit nie by die
verkeerde plekke wil gaan leer nie. In die dans/ en diskoplekke, op die TV, tydskrifte,
die internet, ek sal tot môre geleenthede en plekke kan noem waar die sewende gebod van
alle kante oortree word, dit kan dus soos V/A 109 sê baie sleg gaan met die sewende
gebod, maar daar is ’n geheimenis wat bewaar moet word. Jou liggaam wat
geheimenisvol saamgestel is- siel en liggaam verbind, God beskou dit as sy tempel, al
sterf die liggaam sal dit selfs weer opgewek word, dit het ewigheidswaarde…ons liggame
is lede van Christus, ons is duur gekoop, bewaar siel en liggaam rein, daarom is daar tog
by ons lering ’n verbod. Die Here verbied alle onkuise dade, gebare, woorde,
gedagtes en luste, en alles wat ’n mens daartoe kan verlei om die sewende gebod te
oortree.
AMEN
Vrae uit Sondag 41:
1. Wat word van jou liggaam ook gesê buiten die feit dat die mens na die beeld van
God geskape is?
2. Watter twee geheimenisse het ons in die sewende gebod mee te make?
3. Het die huwelik in die Ou Testament (huwelike na die sondeval) al die volle
heerlikheid kon ontvang as die huwelike van die Nuwe Testament?
4. Watter swaar dinge maar ook watter mooi dinge het Prediker oor geskrywe?
5. Het die huwelik enigiets met die verbond van God te make? Motiveer.
6. Op watter wyse het die Here die vrou geskape?
7. Watter wonderlike dinge kom daar uit die skepping van die vrou nog verder na
vore?
8. Kan daar ’n duideliker eenheid wees as die tussen man en vrou?
9. Wat het die een-same Adam gesê oor die feit dat hulle nou twee-saam kan wees?
10. Watter skade/s het die sondeval op die terrein van die huwelik aangerig?
11. Wat bedoel ons as daar gesê word dat jou huwelik eintlik in Bethlehem gesluit
moet word?
12. Watter belangrike woorde staan daar in 1 Kor 6 oor ons liggame?
13. Hoe vergelyk die Ou-Testamentiese huwelike met die Nuwe-Testamentiese
huwelike?
14. By watter geleentheid het Jesus sy eerste wonderwerk gedoen? Wat moet ons
daaruit aflei?
15. Wat was Jesus se optrede met betrekking tot die vrou wat owerspel gepleeg het
(vgl p.8)
16. Op watter besondere wyse word die vrae in Sondag 41 aan ons gestel?
17. Is hierdie gebod net vir mense in die huwelik belangrik? Motiveer.
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Skriflesing: Genesis 14; Lukas 16:1-15
Heidelbergse Kategismus: Sondag 42
Teks: Genesis 14:19-20
Sing- SAMESANG: Ps.15:1
TYDENS EREDIENS: Ps 99:1,2; Ps 19:7; Ps 128:1
Broeder en suster waaroor gaan dit werklik in die agtste gebod? Dit gaan oor die
erkenning dat alles aan die Here behoort. Diefstal begin by die miskenning van die feit
dat alles aan die Here behoort. As ek nie glo dat God werklik my sal versorg nie, dan is
ek reeds besig om hierdie gebod te oortree. Wanneer ek dan ook nie my hande van ’n
ander een se goed kan afhou nie, is wanneer ek die Here ook nie meer as Eienaar van
alles erken nie. Die Here sal deurgaans vir ons wys dat buiten die feit dat ek nie mag
steel nie, is dit ook duidelik die Here sorg so vir ons dat ek ook nie nodig sal hê om te
steel nie…ek hoef nie te steel nie.
***
Soos met al die ander gebooie moet ons hier dan ook besef God is die begin en einde van
alles. Die sesde, die sewende en die agste gebod erken ook God in alles as die alfa en
die omega. God wil deur die sesde gebod duidelik maak Hy beskerm ons lewens. Die
sewende gebod neem die Here die huwelik in sy hand. Hy wat oor ons huwelike waak is
dieselfde God wat oor ons geld en al ons goed sy hand hou. Daar sit soos aan die
huwelik ook by hierdie gebod ’n dieper kant. Met hierdie gebod wil die Here ook ons
harte aanraak. Dit gaan nie maar oor ’n materiële uitspraak wat as een of ander
strafbepaling net sowel in die strafreg opgeskryf kon staan nie.

So verbied die gebod nie maar net diefstal en roof, en korrupsie en die mors van geld wat
in ons tyd ongeëwenaard plaasvind soos nog nooit in die land se geskiedenis die geval
was nie. Dit gaan in die gebod oor die totale omgang met geld en eiendom. As daar weer
na die huwelik gekyk kan word dat het man en vrou elk ’n besondere plek en opdrag
ontvang. Die vrou wat haar man moet gehoorsaam, die man wat sy vrou moet kan bemin,
saam moet hulle hierdie besondere verbond tussen hulle wat hulle moet erken en dien.

As huwelike nie gerespekteer word nie dan gee die Here die mens oor aan wellus en
allerhande vuilheid wat die losbandige mens betaam. Die vigs-pandemie is en bly nog
altyd die duidelikste bewys hoe die Here ’n mens wat nie wil hou by wat God se verbond
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ook in terme van die huwelik beteken nie, sal deur die wette van die verbond gestraf
word.
***
Die huwelik is ’n besondere voorbeeld van hoe mense in gemeenskap met mekaar moet
lewe, maar die agtste gebod werk ook met God se verbond. Dit gaan in die agste gebod
ook om ons lewens in gemeenskap met mekaar waar dit meer raak as net die huwelik
maar die sosiale lewe, die maatskaplike lewe, die materiële lewe, staan bankvas by die
agtste gebod ingelyf. Mense moet hierdie besondere band met geld en goed ook tussen
mekaar kan respekteer soos wat die huwelik gerespekteer moet word.

Dit is heel moontlik dat ek nooit bedoel het om iemand anders se goed te steel, en wat my
beslis nie sal deel maak van mense wat in die tronk sal beland oor diefstal, misdaad en
roof nie. Die agtste gebod gaan baie beslis om baie meer as net die tipes diefstal wat deur
die owerheid gestraf word. Ons belydenis praat ook oor dinge wat die owerheid nie sal
kan straf nie, maar tog is ek besig met dinge in my kop deur gierig net meer en meer geld
en eiendom bymekaar te maak. Ek kan die agste gebod oortree deur geld te mors, en
allerhande gawes en geleenthede te verkwis.

As ek iets nie gebruik vir die doel waarmee God dit vir my gegee het nie, ek is nie ’n
rentmeester vir God nie, m.a.w. ek wil nie in God ryk wees ook wat my geld en gawes
aanbetref nie, dan is dit oortreding. Soos mans en vroue in owerspel met mekaar besig
kan wees, so kan ek met geld my ook oorspeel. Al dink ek hierdie dobbelary en lotto is
darem glad nie so erg as om te hoereer nie. Hierdie deel van die Here se Wet wys jy kan
jou oorspeel met geld. Ons word eintlik soos in al die gebooie gewaarsku ter beskerming
van onsself.
***
Die geestelike lewe maar ook die materiële lewe kan nie van mekaar geskei word nie.
Moet dit nie probeer nie, want die oomblik as ek dink ek kan God in my sosiale lewe en
my lewe van dag tot dag waar ek moet werk om geld te verdien uitsny dan is ek eintlik
besig om die wonderlik evangeliese beloftes wat ook uit die agtste gebod aan my beloof
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word af te sny. Ek moet ook só hierin leef dat God nie op hierdie terrein Homself as ’n
Vyand teen my openbaar nie.
***
Daar is niks in vandag se lewe wat van Genesis 1 en 2 losgemaak kan word nie, daarom
moet ons hier ook die paradys in sy totaliteit raaksien. Die Here wat ’n pragtige tuin gee
waar mense kon woon en die lewe geniet. Hulle moes die tuin ook bewerk en bewaar.
Baie duidelik staan ’n hele paar sake klaar vir ons uitgeskryf. Die mens het ’n verbond
met God maar ook ’n verbond met die lewe wat van God afkom. My verbond met die
sosiale lewe is dat ek alles mag geniet wat van my Vader afkom. So mag Adam en Eva
as rentmeesters vrylik kon eet uit die oorvloed wat God skenk. Daar bestaan geen twyfel
dat in die paradys het daar geen tekort aan niks sou wees nie. Baie water, baie bome, baie
vrug, heel duidelik geen net luilekkerland nie, werk is ’n skeppings ordening, maar dink
nou mooi hieroor. Ons lees van die mooiste tuin, die mooiste riviere, vier rivier wat die
land deurkruis, maar nie net van kristalhelder skoon water nie, maar selfs was die
ekonomie ook reeds goed. Ons lees in Genesis 2 van goud wat reeds toe al vir Adam
goed was want God het dit ook goed gemaak. Daar staan mos die goud van land was
goed (Gen.2:12).

Nou kom ons nog nader na die feite- Het Adam moes werk om brood te kry of het hy
gewerk omdat hy brood gekry het. Gestel Adam moes werk om te kon eet, dan was dit
tog geen paradys meer nie. Die brood staan egter baie duidelik voor die werk. Eers
brood, dan werk. Onthou dat ons dit nooit moet vergeet nie, ook as toepassing by die
bepaling van wat is die werklike grondbeginsel, of mag ons dit sterker stel, wat is die
grondwet van die agtste gebod, toe dit in paradys ingestel was. Hy kan eet voor hy werk,
hy kan juis uit sy ete ook sy werk ingaan, want hy word eintlik tot werk geprikkel. Is dit
nie wonderlik nie?!
***
Dan is daar soveel dinge wat eintlik by Adam anders na gekyk kan word. Nou wat hy nie
hoef te werk om te eet nie, nou werk hy op so ’n wonderliker manier. Hy werk nie vir
eiebelang nie, maar hy werk omdat hy God liefhet. Die God wat reeds alles vir hom
gegee het. Hy hoef vir niks te werk wat hy reeds ontvang het nie, maar hy wil uit sy
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oorvloed en die diepte van sy hart baie graag werk omdat hy besef in sy werk is daar net
nog ’n wonderliker heerliker wêreld wat aan God behoort wat juis deur te werk hier voor
hom ontgin mag word. Hy mag die wêreld inwerk, omdat God reeds alles so pragtig
uitgewerk het.
***
God het Adam in ’n amp aangestel, profeet, priester, koning, dit was hy ook alreeds, maar
ook rentmeester. Die Here wat hom as bedryfsbestuurder aanstel. Hy mag dit wat aan
die Here behoort bestuur. Sy koningskap word deur sy rentmeesterskap meesterlik
verdiep! ’n Rentmeester wat uit die oorvloed God kon dien. So baie wat God gee, so
min wat God eis. Uit al die bome was daar die enkele uitsondering waarvan nie geëet
mag word nie, want ten diepste jy moet nie van my steel nie! Om daardie vrug te eet was
ongehoorsaamheid, maar dit is so goed dit word uit God se hand gesteel. Die mens wil
nie net lewe uit die oorvloed wat God reeds gegee het nie, want die mens het werklik
tussen al daardie bome op geen manier nodig gehad dat hierdie enkele boom nou ook
syne moet wees nie. So kan ons sê- Die sonde teen die agtste gebod begin al in die
paradys!

Die mens is met sy deel wat so ryk is, nie tevrede nie. Hy beskou dit as onreg dit wat
God vir hom as ’n guns gegee het. Hulle maak asof hulle ’n reg daarop het , wat ek
ontvang is om te dink ek het ’n reg daarop. Ja broeder en suster, wanneer jy vir jou ’n
lewe wil begin opstel buite die verbond dan begin jy ook besittings as iets buite die
verbond te beskou en dan dink jy eintlik ook ek kan maar buite die verbond werk. Dan is
jou werk een ding en jou amp iets anders. Wie werk en amp skei het klaar die beginsel
van die agtste gebod begin breek, ja jy breek die verbond. As jy die verbond breek dan is
jyself die oorsaak dat die dood in die pot gekom het, ook die dood in ons sosiaalekonomiese lewe.

Daar het ’n geweldige doodsheid en doods reuk ons land ingekom,

ook stink ons sosiaal-ekonomiese lewe eintlik op alle terreine.

En dit omdat die mens dink hy het ’n reg op alles. Ons dink nie meer daaraan om in alles
net rentmeester te wees nie. Dit het gemaak dat die sondeval ons gebring het by wat die
wêreld ons nou ook met sy distels en dorings terugkap. In die sesde gebod het mense
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begin mekaar dood te maak, maar jy kry ook selfs nie meer werklik die wêreld bestuur
nie. Ons staan verslae hoe die natuur teen ons kan wees en nie meer in alles vir ons nie.
Moet nie God in die gebeure miskyk nie, broeder en suster!

Hierdie harde kant van die agtste gebod slaan baie hard, maar die gebooie is nie daar
eerstens om ons te slaan nie, want het ons ook baie voorbeelde wat die seën van die Here
op geen manier ook van hierdie gebod kan losmaak nie. In die paradys begin God direk
na die sondeval ook reeds weer te seën. Die herstel begin eintlik dadelik. God wat Adam
en Eva met klere van vel beklee, en dit is nie maar algemene genade, asof dit nou maar
vanselfsprekend is dat daar oor goeies en slegtes reën val nie. Dit bly besondere genade,
dat die mens nog steeds op materiële gebied ryklik geseënd mag wees.

Dit wat op geen wyse sonder Christus kon gebeur nie. Selfs die seëninge in die Ou
Testament na alles wat die sondeval teweeggebring het , is in Christus ons gegewe. As
Israel ’n beloofde land kon intrek, dan word die land op materiële gebied ook ryk
voorgestel. ’n Land wat oorloop van melk en heuning. Die Here sal dit vir hulle skenk.
Heuning wat uit baie blomme kom, melk uit goeie weiding. In 1 Kon 4:25 lees ons hoe
ryk die volk in die konings tyd van Salomo was- Elkeen het onder sy eie wingerdstok en
sy eie vyeboom kon sit.

Op ekonomiese gebied was daar wette wat God die ekonomie laat dien het. Die jubeljaar
elke vyftigste jaar waar grond aan hulle oorspronklike besitter teruggegee moes word.
Die gevaar van dat die rykes net al hoe ryker sou word en die armes eintlik net armer is
deur God se ekonomiese beginsels eintlik so bygelê. Al het jy grond verloor deur erfbesit
sou die familie dit weer kon terugkry. Buiten die jubeljaar was daar ook die sabbatsjaarelke sewende jaar. Alle skulde word afgeskryf, slawe word vrygestel, die gronde moet
ook in hierdie sewende jaar rus. Die Here waak dus Self oor die uitputting van die grond.
Die wette wat die Here ook vir die armes gegee het soos in die geval van Rut en die oes
van Boas. Armes moes nooit bedelaars word nie. Daarvoor moes die ekonomie sorg.
Die hoeke van ’n graanland moes nie ook afgeoes word nie, so kon Rut agter die maaiers
van Boas aanloop om koring op te tel. Die Here se goeie wette het in die praktyk gewerk.
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Dit is asof die paradys nou wel verlore was, maar die Here laat tog iets van die
heerlikheid daarvan in van die wette agterbly… Die Wet wat begin met evangelie – Ek is
die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het, …is ook ’n
ekonomiese begin. Die Here belowe jy sal nie hoef te steel om te bly lewe nie. Die Here
sal vir oorvloed sorg. Het Christus dit nie ook dikwels gewys nie. Hy maak wyn in
oorvloed, dit met sy eerste wonderwerk alreeds. Dan word ’n skare in hulle duisende met
’n seuntjie se vyf broodjies en twee vissies kos gegee, ja weer die God van oorvloed aan
die werk, want nadat almal goed geëet het, word daar mandjies vol opgetel. Die God wat
die ekonomie bepaal is nie suinig nie. Bly by die agtste gebod en glo dat God voorsien
dan kom daar wonderlike dinge juis vanuit die agtste gebod na vore.

Respekteer ook wat aan mekaar gegee is. Nabot se wingerd, Agab wat dit eiegeregtig
deur Isebel sy vrou steel. Ja dit was gesteel in die Here se oë, al het hy wat Agab was
daardie stukkie grond van Nabot glad nie nodig gehad nie. Diefstal op God se heilige
grond word streng gestraf. Daar is nog heelwat voorbeelde. Gehasi wat nadat Elisa vir
Naäman van sy melaatsheid genees het dit nie kon vat dat sy heer nie die klere en die
geld van Naäman die Siriër wou aanneem nie. Gehasi bemagtig homself, die sonde van
selfbemagtiging kan ook groot wees, deurdat hy dan deur ’n leuen geld en klere van
Naäman aanneem. Gehasi is gestraf- Naäman se melaatsheid het nou op hom kom sit (2
Kon 5:27).

Agan wat ook gesteel het, Jerigo se staaf goud vat Agan vir hom vat terwyl

dit eintlik ’n skat vir die Here moes wees. Die Here laat met Hom nie spot nie. In die
agtergrond moet u vir uself vanuit hierdie gebod dit eintlik heeltyd self opsê, dat ek mag
nie steel nie, maar ek hoef as kind van die Here ook nie steel nie, want die Here sorg vir
my en Hy weet wat is vir my genoeg.
***
Ons kan hier ook dink in wat die Here in Lukas 16 in ’n gelykenis oor geld en goed ons
leer. Die gelykenis van die onregverdige bestuurder- dit is die opskrif. Dit is dalk nie so
maklik om dit te verstaan nie, maar ons weet om met geld reg te werk is ook nie altyd so
maklik nie. Die verhaal van die Here kom kortliks daarop neer dat ’n rentmeester het
gehoor dat sy baas hom van vermorsing verdink. Hierdie rentmeester besluit toe dat nou
moet ek my eie bas red veral as hy nou van die sake verslag moes gee. En dan doen hy
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die ongewone ding. Hy begin rekeninge voor die voet kleiner te maak, want het hy vir
homself dit voorgeneem, as ek die mense wat my baas baie skuld se skulde verklein dan
kom ek in hulle goeie boekies. Wanneer my baas my dan afdank dan sal ek na hierdie ou
skuldenaars kan gaan wat ek in werklikheid nou by hulle in krediet moet staan oor wat ek
vir hulle gedoen het toe dit met hulle swaar gegaan het. Die Here vertel die verhaal met
eintlik ’n besondere einde.

Die eintlike eienaar prys dan die rentmeester wat ons sou dink nie so eerlik was nie, tog
word sy plan dan geprys, want ons lees- En die heer het die onregverdigde bestuurder
geprys, omdat hy verstandig gehandel het; want die kinders van hierdie wêreld is
verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. En dan sê Jesus die
merkwaardige- En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige
Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang…
***
In wat die Here ons hier voorgaan besef ons geld het nie net toekoms waarde nie, maar
ook ewigheidswaarde. Die rentmeester wat eintlik so wild en wakker skulde begin
afskryf staan verteenwoordigend van hoe dit in die opbou in die Here se kerk ook
dikwels sal gaan. Kinders van die lig moet nie dom wees nie, julle moet ook geld kan
gebruik maar gebruik dit reg. Dit wat Jesus dan duidelik maak dat geld moet Hom in sy
koninkryk bedien. Geld moet daar wees vir die uitdra van die Here se Woord en die
uitbreiding van die koninkryk waar baie mense diep in die skuld is. Bedoelende waar
mense nog nooit van my gehoor het nie. Die geld wat jy dan op hulle gebruik, ja die
rentmeester gebruik ekonomiese maatreëls, hy skryf skuld af, geld in die sin op sulke
mense bestee moet jy nie as onregverdig of as vermorsing beskou nie. Die woord
onregverdig is dus eintlik tussen aanhalingstekens. Mense sal sekere maniere van doen as
vermorsing beskou, soos die vrou wat ook die baie kosbare houer salf wat baie geld werd
was sommer oor Jesus uitgegiet het.

In die Here se oë en in die verklaring wat Jesus Self gee het sy dit ter wille van My
gedoen. Vir my, terwille van my begrafnis, maar dit terwyl ek nog lewe nou beskou julle
as mense dit as vermorsing en as onregverdig, maar word daar werklik so daarna deur
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God gekyk. Deur die bril van God se koninkryk moet die sg. onregverdige Mammon
ewigheidswaarde kry.

Die onregverdige Mammon kom so in diens in die Here se gelykenis dat mense daardeur
in ewige tente ontvang kon word. Die gelowige het ook geld nodig maar hoe die
gelowige geld gaan gebruik het baie definitiewe ingrypende implikasies. Implikasies wat
selfs die grense van lewe en dood oorgaan, om in die ewige tente ontvang te word. In
kort as geld nie meer deur jou vingers kan gaan nie, jy kan dit self nie meer te wille van
Christus en sy ryk gebruik nie , jou lewe het reeds afgeloop, dan wys Jesus op so ’n
besondere wyse hoe daar tog vir jou voorsiening gemaak is. Almal wat jy op aarde so
gehelp het, jy het hulle eintlik reggehelp, hulle skulde kon minder word , deur jou het
hulle met die Woord van God en die evangelie kon kennis maak, ja met jou geld het jy
hulle help dien, nou staan hulle gereed om jou by God welkom te heet…hulle jul in die
ewige tente kan ontvang.

Ons mag dalk weer sê dit lyk ’n moeilike gelykenis te wees en tog nie so moeilik nie.
Maak die een groot verskil tussen jou en die onregverdige rentmeester. Met geld het hy
hier op aarde vir hom vriende wou maak, dat hulle op aarde vir hom dan ook later goed
moet wees. Maak jy ook vriende deur geld, maar met die verskil, dat dit mense sal wees
wat nie langer deur jou inkomste vreemdelinge vir God se koninkryk sal wees nie, maar
dit is vriende wat gemaak is met die oog op die grote toekoms wat daar alleen by God
kan wees.
***
Dan het u reeds deel ontvang in die rykdom wat ons van Christus ontvang. Christus wat
uit sy rykdom vir ons wat arm was sy lewe gegee het. Hy het Homself ten volle
meegedeel. In 2 Kor.9:9 lees ons dat Christus dit eintlik oor ons uitgestrooi het. Christus
het waarlik in oorvloed gegee aan die armes wat geestelik in die nood was. In oorvloed
moet ons ook wil saai, die Here daag sy volk in Maleagi uit om Hom hierin te toets. Deel
uit in oorvloed aan die medegelowiges, let wel medegelowiges. 2 Kor. 9:6- Wie
spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai sal ook volop maai.
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Die Here gee u die eer om te mag uitdeel. Dit sien ons al baie vroeg ook in die lewe van
Abraham.
***
Abram het sopas van ’n oorlog teruggekeer en Abram was die oorwinnaar. Abram wat
alreeds ’n ryk man was het nou net nog ryker geword. Die oorlogsbuit sou hy in alles
met hom kon saamneem maar daar kom ’n man op Abram se pad wat ons op baie wyses
kan bewonder maar nie in alles kan verklaar nie. Sy naam is Melgisedek, wat priesterkoning van Salem was. Salem die latere Jeru-salem. En die eerste wat Melgisedek vir
Abram sê as hy Abram as oorwinnaar na die oorlog begroet – Geseënd is Abram deur
God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde…En geseënd is God, die
Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het… Die Here gee aan Abram die eer om te
uitdeel. Hy gee aan Melgisedek ’n tiende van al die besittings wat hy van die konings
kon terugneem in die oorlog wat hy teen hulle gewen het. Hiermee erken Abram eintlik
soveel groot dinge. Hy erken die Here het my ryk gemaak. Abram wil ook hê dat almal
met wie hy op sy pad te doen kry dit moet besef dit is nie ander mense wat my rykdom
gee nie, maar dit kom alles van die Here af. Abram wil ook die res van sy lewe uit die
seëninge van die Here lewe. Nooit het Abram ook meer op sy besittings wou vertrou as
wat hy op die Here vertrou nie. Abram het selfs al was sy vee so baie dat die een
landstreek waar hy en Lot saam was nie al die vee kon dra nie, het Abram nie self die
beste weiding uitgekies nie, maar het Abram vir Lot eerste laat kies. Abram het geglo al
sal my baie vee op swakker gronde as die van Lot moet wei, is dit God wat ons versorg
en die Here sal selfs vir my op swakker grond ook goed kan sorg. Abram maak dit
duidelik ek het die seëninge van die Here baie meer nodig as wat ek goeie grond nodig
het.

Die vraag waarmee ons moet afsluit broeder en suster, is of u werklik u rykdom in die
Here verwag. So moet dit wees. Ons doen dit met die erkenning dat alles aan die Here
behoort. Wie dit besef so een is waarlik ryk, ja ryk in die Here, al het ek dalk nie so baie
besittings nie. Dit is die verskil tussen mense wat dalk arm kan wees aan materiële dinge
maar hulle is ryk in die Here, hulle wat ons kan noem die arm rykes, maar jy kry ook die
rykes wat dalk ryk mag wees aan aardse dinge maar arm in die Here, ag hoe verskriklik is
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dit om ’n ryk arme te wees. Hierdie verskil kan ons in die agste gebod ons deel maak om
in die Here ryk te wees.
AMEN
Vrae uit Sondag 42
1. Wat is die groot erkenning in die agtste gebod?
2. Waar begin diefstal?
3. Wat is die wyer omvang van hierdie gebod?
4. Handel dit in hierdie gebod net oor die tipes diefstal wat deur die owerheid gestraf
kan word? Motiveer.
5. Wat moet ons onder rentmeesterskap verstaan?
6. In watter opsig moes Adam en Eva rentmeesters in die tuin van Eden gewees het?
(kyk p3)
7. Het Adam moes werk om te kon eet? (Vgl. 2 Thess.3:10)
8. Hoe is Adam in sy koningskap verdiep? (Kyk p4)
9. Waar het die sonde teen die agtste gebod al begin?
10. Kan amp en werk van mekaar geskei word? Wat gebeur as mense amp en werk
vanmekaar skei? Watter implikasies het dit m.b.t. die verbond van die Here?
11. Op watter wyse het God die mens direk na die sondeval ook op materiële gebied
geseën?
12. Watter besondere wette het die Here gegee wat ook besondere ekonomiese
maatreëls bevat het. (laaste par p5)
13. Hoe kan ’n gelowige weet dat buiten die feit dat ek nie mag steel nie, dat dit ook
nie nodig is om te steel nie?
14. Op watter wyse het Jesus in sy wonderwerke ook die wonder van die 8ste gebod
bewys?
15. Noem nog enkele voorbeelde van diefstal vanuit die Ou Testament?
16. Is dit maklik om met geld reg te werk?
17. Watter belangrike beginsel wil die Here vir ons deur die gelykenis van die
onregverdige bestuurder leer (Lees Luk 16- vgl. p6-7)
18. Met watter doel moet ons deur geld hier op aarde vir ons vriende maak?
19. Op watter treffende wyse het Abram die agtste gebod nagekom?
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Skriflesing: Jakobus 3:1-12
Heidelbergse Kategismus: Sondag 43
Teks: Johannes 18:37b
Sing- SAMESANG: Ps 12:1,2,6 / Ps 15:1,2,3
TYDENS EREDIENS: Ps 34:6; Ps.19:7; Ps 119:57
Broeder en suster, hierdie gebod is die enigste gebod waar die Kategismus in die
verklaring van die Wet die duiwel by name noem. Dit wys ook aan ons hoe direk die
duiwel aan die werk is as dit kom by die oortreding van die negende gebod. Die ouer
vertalings van die Kategismus het dit nog sterker gestel. Lieg en bedrieg word as die
duiwel se eie werke bely…

In Sondag 42 het ons reeds ook wou wys hoe die agtste gebod by die wingerd van Nabot
hom getref het. Agab wat eintlik Nabot se wingerd gesteel het. Hy vat grond wat glad
nie aan hom behoort nie, maar nie net het Nabot onder die oortreding van die 8ste gebod
gely nie, maar kyk watter gemene daad het Agab se vrou ook teen Nabot gepleeg. Met
die 8ste gebod het hulle ook die 9de gebod totaal oortree. Daar word valse getuienis in
die volksvergadering van Samaria versprei dat Nabot teen God en die koning sou gelaster
het. Dit het Nabot sy lewe gekos, hy is op grond van hierdie valse woord, hierdie valse
getuienis is hy gestenig. So verloor hy eers sy lewe en toe sy grond. So gevaarlik en
behendig is die duiwel. Behendig in terme van oortreding van die 8ste gebod, gevaarlik
in terme van oortreding van die 9de gebod. Van die eerste diakens op aarde, Stefanus het
ook op grond van die oortreding van hierdie gebod sy lewe verloor. Daar was valse
getuies wat hom daarvan beskuldig het dat Stefanus lasterlike dinge teen die tempel en
die wet spreek, terwyl al wat Stefanus gepraat het die waarheid was. Stefanus het net
duidelik verkondig dit wat Jesus duidelik gesê het- hoe hierdie plek, die tempel afgebreek
sal word.
***
Geliefdes, daarom dat ons by al die gebooie van die Here ook hierdie besondere gebod
ontvang het. Die Here wil ons op alle gebiede en ten alle koste beskerm. Dit moet ons
reeds vanaf die vyfde gebod kon raaksien. Die Here het in die 5de gebod met ons ouers
begin. Eer hulle, hulle wat die naaste aan jou is. As ek aan my ouers liefde en trou
bewys dan word daar al so ’n groot deel van die lewe wat jy moet ingaan reggestel. In
die sesde gebod was ons met die lewe van ons naaste gekonfronteer. Jy mag nie
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doodslaan nie…Jou naaste het sy lewe net so nodig soos wat jy joune het. Die sewende
gebod beskerm jou en my huwelik, ook die naaste se huwelik word beskerm. Lewe en
huwelik staan langs mekaar. Soos wat ons mekaar se lewens moet kan beskerm so moet
ons ook mekaar se huwelike in alles respekteer. Die huwelik is vir die Here so belangrik
soos wat mense se lewens belangrik is.

In die agtste gebod plaas die Here ons eiendom en besittings, ons geld en hoe ons geld
maak onder beskerming. ’n Mens sou eintlik vanhier dadelik na die tiende gebod wou
oorgaan. Die tiende gebod wat diep die hart indring. Maar tog staan hier éérs die
negende gebod. Die Here weet hoe belangrik ook hierdie gebod vir ons is. Nog vóór Hy
my hart ingaan, word daar oor wat ek sê en dink gehandel. Dit wat ons woorde voor
mekaar, onder mekaar en van mekaar is, al die woorde selfs dit agter mekaar, dit wat ons
agter ander se rug spreek, is so belangrik dat die Here ’n aparte gebod daarvoor gegee
het. Met my woorde kan ek my liefde tot my naaste op die spel plaas.
***
Die gesproke woord het in hierdie wêreld ’n geweldige krag. Daarmee kan ek selfs my
naaste maak of breek. Die Here weet al hierdie dinge en daarom is die gebooie ook so
saamgestel dat voordat die Here nog na ons harte wil deurdring wil die Here dat ons ook
mekaar deur die gevaar van leuenagtige woorde moet beskerm. Die verskriklike krag wat
die leuen in die samelewing het is inderdaad duiwelse krag. Daarteen moet ons beskerm
word!
***
Wanneer die Wet van die Here so tot ons kom moet ons nie vir ’n oomblik vergeet dat dit
is eintlik die evangelie van God wat tot ons kom. Tussen wet en evangelie is daar geen
spanning nie, inteendeel, ons moet God se liefde so sterk in sy Wet raaksien, dat ek elke
oomblik sal onthou dat God se liefde is in sy reg gesetel. Om God se liefde te verklaar is
ook om regspraak te doen. Die liefde van God en die reg van God is in geen spanning
met mekaar nie. Die gebooie wat ons almal tot nou toe hanteer het, vanaf die vyfde
gebod tot hier, is God se heilige “apparaat” waarin Hy ons roep om ook die regsorde in
ons lewens veilig te stel. Die werklike diepe sin en betekenis van die negende gebod is
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dan ook die handhawing van die regsorde van God. Al die dinge wat God ook aan my
naaste wil skenk, dinge wat God ook aan my geskenk het, dit word veilig gestel.

Daar is ’n geweldig belangrike onderskeid tussen hoe die wêreld menseregte vertolk en
tog het God die mens wel regte gegee. God wat waak oor gesag, God waak oor ons
lewens, God wil deur die huwelike oor ons gesinne waak, God waak ook oor my
besittings, Hy waak oor my goeie naam. Dit alles bymekaar getel maak dit baie duidelik
dat God wil ook vir my ’n plek onder die son gee. God gee aan my baie regte, te veel om
op te noem, maar nou kom die verskil tussen wat ons land ’n handves van menseregte
noem en dit wat God se Woord ons leer.

Dit gaan nie oor my regte wat ek eenvoudig wil opeis en ten alle koste wil afdwing nie,
selfs met dreigings en stakings nie, dit leer die Here ons nêrens nie. Kyk weg van jouself,
selfverloëning bly die gelowige se groot verantwoordelikheid, en sorg dat jy daarop uit is
om vir die regte van ander op te kom. As ek vir die regte van die ander een opstaan en ek
wil dat my naaste sy plek in die samelewing moet kan inneem en ons aanvaar vir mekaar
verantwoordelikheid hiervoor, weereens op grond van die Here se verbond dan het ons ’n
duidelik gedeelde verantwoordelikheid. Ek moet wil sorg dat die regte van my naaste tot
ontplooiing moet kom. Selfs as daar dan ’n klag of valsheid teen my naaste ingedien
word dan moet ek wil sorg dat hy nie aan die willekeur en grille van ander mense
oorgelaat word nie. Ek moet bereid wees om vir my naaste in sy/haar grootste uur van
nood onder die beskerming van die reg te neem.

Dit is waaroor hierdie gebod ten diepste handel. In sy letter maar ook in die sin hiervan is
dit so belangrik dat ek nooit die reg mag misbruik ten koste van my naaste nie. Die Wet
is vir die handhawing van die reg gegee, nie vir die misbruik daarvan nie. Reg kan
inderdaad misbruik word. Daarom moet ek altyd waak om ook geen valse klag teen
mense in te dien nie. As die Here dit spesifiek so bewoord dat ek geen valse getuienis
mag gee nie dan openbaar dit klaar iets baie dieper as bloot dat ek nie mag lieg nie. ’n
Getuie is tog iemand wat in ’n regsaak of in ’n verhoor moet funksioneer. Op grond van
sulke getuienisse word ’n ander mens se hele lewe geraak. Ja ’n mens se hele lewe, jou
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hele reputasie, jou hele waaragtigheid kan in die gedrang kom oor die getuienis wat
iemand anders oor jou gee. Kan u daarom insien hoe belangrik hierdie gebod is en hoe
belangrik dit ook dan dien as dit gaan om die handhawing van die totale regsorde. ’n
Regsorde wat deur God daargestel is en wat ons in alle opsigte moet raaksien, moet
onderhou en moet handhaaf.

Mense se woorde het sulke geweldige mag. Daarin is selfs duiwelse magte as jy met
leuens besig is.

In Johannes 8:44 het Jesus dit vlymskerp gestel. As die Here met die

Jode praat dat julle wat nie die waarheid praat nie, wil nie die Here as julle Vader bely
nie. Julle het die duiwel as vader. Alles wat leuens is, is nie uit God nie maar uit die
duiwel. Die Satan is van die begin af ’n mensemoordenaar en die duiwel staan nie in die
waarheid nie en daar is geen waarheid in hom nie. Die duiwel word dan ook die vader
van die leuen genoem. Om leuens te verkondig is om met die duiwel se eie werke besig
te wees.
***
As ons hierdie gebod in sy ware betekenis raaksien, geliefdes, dan gaan dit daaroor dat ek
moet kan reg spreek. Om reg te spreek is om regspraak te doen, en dit gebeur beslis nie
net in ’n hof nie. Ek moet nie net die reg van my naaste in ’n regsaak wil verdedig nie,
maar in elke dag se gewone lewe is ons geroep om reg te spreek. In die klein dingetjies
maar ook in die groot dinge geld die opdrag om reg te spreek ewe swaar. Die apostel
Jakobus neem dan ook die klein lit van ons liggaam, die tong, behoorlik onder hande.
Om ’n perd in toom te hou moet daar ’n stang in sy bek wees, om ’n grote skip reg te laat
vaar moet daar in verhouding tot die skip ’n klein roer aan sy voorkant wees. So moet die
tong as ’n klein lit gesien word, maar wat soos ’n enkele vuurhoutjie ’n groot hoop hout
aan die brand kan steek. Wanneer die tong met sy vuurwerke begin dan wys Jakobus ook
op die duiwelse karakter daarvan. Hy sê dit besmet die hele liggaam en steek die hele
lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Hoe kan ’n mens met dieselfde
tong waarmee ek God loof ook ander mense vloek, mense wat na die beeld van God
geskape is.
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Die sin van die negende gebod moet ons dan heeltyd besef dat ek uit liefde ook oor die
reg van my naaste moet kan waak. Paulus wys egter in Romeine hoe ons eerder mekaar
nie respekteer nie, maar wil vertrap. Rom.3:12-14- Hulle het almal afgewyk, saam het
hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is
‘n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe.
Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Wanneer my keel soos ’n oop graf is dan is
’n groot oorsaak dit wat die graf voorafgaan, my tong aan die begin van my keel. Ons
wil mekaar hierdie graf instamp, net wanneer ons baie keer ons monde begin oopmaak.
Valse lippe is vir die Here ’n gruwel (Spr:12:22) Net in die volgende hoofstuk dan sê die
Here in Spreuke 13:5- Die regverdige haat leuentaal. Ons goeie naam is vir ons kosbaar.
Soos die Prediker dan ook sê – ’n Goeie naam is beter as goeie olie…
***
Geliefdes, maak nie saak van watter kant daar ook na hierdie gebod gekyk word nie. In
die kern bly dit staan dat ek die waarheid moet liefhê. En dit is nie ’n wanhoopsgedagte,
’n wanhoopsvraag as ek vir u sou vra- WAT IS DIE WAARHEID! Pilatus roep in
wanhoop uit- Wat is waarheid…Ons kan en mag en moet met sekerheid die waarheid ons
eie maak. God is die waarheid. Die Bybel is die boek van die waarheid. Christus is die
weg, die waarheid en die lewe. Met dieselfde Gabbata-gebeure waar Pilatus probeer om
sy skouers op te trek deurdat hy vra wat is die waarheid- dan stel Christus Hom direk
teenoor Pilatus met die getuienis wat ons so duidelik kan hoor- Hiervoor is Ek gebore en
hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die
waarheid is, luister na My stem…

Sonder Christus kan niemand werklik in die waarheid lewe nie. Wie hierdie Waarheid
aanneem, die waarheid dat die Woord vlees geword het, so iemand kry die mag om kind
van God genoem te word. Ons is dan kinders gebore uit die waarheid vir die waarheid.
Die waarheid woon onder ons deur Christus wat deur sy Gees onder ons woon. Ons as
kinders vergeet nooit in wat die Here ook vir ons in Johannes 1:12 sê- Ons het sy
heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader komvol van genade en waarheid. By Christus hoor ons werklik wat die waarheid is, want Hy
is die waarheid! God wat die waarheid is, is ’n God wat nie kan lieg nie. Dit sê Paulus
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reguit aan Titus- Hy is die God wat nie kan lieg nie- en dan skryf Paulus ook in
aansluiting by Titus ook vir Timotheus- God bly getrou, Hy kan Homself nie verloën nie.
Wanneer God in Christus vir ons die volle beliggaming van die waarheid is, en ons
verstaan wat die Here ook vir Thomas sê dat Ek is die waarheid- dan sê Jesus ook- Elkeen
wat uit die waarheid is, luister na my stem. Sonder die 9de gebod sal ek nie werklik na
Christus kan luister nie.
***
Na die uitstorting van die Heilige Gees dan moet ons as die Nuwe-Testamentiese kerk dit
baie goed verstaan dat die nuwe verbond werk nie deur die leuen nie. Ananias en Saffira
is die goeie voorbeeld wat kan gebeur as jy vir die Heilige Gees wil lieg. Hierdie egpaar
het baie kort na Pinkster onder aanhitsing van die duiwel die saad van die leuen in die
hart van die Pinkster gemeente wou saai. Hulle twee wat lidmate van ’n geheiligde
gemeente was, soos ons dit ook is. Petrus het hulle met krag teëgegaan en daarop gewys
dat hulle nie vir mense gelieg het nie, maar vir God. As ek werklik nie luister en die
waarheid van die evangelie nie wil uitleef nie, dan het jy die Here versoek, soos wat
Petrus dit vir Saffira in Hand 5: 9 uitspel- Waarom het julle ooreengekom om die Gees
van die Here te versoek? Ons weet oor hierdie leuen het hierdie egpaar daar dieselfde
dag enkele minute uitmekaar albei dood neergeval en is daar uitgedra om begrawe te
word.

Ons is niemand volmaak nie, dit besef ons ook. Dit het ons in Jakobus ook gehoor- As
iemand in woorde nie struikel nie, is hy ’n volmaakte man, in staat om ook die hele
liggaam in toom te hou. Jakobus gryp hierdie waarheid nie maar uit die lug nie, daarom
moet ons in die toepassing van die gebod uiters noukeurig te werk gaan. Ek mag teen
niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie ’n kwaadsteker of
lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Hierdie vier
dinge so aanvullend tot mekaar, is verhewe bo wat die duiwel van ons verlang. Die
duiwel soek nie maar indirek dat ons moet lieg nie, maar Satan is die direkte oorsaak van
die leuen- Daarom dat ons dan ook bely het- alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as
die duiwel se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring
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nie. Weereens besef ons dat as ek werklik my naaste liefhet sal ek ook oor sy reg ’n
wagter wees.

God waak ook oor die skending van die reg. God gee nie alleen die regsorde nie, maar
God beskerm ook die orde. ’n Regbank is deur God ingestel. ’n Samelewing moet
beveilig word en onreg moet gewreek kan word. Dit lê hierdie gebod ook ten grondslag.
Regters, advokate, prokureurs, ja ook as jy as getuie in die hof moet wees dan moet ons
sorg dat die waarheid oorwin. ’n Regter is daar vir wat die waarheid is. My lewe is
dikwels van die waarheid afhanklik. Ek moet sorg dat my naaste sy reg kry. Die Here
gee aan sy kinders reg op die waarheid. My woorde moet met sout besprinkel wees,
omdat ons ook in verbondenheid tot mekaar staan.

Soos inflasie in die ekonomie maak so kan dit ook in ons woorde gebeur. Hoe laer die
inflasie kan wees hoe beter vir die ekonomie. Ons geld wil ons tog nie waardeloos laat
word nie, terwyl dit wel kan gebeur dat geld in waarde drasties kan verminder. Dit wat
ons in die ekonomie vrees, gebruik ongelukkig baie keer op groot skaal ook in ons
woordhandel. Die woorde wat ons met mekaar uitruil, woorde is die geld van ons
gedagtes, die ruilmiddel van ons gedagtes….hoe dikwels sien en hoor ons woorde so
vol van leuens en sensasie, terwyl dit eintlik net die waarheid moet vertolk.

Dit alles maak dat die geskrewe woord en die gesproke woord onder geweldige hoë
inflasie staan, dit word eintlik al meer waardeloos. Daarom dat ons in koerante en
tydskrifte baie keer die doel mis wat hulle werklik moet dien. Tydskrifte en koerante
verkoop dikwels op grond van sensasie, en vrees hulle die media tribunaal. Ja, dit is
verskriklik dat die regering homself as waghond daarvoor ook wil benoem, terwyl as daar
maar net na die basiese beginsels van die 9de gebod teruggekeer word, dan sal so ’n
tribunaal nie nodig wees nie en die media het niks om te vrees nie.

Ongelukkig staan die regering en die media ewe skuldig voor hierdie gebod en sal daar
nie vir enigeen uitkoms wees los van hierdie gebod van die Here nie. As albei eintlik tot
in hulle wese verrot en vervuil is, wie kan nou werklik die rot uitruik. Vir albei gaan dit
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om hulle eie doel en die hart en die smaak van die massas word gedien. Dit gaan maar
baie min om die waarheid. Hoe dikwels word baie leuens toegesmeer onder ’n dun
vernissie van die waarheid en dan word sommer alles as waarheid aangebied. Die 9de
gebod praat met staat en kerk ewe hard en duidelik. Die media kan nie uitgesluit word
nie, want hulle is daar ter wille van die samelewing. Die samelewing is beslis nie daar ter
wille van hulle nie, al wil hulle hul dikwels daartoe aanmatig.

Broeder en suster, laat ons ook nie toelaat dat die media ons die waarheid wil leer nie. In
1957 skryf dr. KS van Wyk de Vries dit al- hoe daar met die gedrukte woord ontsettend
gelieg word! Ons maak ’n groot fout as ons dink dit het enigsins verbeter. Inteendeel die
onderskeid tussen waarheid en leuen is ’n baie kosbare gawe wat mens moet aanleer om
werklik te onderskei. Baie keer in ’n enkele sin staan leuen en waarheid bymekaar en dan
moet dit in daardie enkele sin onderskei kan word.

Ons bevind ons almal voor hierdie gebod as volkome sondaars. Vir ’n sondaar is daar net
heenkome vlug jy met jou sonde na die kruis van Jesus Christus. Laat ons by Hom
uitkom wat nie net deur sy Woord die waarheid praat nie, maar Hy is die Waarheid. In
Hom kan ons die waarheid liefhê, met ons hele hart, siel, verstand en met al ons kragte.
Hoe dikwels besef ’n mens in die mate wat ek die waarheid liefhet vind ek die barometer
van my liefde vir God. Ek kan nie God wil liefhê en my naaste haat nie. Die liefde vir
my naaste en die reg van God staan weereens gelyk voor ons. Jou liefde vir God is nie
reg, as jy jou broeder haat nie- As iemand sê : Ek het God lief – en sy broeder haat, is hy
’n leuenaar: want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê
wat hy nie gesien het nie? Gemeente, ons is gewaarsku, God het ons gewaarsku, laat ons
leef uit die waarheid wat God se waarskuwing is.
AMEN
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Vrae uit Sondag 43:
1. Hoe word lieg en bedrieg in verband met die duiwel gebring?
2. Op watter wyse het die oortreding van die 8ste en 9de gebod teenoor Nabot ’n rol
gespeel?
3. Wie was die eerste diaken waarby ander mense hierdie gebod oortree het en hy is
gestenig?!
4. Hoe staan die 5de tot die 9de gebod in hulle verhouding (verband) tot mekaar?
(vgl. p. onder aan 1 en bo-aan p.2)
5. In die laaste (10 de gebod) word daar tot ons harte deurgedring. Waarna wil die
9de gebod deurdring?
6. Watter tipe krag het die leuen in die samelewing?
7. Wat is agterklappery?
8. Waarin is God se liefde gesetel?
9. Motiveer waarom ons die 5de tot die 9de gebod God se “heilige apparaat” kan
noem?
10. Gaan dit in hierdie gebod maar net daaroor dat ek nie mag lieg nie?
11. Is daar ’n verskil tussen hoe die wêreld menseregte vertolk met die reg wat God
die mens gegee het? Motiveer. (p.3)
12. Hoe moet ek kyk na die reg wat God vir my naaste gegee het?
13. Is dit moontlik om reg te misbruik? Motiveer.
14. Watter belangrike uitspraak het Jesus in Joh.8:44 gemaak?
15. Op watter terreine van die lewe word ons geroep om reg te spreek? (vgl. laaste
paragraaf p.4)
16. Wat word in Jakobus oor die mens se tong gesê?
17. Hoe beskryf Romeine 3 die mens?
18. Kan ek iemand met my tong die graf instamp?
19. Wat sê die Prediker oor ’n goeie naam?
20. Wat is die Pilatus-vraag?
21. Hoe het Jesus daarop geantwoord?
22. Kan ek sonder Christus werklik in die waarheid lewe? Motiveer.
23. Kan God lieg? Kan God Homself verloën?
24. Wat was Ananias en Saffira se sonde?
25. Is dit vir ’n mens moontlik om nooit in jou woorde te struikel nie?
26. Wat is regters, advokate en prokureurs se primêre roeping?
27. Is inflasie op ons woordhandel hoog?
28. Op grond waarvan verkoop koerante en tydskrifte?
29. Watter gawe moet ons kan aanleer?
30. Hoe kan ek ’n barometer van my liefde vir God vind?
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Skriflesing: 1 Johannes 3:1-21
Heidelbergse Kategismus: Sondag 44
Teks: 1 Johannes 1:8,10
Sing- Ps.19:4,6; Ps.32:4; Ps.141:1,2,3
Die Kategismus is ’n troosboek. Broeder en suster, ook wanneer ons vandag by die laaste
deel van die tien gebooie kom, dan word daar met die hart gepraat. Die God van die
tiende gebod is ook die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Wanneer Christus
ons leer wat die Wet vir ons beteken dan is Christus nog steeds ons Saligmaker. Nog
altyd het dit met ons dankbaarheid te doen, dankbaarheid wat God van ons eis, en juis
deur ons dankbaarheid, bring dit die werk van Christus ten volle na vore. Dankbaarheid
kan geen teenprestasie van ons kant op Christus se verlossing wees nie, hoegenaamd nie,
maar Christus bring ons tot hierdie dankbaarheid dat ons in wat sy verlossing is die
voltooiing van Christus se werk kan sien. Christus maak klaar ook wat Hy begin het.

Daarom is dit asof die Kategismus die Wet van die Here soos ’n wiel ons lewens
ingedraai het. Die volle sirkel is voltooi, hierdie tiende gebod staan weer in sy volle
betekenis in aansluiting by die eerste gebod. Dit alles sluit weer aan by Sondag 32 waar
die vraag heeltyd bly staan- Waarom moet ons nog goeie werke doen? Ons doen dit
alles om Christus ontwil. Hy wat ons met sy bloed gekoop en vrygemaak het, en ons
deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe sodat ons met ons hele lewe bewys dat
ons God dankbaar is vir sy weldade. Hierdie laaste gebod begin eintlik weer met die
eerste. Dit gaan nie oor hierdie of daardie goeie werk wat die Here spesifiek van ons vra
nie, nee dit gaan om baie méér as dit- Hier gaan dit oor wat die Here vir elkeen hier sê –
MY SEUN, MY DOGTER, GEE MY JOU HART!

Dit wat Salomo vir die jongmense in Spreuke 23:26 mee oproep, dit is waaroor dit alles
gaan. My seun, gee my jou hart... Jou hart waaruit ook die bose dinge uit voortkom. Die
Here kom na ons harte toe terug. Ek moet God met my hele hart wil dien, hierdie hart
wat so vol van die kwaad is, die bose liste en gedagtes van die duiwel is hierin ingebed,
maar wil ons met hierdie gebod bely- dat selfs die geringste begeerte of gedagte teen
enige gebod van God nie eers in my hart mag opkom nie…Watter kragtige eis word
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daar aan ons gestel- Die Kategismus gebruik baie duidelik hierdie sterk woord- EIS- Wat
eis die tiende gebod van ons?... Ek moet ’n begeerte tot alle geregtigheid hê!

Die oomblik as ons praat van geregtigheid, dan gaan dit nog steeds om die reg. Waar pas
God se reg in? Die hart wat by die volle reg van God moet pas, die hart word opgeëis om
by al die gebooie van God in te pas.

Dit gaan om ’n begeerte tot alle geregtigheid.

Dit is die sterk positiewe begeerte wat daar by ons moet wees- ‘N BEGEERTE TOT
ALLE GEREGTIGHEID Ja, die woord begeer staan in die tiende gebod sterk. Wel in
die sterk negatiewe betekenis van om nie te begeer nie- So lees ons by herhaling dat ek
nie mag begeer (chamad)nie- Eks.20:17- Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy
mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy
esel of iets wat van jou naaste is nie. As ons die tiende gebod in Deut. 5 lees- dan staan
dit tog weer ietwat anders (v.21) - En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie; en jy mag
nie na jou naaste se huis hunker nie—na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy
os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Tussen Eksodus 20 en Deuteronomium 5 het daar baie jare verloop. In Eksodus 20 het
God sy Wet in die woestyn by Sinai aan Moses afgegee. Hulle was 50 dae gelede nog in
Egipte. In die woestyn staan eerste dat ek nie my naaste se huis moet begeer nie. En
daarna al die dinge wat ook in die huis van my naaste mag wees- Sy vrou, sy
huispersoneel, sy vee, moet dit nie begeer nie. In Deuteronomium 5 het God dieselfde
gebod vir die tweede keer bietjie anders gestel. Nou gaan dit nie om die uittog nie, maar
die intog. Die Wet is vir die intog net so nodig as vir die uittog. Baie jare later dan staan
Israel nie voor ’n woestyn nie, maar die land Kanaän, waar hulle op die punt kan wees
om die land wat die Here vir hulle laat oorloop, in te gaan. Die oorloop van melk en
heuning kan nog steeds nie sonder die inloop van die Wet gebeur nie.

Nou word die verbod tot die begeerte van die ander man se vrou voorop gestel. En die
vrou wat ek van my naaste nie mag begeer nie, word gevolg deur ’n baie sterk woord in
die Hebreeus- iwwah –('âvâhaw-vaw' A primitive root; to wish for: - covet, (greatly)
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desire, be desirous, long, lust (after). ’n woord wat letterlik in Engels beteken- to be
greedy/of craved- letterlik beteken dit – moet nie jou sinne (bedoelende jou hart) daarop
sit nie- moet nie jou sinne sit op die huis van jou naaste en wat hy alles mag hê nie…In
Afrikaans het ons dit vertaal as moet nie daarna wil hunker nie- Watter fel begeerte daar
ook by jou mag wees- moet nie daarna hunker nie- Onder die besittings van my naaste
noem die Here ook nou meer dinge as wat hulle nog in die woestyn was. Nou word ook
my naaste se grond en landerye genoem. Die Here noem die begeerte na grond nou ook
baie prominent, moet dit nie begeer nie, jy wat nou straks in die land van melk en
heuning kan gaan woon. Moet nie jou sinne daarop sit nie.
***
Broeder en suster, wanneer hierdie gebod hard met die hart praat, dan gaan dit nie oor dat
ons nie mag begeer nie. Die Here het die mens nie sonder begeertes geskape nie. God het
dan Self ook begeertes- Job 23:13 lees ons van God- Wat sy siel begeer, dit doen
Hy…ook Ps.132:13-14 staan oor die Here geskrywe- Ja die Here het Sion gekies en dit
vir Hom as woning begeer… Oor die mens se begeertes staan dit eintlik ons lewens van
hoek tot kant vol-

Adam en Eva mag al die vrugte begeer het wat daar in die tuin vir

hulle geplant was. Hulle mag selfs begeer het om al die bome te geniet. Die begeerte
opsigself is nie verkeerd nie, maar van die één boom mag hulle sy vrugte nie begeer het
nie. Die boom van die kennis van goed en kwaad. Tog het hierdie woord - begeer- die
breuk in die menselewe ingeslaan. In Genesis 3:6 lees ons - Toe sien die vrou dat die
boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan
begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man
by haar, en hy het geëet. Die begeerte wat daar by Eva gekom het is om nie meer te
begeer dit wat die Here aan haar gegee het nie. Sy begeer nou teen God in. In die skoot
van haar lewe het die begeerte na die sondige die sterkste geword waar die duiwel haar
tot hierdie begeerte versoek het waarteen God haar verbied het. Sy kapituleer voor die
duiwel.

Die hart wat suiwer en reg was word nou boos en skuldig.

Later, baie eeue later, as die apostel Johannes in sy sendbriewe hierdie breuk opsom- dan
kom hy weer by die begeerte uit wat verkeerd is - Want alles wat in die wêreld is—die
begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die
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lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Johannes noem twee dinge- die
begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë, en ons besef beide hierdie
begeerlikhede was by Eva, toe sy nie begeer het wat uit God was nie, maar sy begeer wat
uit die duiwel is en uit die wêreld is…

Terwyl ons die dinge wat wel uit God is moet kan begeer. Die Kategismus stel die
begeerte wat daar moet wees radikaal sterk- ’n Begeerte tot alle geregtigheid! In Psalm
27:4 dan stel Dawid hierdie wonderlike begeertes wat daar by ’n mens mag wees baie
duidelik- Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my
lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en
te ondersoek in sy tempel. Selfs Jesus praat ook van sy begeertes. Hy sê vir sy dissipels
byna reeds in die skaduwee van die kruis- waar Hy bitterlik sou ly en sterwe- maar eers
die begeerte van Jesus - En Hy (Jesus) sê vir hulle: Ek het baie sterk daarna verlang om
hierdie pasga met julle te eet voordat Ek ly.

Hierdie begeerte wat daar by ons moet wees, staan natuurlik in skrille kontras, by die
stroom van onheilige begeertes, wat na die sondeval die mens nog weer en weer laat val
het- Jakob begeer op sondige wyse Esau se eersgeboortereg, hy begeer wat aan Esau
gegee was en Jakob sal selfs sy vader hierin bedrieg. Dawid begeer vir Batseba terwyl hy
weet sy is die vrou van sy getroue offisier Uria, Simson verspeel sy rigterskap deur die
begeerte van Delila. Jesus praat met die sondige harte van mense as Hy ons begeertes
blootlê- Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery,
valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met
ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. (Matt.15:19-20)

Dit alles gebeur soos wanneer ’n mens by die helderste stroom water kom staan, maar ’n
mens kan sulke water troebel vuil maak deur met ’n stok die modder onder die water te
roer dat alles naderhand deur die wolk van modder deurtrek is. So roer die duiwel die
modder in ons rond, dat die slegste en lelikste en vuilste naderhand soos modder in ons
lewe ons oorspoel. Die Kategismus wil vanuit die tiende gebod dat daar nie eers ’n
spatseltjie van sulke modder ons lewenswater moet inkom nie. Nie die geringste
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begeerte of gedagte teen enige gebod van God in my hart mag opkom nie…ek moet
altyd ’n hartgrondige vyand van alle sonde wees. ’n Begeerte is sondig sodra dit in
botsing met God se wil en met God se gebooie is. Wanneer ons in hierdie Sondag die
werklike geestelike betekenis van die Wet besef, jou diepste gesindheid teenoor die Here
se Wet moet dieper en dieper veranker word, dan is jou hart op die altaar. Jy besef hoe
jou en my hart die prooi geword het van onversadigbare en slegte begeertes. Gevoelens
wat teen mekaar stry. Die kwaad wil my hart nie uit nie, die sonde wil altyd daarin.
Onreinheid, ontevredenheid, jaloersheid, dit wat verder allerhande sondes bewerk, dit
maak die hart donker.

Wanneer die tiende gebod eintlik ’n verdieping op die hele Wet gee, jou innerlike
gesindheid agter elke woord en daad van God kom na vore, dan besef jy Sondag 2 en
Sondag 44 staan ook bymekaar. Soos die Wet die kenbron van my ellende is, so word
dieselfde Wet ook as reël vir ons geloof aan ons gegee. Die Wet word ook die reël van
ons dankbaarheidslewe. Wanneer ons hierdie dinge ontdek, God wat jou hart in die
tiende gebod eis, so een sal ook nie anders kan as om jou hart voor die Here oop te maak
nie. Dit wat ons met verootmoediging voor die Here moet erken. Selfs die allerheiligste
het maar nog ’n geringe begin aan die gehoorsaamheid van God se gebooie gemaak.
Selfs iemand soos Abraham en Paulus en Job, ja hulle almal het maar ’n geringe begin
van die gehoorsaamheid gemaak. Niemand is perfek nie, daarom sny die Kategismus ook
alle vorme van perfeksionisme by die wortel af.

[Wanneer ons 1 Joh 3 lees, vv.6,8 en 9- (6) Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen
wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie. (8-9))Hy wat die sonde doen, is uit
die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van
God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is,
doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit
God gebore. Ons moet mooi daarop let dat in die Grieks die woorde in v.8 anders
verstaan moet word- dit gaan nie daaroor dat mens nooit sonde doen nie, maar die
Praesens tyd waarin hierdie woord staan beteken dat so een nie sal aanhou om sonde te
doen nie! ]
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Die volledige Wet lê voor ons oop- elke gebod word nader getrek en aanstons gaan die
Kategismus van die Wet na die gebed beweeg. Wat is die dinge wat in my gebed
belangrik moet wees. Broeder en suster, met die hele Wet voor ons oop, word ons eintlik
die gebed ingelei- en die vraag vir die mens wat God in die gebed moet kan nader staan
skerp. Kan jy jou tot God bekeer as jy nie al sy gebooie volkome kan hou nie. Jy wat
nou al die gebooie van die Here gehoor het, wat maak jy daarmee, kan jy dit alles nakom?
Ons belydenis staan met ’n kragdadige NEE!

Ons verootmoedig ons hier voor die Here, waar die Here my hart vra, en ek kan nie my
hart vir die Here gee nie. Die volkomenheid daarvan kan ek nie, maar geliefdes, daar is
tog iets ernstig wat hier bykom. Ek vra die Here, en die gebed is waaroor die laaste van
die Kategismus by gaan uitkom, dat daar nie net ’n ernstige voorneme in my mag begin
nie, maar dit word nog meer ernstig- die ernstige voorneme moet daarop uitloop- om nie
net sommige gebooie na te kom nie, maar dat hierdie voorneme wel so sal wees om
volgens al die gebooie van God te wil lewe.

Die wonder van ons verlossing in Christus is wat in my hart moet kom. Wanneer ek my
hart aan God offer, dan is dit nie ek wat dit doen nie, maar dit is Christus wat in my leef.
Hy wat dit in my doen. Nou kan ek en ek wil die eer van die Here vertel. Die res word
eintlik ’n verlange na wat ek nie kan nie! Dit dring ’n mens tot die gebed. Hiermee
erken ek voor die Here dat selfs die eerste gebod is al vir my te swaar. Om U die enigste
ware God reg te ken, U met my hele hart aan te hang, U te vertrou, U met my hele hart
lief te hê! En tog, al is ek so vêr van die volmaaktheid daarvan, tog U weet Here, dat ek U
liefhet. U wat Self my hart in beweging gebring het, watter wonder dat ek nou hier in U
huis is, in U teenwoordigheid, dat my knieë voor U buig, waar ek dit self nie kon buig
nie. Hierdie dinge gebeur, o Here, want Christus, Hy is die Saligmaker. Hy is met my
besig. Hy het knieë wat nie wou buig nie, gebuig…God bring ’n mens in hierdie tiende
gebod in, waar ekself nie kon inkom nie.
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Die werklikheid van Romeine 7 tref ons ook hier- Ek ellendige mens! Wie sal my verlos
van die liggaam van hierdie dood? Dit wat die Kategismus sê dat selfs die allerheiligste
eintlik maar ’n geringe begin maak- dit sê Paulus van homself. Hoe ernstig sy voorneme
ook mag wees en hy is ernstig om volgens God se gebooie te lewe, maar die woorde in
Rom 3:20 geld maar nog net soveel- dat deur die werke van die wet geen vlees voor Hom
geregverdig sal word nie…Trouens ons kom eintlik maar net tot nog groter kennis van
ons sonde! Paulus die man wat soveel van sy lewe gegee het, vir Jesus Christus en wat sy
Koninkryk beteken het Paulus hom letterlik afgesloof, hy wat uit sy bekering gelewe het.
Hoe dankbaar is hy dat al is dit maar die klein begin, ’n geringe begin dat daar wel tog
ook ’n ander wet in sy lede is wat stryd voer teen die wet van my gemoed…en dat dit vir
hom ’n voorreg is om selfs ’n gevange te wees van die ander wet, want die wet van die
sonde wat in sy lede is, kry hyself nie gebreek nie, maar nou is hy ’n wonderlike
gevangene van die ander wet… ’n wet wat in staat is om stryd te voer teen die wet van
die sonde.

Verstaan u waarom ons hieraan soveel dringende aandag moes gee?! Ons is in ’n oorlog,
’n stryd wat besig is om plaas te vind, en daarvoor hou God sy Wet baie streng aan ons
voor. Al kan ek uit myself die Wet hoegenaamd nie ten volle nakom nie, is God baie
ernstig oor sy Wet want deur sy Wet sien ek raak dit wat ek nie kan bykom nie, dit het
wel Christus by uitgekom. Die Wet bring Christus vóór my en hou Hom vóór my!
Skerpe wet prediking is eintlik sterke Christus verkondiging, want nou word jou hand in
die hande van Christus geplaas en jy kan die Here vra- help my. Hierdie strenge Wet van
God wat ook streng aan ons voorgehou moet word bring ons by Christus uit- Rom.10:4
sê – Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo…Christus wat
die eintlike inhoud van die wet is, Christus het deur sy dadelike gehoorsaamheid die Wet
van God volkome volbring. Die straf wat daar presies deur dieselfde wet op ons moes
kom, ons wat verdien het om deur die Wet verskriklik gestraf te word, Christus het
daardie straf vir ons gedra. Aan die kruis is die skuldbrief van ons sondes daaraan
vasgenael.
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Daarom sluit ons af deur werklik ernstig te kyk na wat die Here van jou vra- Spreuke 23My seun, gee my jou hart…Voordat ons nog enige woord verder mag praat, ook dit wat
ons as gebed in die volgende gedeelte by uitkom, moet jou hart by die Here wees. Kry
jou krag in die volmaakte werk van Christus want deur dieselfde krag kan jy God se Wet
liefhê en doen. By God in Christus vind ons vergewing van ons skuld en die ewige lewe.
Deur hierdie gebod word ons daartoe gedryf om te bid- ek besef waarlik my eie
magteloosheid. Mag die Here dan ook sy Wet in my hart skrywe om in hierdie gebooie te
wandel, waar ons dan volgende keer vanuit die volmaakte Wet ook die volmaakte gebed
ons eie mag maak.
AMEN

Vrae uit Sondag 44
1. Wat lê in die kern van hierdie laaste gebod?
2. Is daar enige aansluiting vanuit die tiende gebod weer by die eerste gebod?
Motiveer
3. Watter eis word daar in hierdie gebod aan ons gestel? Is alle begeertes verkeerd?!
4. Wat is die verskil tussen die tiende gebod in Ex. 20 in vergelyking met Deut.5?
Hoekom is daar ietwat van ’n verskil?
5. Watter sterk woord staan in Deut. 5 wat dui op verkeerde begeertes?
6. Is daar by God ook enige begeertes?
7. Kon daar van gesonde begeertes in die tuin van Eden sprake wees? Motiveer
8. Watter twee verkeerde tipes begeertes word deur die apostel Johannes onderskei?
9. Het Dawid altyd net slegte dinge begeer Kyk p. 4 ....2de paragraaf.
10. Waartoe het Jesus sy begeerte uitgespreek? p.4
11. Noem gevalle van verkeerde begeertes wat ons in die Bybel van lees?
12. Watter diepe besef word deur hierdie gebod ons wese ingebrand? p.5 ...1ste par.
13. Die Wet is ’n kenbron van ellende (Son.2) maar wat is die Wet nog? p.5.
14. Is dit moontlik om volmaak aan die Wet van die Here gehoorsaam te wees? Hoe
word dit in die Kategismus gestel?
15. Is daar gewone mense wat meer as net ’n geringe begin aan gehoorsaamheid aan
die Here se Wet kon maak?
16. Na watter deel van ons geloofslewe word ons vanuit Sondag 44 na toe gedring?
17. Hoe het Paulus die Wet in sy lewe sien werk?
18. Wat staan in Rom 10:4?
19. Kan ek sonder Christus aan God se Wet gehoorsaam wees?
20. Hoe kan die Wet in jou hart geskrywe word?
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Skriflesing: Lukas 11:1-13
Heidelbergse Kategismus: Sondag 45
Teks: Lukas 11:1
Sing: Ps.73:1,12; Ps.81:12; Ps.121:1,4
Van die gebod tot die gebed. Broeder en suster, in Sondag 44 was daar baie skerp gevra
of ek die Wet van die Here kan volbring? Selfs was die allerheiligste onder die sondaar
mense ingesluit of hulle wel die Wet kan volbring? Elke keer moes ons erken dat selfs
die allerheiligste eintlik maar ’n geringe begin gemaak het om aan die Wet gehoorsaam te
wees. U en ek kan uit die besef van hoe min ons werklik aan die eis van gehoorsaamheid
voldoen nie anders as om op ons knieë voor die Here te val en die Here te smeek om ons
as sondaars in genade aan te sien. Elke gebod is eintlik ’n dryfveer om tog die Here te
vra, maak vir my U gebod, my gebed dat ek werklik deur U Wet ook nader aan Christus
kan kom. Christus wat my enigste troos is, in lewe en in sterwe, mag Hy vir my wat so ’n
groot sondaar is, tog leer bid.
***
Jesus het op aarde baie gebid. Broeder en suster, so was die dissipels ook weer ’n keer
saam met Jesus op ’n afgesonderde plek. Daar waar die stilte heers, daar wil Christus nie
in ’n mistieke atmosfeer dinge beleef wat vreemd is aan die werklikheid rondom Hom
nie. Née, ten volle bewus van die werklikhede wat rondom ons aan die gang is, het Jesus
baie male sy siel voor sy Hemelse Vader uitgestort. Ons kan aanvaar Jesus se dissipels
het nie altyd presies kon hoor die woorde wat Jesus gebid het nie, tog was die dissipels
baie diep onder die indruk van die erns en die opregtheid van Jesus se gebede. Hulle sou
kon agterkom dat waar Jesus bid word dit anders gedoen. Geen mens wat nog ooit so sou
bid nie. Ja, die dissipels was eintlik begerig om ook die innige gebedslewe wat daar by
hulle Leermeester was hulle eie te maak.

Dit was dan ook by so ’n geleentheid waar die dissipels ’n keer vir Jesus gevra het, die
oomblik toe Hy Self sy gebed afsluit, toe vra die dissipels- Here, leer ons bid…Om te bid
is nie maar sommer ’n vanselfsprekendheid nie. Dit sou ons saam met die dissipels moet
erken, dat u en my gebede moet geweeg kan word. Elke keer as ons bid moet dit ’n
gebed wees wat geweeg voor God gebring moet word. As ons die eerste vraag van die
Kategismus mooi na luister dan gaan dit daaroor dat ons moet weet hoe noodsaaklik is
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dit om te bid. Saam met die noodsaak is dit ook belangrik die vereistes wat die Here aan
die regte gebed stel. En hierdie noodsaak en vereistes bring ons dan ook by die inhoud
van die regte gebed.
***
Jy mag jou lewe jouself nie indink sonder die gebed nie. Jy wat christen is- Waarom is
die gebed vir die Christene nodig?... Die naam christen word eintlik in die Kategismus
baie ekonomies gebruik. In Sondag 12 vr. 32 die eerste keer- Waarom word jy ’n
christen genoem?- Die antwoord het alles daarmee te make dat daar die baie noue band
tussen Christus en ons kan wees. Dan kom die woord christen eers weer in antw.98 na
vore. Waar dit gaan oor die tweede gebod dan wil die Here sy christene nie deur stomme
beelde nie maar deur die verkondiging van die lewende Woord onderrig. En dan kom die
woord christen eintlik vandag maar ’n derde keer in ons belydenis voor. Waarom is die
gebed vir die christene noodsaaklik? Die noue verband tussen Christus en jy as christen
is weer waaroor dit gaan. As christene is ons met die Gees van Christus gesalf en hierdie
salwing raak ook ons gebedslewe. Vir jou as christen as jy werklik by Christus wil wees
sal jy die noodsaak besef.

Kan ’n gelowige hom/haar sy lewe voorstel wat dit moes wees as daar nie met God
gepraat kon word nie. Ons kan ons dit nie indink nie, want dit moet ons goed weet,
broeder en suster, dit is nie God wat ons gebede nodig het nie, maar van ons kant is dit
ons wat dit so geweldig nodig het dat ek met God moet kan praat. Die mens het die
gesprek met God deur sy sonde en die sondeval eintlik afgesny. Daardie wonderlike
geleenthede wat Adam saam met God in die tuin kon wandel en hoe wonderlik dit wat
hulle met mekaar kon praat (Gen.3:8). Skielik sou dit moes ophou, want die sonde maak
nie net stukkend nie, maar dit sny ook af.

Daar vind nou van die kant van die mens eerder ’n gesprek met Satan plaas as wat daar
langer met God gepraat word. Dit is so ingrypend as God na die mens kom dan is dit ’n
mens wat na geroep moet word- Waar is jy…?! Hy wat die gespreksgenoot vir en met
God kon wees, hy kruip nou weg. Hy kan nie praat nie, wat kan hy sê, daarom bly hy
maar stil. Dit is ons, die mens, wat agter die ou skamele vye blaartjies skuil hou… so
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min soos die blare hulle liggame kon bedek, werklik net so min sou ons woorde kon vind
om ons skuld te bedek. Daar is niks, selfs geen woord waarmee ons dit wat ons voor God
gedoen het kon wegpraat nie. As die Here die mens roep- Waar is jy… broeder en suster,
ook daarna roep die Here weer, ook vir Kain- waar is jou broer…

God roep weer, God praat weer, ja God kon maar besluit het, met die mens praat Ek nie
weer nie, dan sou God Hom eenvoudig nooit weer aan die mens hoef te gesteur het nie,
God sou ons werklik kon doodswyg. Kan mens jou dit indink, broeder en suster, nee
moet nie eers probeer nie! Watter genade dat die eerste woorde wat daar na die sondeval
weer tot ons kom, van God afkom. Hy wat ons eerste liefgehad het, Hy praat weer…

God wil met ons verder die pad loop, broeder en suster, net hierdie gedagte, God wil met
jou verder aangaan, kan jy die voorreg besef…. Ja dan besef ons, hier het ons baie meer
as net ’n voorreg, ons besef die noodsaak soos die Kategismus dit driedubbeld
onderstreep- God eis van jou dat jy moet bid, dit wat God eis is in alle opsigte die
vernaamste van ons dankbaarheid wat God van ons eis, want sien die Kategismus nie
net hoe ons moet bid nie, maar ook hoe God op grond van ons gebede reageer- dink jou
dit in- dat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met
hartlike versugting sonder ophou daarom bid en daarvoor dank…
***
Dit is wat ons gebede so noodsaaklike en belangrik maak, broeder en suster, dat die hele
pad wat die Kategismus tot nou toe met ons loop, loop eintlik daarop uit dat ek moet weet
waar staan ek met God. God het nou gewys waar staan Hy met my, maar nou die vraag
waar staan ek met Hom. Toe die Kategismus die Twaalf Artikels behandel het toe was
dit alles deel van God se verbondsbeloftes aan my. Al die dinge wat ons glo en bely is
beloftes wat van die Here afkom. Daarna het die Kategismus die Tien Gebooie ten volle
met ons deurgegaan, en nog steeds is dit God wat my wys waar Hy met my wil staan. Nie
net God se verbonds-beloftes van die Twaalf Artikels nie, maar ook God se verbondseise van die Tien Gebooie, het saam na ons gekom. Dit wat ons gesamentlik na moes kyk
bring die vraag al skerper en skerper na vore, jy wat nou moet besef waar God met jou
staan, is die vraag nou waar staan jy met God m.b.t. sy beloftes en sy eise.
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Eerste staan in hierdie gebed die eise wat ek moet nakom- Laat U Naam geheilig
word…laat U koninkryk kom…laat U wil geskied…, maar dieselfde gebed is ook gevul
met die vervulling van God se beloftes… Gee ons vandag ons daaglikse brood…
vergeef ons, ons skulde…lei ons nie in die versoeking nie… Luther het gesê met die
gebed kan ek die sak van God se beloftes nou ook voor God hou.
***
’n Ander aangrypende manier is om te besef die gebed is soos om aan God te offer. Dit
wat jy doen as jy bid is om jou siel voor die Here uit te stort. Hoe noodsaaklik tog!
Daardie diepe innige saak, om met God te mag praat, wie bid, waarlik bid, moet iemand
wees wat hom/ haar eintlik voor die Here leegmaak, om op enige wyse leefbaar te wees.
Paulus het in sy eie lewe baie hiervan besef. So het hy ook (Paulus) ook tot in die
hoogstes na waar God is wou klim as hy in aanbidding sou uitroep, uit U en deur U en tot
U is alle dinge…Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid… Juis in hierdie oorgawe
aan God dan het Paulus daardie allergrootste begeerte dat sy gebed soos ’n reukwerk vir
God moet wees, ja in aansluiting by die aandoffers wat daar in Israel was moet daar die
gebed na God opstyg maar die offer wat ons gebede moet wees is nie maar net ’n warm
hart en emosionele vreugde wat my op my knieë voor God neerdruk nie, maar dit gaan
om baie meer as net die gevoel.

Dit gaan ook om die regte woorde, die inhoud van hulle gebede was juis waarmee Paulus
die Korinthiërs mee konfronteer. Die Korinthiërs wil nie hoor dat my verstand in my
gebede betrokke moet wees nie. Al het die Korinthiërs op allerhande ander maniere die
lewe van kennis wou prys het hulle die eienaardigheid in hulle gebede voorgehou dat as
hulle bid dit dan ook maar onverstaanbare klanke mag bevat. Hulle het hierdeur te kenne
wou gee dat hulle dan juis uit die volheid van die Gees bid en daarom is die dinge wat
ons belydenis juis hier aan ons gebede heel voorop stel vir hulle nie belangrik gewees nie.
Dit het Paulus daartoe gedwing dat daar bestaan nie só iets dat jy jou maar onbeheers en
ongekontroleerd voor die Here wil stel, jy dan eintlik jou eie gees voor die Here uitstort
maar jy is besig om verkeerd te handel. So een bid verkeerd!
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Daarom dat Paulus dit reguit stel, dat wanneer ek met my gees bid ek juis dan ook met
my verstand sal bid. Hy praat eerder dan net vyf woorde wat uit sy verstand kom, eerder
as om duisende klanke te maak, maar hierdie duisend is nie geweeg nie, dit kom maar na
vore uit die verrukking van sinne. Daarom dat die Here deur Paulus ons ook oproep dat
ons in ons verstand volwasse moet kan word. Die verrukking van sinne sonder die
nugtere gesonde verstand maak dat jy saam met die kinders van die bose jou kan bevind
wat alles behalwe in hulle verstand volwasse geword het. As ek bid vra dit ’n volwasse
verstand en moet ek hierin nie soos ’n kindjie wees wat vanweë entoesiasme naderhand
so oor sy eie woorde begin struikel omdat sy verstand nie kan byhou nie.

Die gevaar vir ons gebede sit nie maar net in ons verstand nie, maar nog dieper, dit sit in
die boosheid van ons denke. Die boosheid van ons denke, die boosheid van ons
gevoelens, dit is die dinge wat in ons gebede onderdruk moet word, maar moet nie u
verstand probeer onderdruk nie. Laat ons in ons gebede ook wil weet wat die goeie en
welbehaaglike en volmaakte wil van God is, wanneer hierdie reukwerk voor God
aangesteek word. Die Here wou nog altyd dat daar aan Hom geoffer moet word en dat ’n
mens weet wat jy doen as jy offer. Moet nie vreemde vuur op die Here se altaar wil bring
nie omdat ons besef dit wat met Nadab eb Abihu gebeur het. Wie met sy gees bid maar
ook met sy verstand bid is in aansluiting by Romeine 12 met redelike godsdiens besig.
Laat ons eerder klein bly in die boosheid, kinders bly in die boosheid, maar wil die
Kategismus ons in ons gebede volwasse in ons verstand maak.
***
Moet ook nie dink soos baie ander mense dat die gebed vanself sal kom nie of die ander
uiterste is weer die mense wat sê ons gebede is oorbodig. Die Here weet in alle geval wat
ek nodig het daarom het ek nie nodig om Hom daarvoor te vra nie. ’n Kalf wat in honger
na sy ma bulk, of ’n hond wat vanweë nood tjank, of ’n mens wat kreun na seerkry, dit is
miskien die dinge wat ons kan sê vanself kom, maar die gebed kom nie maar vanself nie.
Moet ook nie maar net bid as daar nood is nie. Dit is ook baie mense se manier, ’n
egoïstiese manier, wat nie uit die regte beginsel na vore kom nie.
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Die noodsaaklikheid van die gebed laat ons eintlik ook die krag van die gebed besef. Ons
weet van Elia wat maar ’n mens soos ons was, maar dan skryf Jakobus juis oor Elia se
gebedslewe. Hoe het Elia ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en vir drie en ’n halwe
jaar was die reën weg, en hy bid weer en die hemel gee reën, die aarde wat op die gebed
van ’n enkele mens weer sy vrug laat uitspruit.

So ’n gebed soos die van Elia het in alle gevalle wou reken met Wie God is. Die ware
gebed moet dit altyd doen. Al weet God alles en al is God onveranderlik, dan mag ek nie
hierdie dinge van God teen my gebede opweeg nie. ’n Gebed se vernaamste deel is in
alle geval nie om sekere dinge van God te vra nie, die vernaamste in ons gebede moet die
dinge wees waarvoor ek God kan prys en Hom kan dank. Die gebed laat my besef hoe
diep afhanklik is ons van God juis hoe meer ek my hart voor Hom leegmaak.

Jakobus het juis geskrywe dat mens in jou gebed wel reg moet bid, voor hy dan Elia as
voorbeeld gaan haal, want sê die Here ook deur Jakobus- julle ontvang nie, omdat julle
verkeerd bid… dit is verkeerd om net deur die gebed my eie selfsugtige begeertes te
bevredig. As V/A 117 hierop dieper ingaan dan gaan dit juis oor die gebed wat God
behaag en deur Hom verhoor sal word. Daar is van die verklaarders van die Kategismus
wat tot soveel as nege vereistes onderskei.

(1) Die enige ware God moet aangeroep word, (2) ek moet God se eer voorop stel, (3)ek
moet my aan God se wil kan onderwerp, (4)ek moet God van harte aanroep, (5)ek moet
Hom verootmoedigend aanroep, (6)ek moet smekend bid, (7)vertrouend bid,
(8)volhardend bid, (9) dankend bid. Nege vereistes- maar die belangrikste wat vir ons
hier voorop moet staan is dat ek alleen tot die Drie-Enige God kan bid. Hy is die enigste
lewende God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy moet altyd weet met Wie jy
praat as jy bid. Elia was hierin ook weer deur die ware gebed ’n ware voorbeeld. Daar
by Karmel daar het die Baälpriesters tot hulle afgod Baäl gebid, maar daar was geen
antwoord nie. Elia begin dan sy gebed deur dit duidelik te maak met Wie hy praat. God
is nie maar vir hom onbekende God, Iemand wat eintlik misterieus net in die hoogte
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troon nie, maar Elia bid tot die enigste ware God wat hy weet geken kan word. Hy mag
met hierdie ware God praat soos wat God Hom reeds aan hom wat Elia is geopenbaar het.
***
Ons het nou gekyk waarom ons moet bid- en hoe ons moet bid, of anders gestel - die
noodsaak om te bid staan vas want dit is die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe
en die vereistes van die gebed het ons ook na gekyk, nege vereistes wat almal ewe
belangrik is, maar broeder en suster, laat ons weer mooi die woorde hoor wat Ursinus en
Olevianus, die opstellers van die Kategismus noukeurig deel van ons belydenis gemaak
het- God wil sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle gee wat Hom met hartlike
versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank… Dit is nie maar net mooi
woorde van hierdie twee manne nie, maar hierin sit werklik die diepe betekenis van God
se verbond. Die werklike realiteit van die verbond tree na vore. God wil met ons besig
wees, maar ons moet ook met God besig wees. Lewende verbondsverkeer tussen God en
ons word hier oopgemaak. Die paar woorde bevat die genade van die Heilige Gees wat
soos skatte in sy verbond aan ons uitgedeel word. Die Heilige Gees is die Een wat aan
ons die lewe van heiligmaking moet skenk. Die woorde van Matt.7:7 lê hier ten
grondslag- Bid en vir julle sal gegee word; soek en julle sal vind; klop, en vir julle sal
oopgemaak word. Maar ook vers 8- Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind;
en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Baie duidelik hoor ons hier die Here se
belofte- Hy/sy wat werklik bid en soek, bly nie maar ’n soekende siel nie, maar so een
sal God in sy Ryk vind, die Here het dit Self belowe.

As ons dan tot drie maal toe in hierdie Sondag die bevel van die Here hoor, die opdrag
dat ons moet bid, dan het een verklaarder hierdie opdrag baie sterk gestel. Die bevel om
te bid is ten diepste ’n bevel om uit die dood uit op te staan. Mag die Here dan ook
voortdurend u gebede verlewendig, want sou ons biddeloos word, dan is daar geen hoop
meer nie. So een is eintlik maar versteen, niks beter as Lot se vrou wat in ’n soutpilaar
versteen geraak het.

Die wonderlike teendeel is wanneer ons as kerk, die krag van ons gebede bely, en ons bid
elke dag tot die Here op die wyse wat Hy van ons vereis, so ’n gebed is vir die Here
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aangenaam en sal deur Hom verhoor word. Ons nood en ons ellende word waarlik besef,
dan kan ons eintlik vandag afsluit met die vraag soos die Kategismus dit stel- Wat het
God ons beveel om van Hom te bid? Ons belydenis stel dit eintlik kort en kragtig- dit
gaan oor alles wat ons vir siel en liggaam nodig het. In van die vertalings staan die
liggaam eerste en dan die siel. Dalk is dit wel belangrik om dit so te sien. Ons is mense
met liggame, ons is nie engele nie, ons liggame moet lewe om God te dien. Ons bring
dan voor die Here die offers van ’n gebroke hart en ’n verslae gees. Besef ons werklik
die verskil wat ’n gebed in ’n mens se lewe kan maak. Tye waarop mens kan terugkyk
en sê waarlik toe ek daar in daardie klein tydjie van ’n uur met die grote God kon praat,
watter grote verskil het die God nie in my lewe gemaak. In die dele van die Kategismus
wat nou gaan kom, gaan ons met die Onse Vader besig wees. Die gebed wat die Here
Jesus ons geleer het.

Jesus het sy hele tyd op aarde eintlik nooit opgehou om sy dissipels te leer nie, ook om
hulle te leer bid. Hierdie Jesus se eie lewe was een gebed na die ander een. By die doop
in die Jordaan, by die keuse van die dissipels, by die graf van Lasarus, in Getsémané,
selfs aan die kruis leer ons Jesus ken as die groot Bidder. Dan het ons nog nie eers
verwys na sy Hoëpriesterlike gebed nie en dink net aan die feit dat waar Jesus nou is, aan
die regterhand van ons Hemelse Vader bid Hy nou nog vir ons, Hy tree vir ons. Daarom
laat ons volgende keer in die skool van Jesus leer wat dit waarlik is om die Onse Vader te
bid.
AMEN
Vrae uit Sondag 45
1. Hoekom word die deel oor ons gebede as ’n direkte gevolg na die tiende gebod in
die Kategismus hanteer?
2. In watter opsig is Jesus vir ons die volmaakte Voorbeeld as daar na ons gebede
gekyk word?
3. Op watter presiese stadium het die dissipels die Here gevra om hulle te leer bid?
4. Hoeveel kere kom die woord Christen in die Kategismus voor? Wat moet ons elke
keer daaruit aflei?
5. Noem die drie redes wat daar in die Kategismus staan waarom die gebed vir ons
nodig is?
6. Watter gebeure in die paradys het vir ons ook besondere betekenis as ons oor ons
gebede handel?
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7. Watter invloed het die sondeval op die eerste mense gehad ook wat hulle gebede
aanbetref?
8. Watter besondere genade word daar deur God reeds direk ná die sondeval aan ons
geskenk?
9. Die twaalf Artikels gee vir ons in kern God se Verb_n_s- b_lo_t_s. Die Wet gee
vir ons in kern God se Verb_n_s- _i_e. Waar pas die gebed dan nou in as ons die
Twaalf Artikels en die Wet van die Here gesamentlik na kyk?
10. Verduidelik waarom ons gebede as ’n offer aan die Here gesien kan word?
11. Hoe het Paulus in Korinthiërs die gebed aan daardie gemeente voorgehou. Wat is
belangrik dat jy net met jou gees moet bid of dat jy met jou gees en jou verstand
moet bid?
12. Is dit belangrik in die Ou Testament gewees dat wanneer mense ’n offer aan die
Here gebring het dat hulle dan presies moet weet waarmee hulle besig is?
13. Is dit waar dat die gebede in ’n mens se lewe sommer vanself sal kom?
14. Watter voorbeeld het ons in die Here se Woord wat vir ons die krag van die gebed
treffend na vore bring?
15. Wat leer Jak.1:5 ons oor gebedsekerheid?
16. Hoeveel vereistes moet die ware gebed aan voldoen? Noem die vereistes.
17. Watter besondere betekenis het die belofte in Matt.7:7-8 wanneer ons dit ook met
die Kategismus vergelyk (Kyk p. 6)
18. Hoeveel keer staan die opdrag in die Kategismus dat ons moet bid?
19. Wat is die dinge wat die Here ons beveel het om voor te bid?
20. Noem ’n paar geleenthede waar ons die Here Jesus op aarde in gebed aantref?
21. Wie bid nou vir ons in die hemel?
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Skriflesing: Mattheus 6:1-18
Heidelbergse Kategismus: Sondag 46
Teks: Lukas 11:2a
Sing: Ps 25:1,10; Ps 89:3; Ps 86:5
Die Here het ons hierdie volmaakte gebed, die Onse Vader, tweemaal geleer, broeder en
suster. Die eerste keer in Mattheus 6, waar dit beskou word as die begin van Jesus se
amptelike optrede, deel van die laaste 6 maande van Jesus se lewe op aarde. En dan lees
ons die gebed weer in Lukas 11. Amper aan die einde van Jesus se lewe op aarde, dan
gee die Here weer vir ons hierdie gebed. Ses maande later wil die Here weer sy dissipels
by hierdie volmaakte gebed uitbring. As die Here Self hierdie gebed op so ’n besondere
wyse aan die begin van Sy amptelike bediening gee en dan ook weer dit aan die einde
daarvan herhaal, dit wys tog vir ons hoe belangrik Jesus Self na hierdie gebed gekyk het.
Hy wou sy dissipels in elke deel daarvan onderrig, soos wat die Kategismus ook nou aan
ons wil doen. Die kerk van die Here kan sonder hierdie gebed nie kerk wees nie.

Die eerste wanneer ons hierdie gebed uit die mond van Jesus hoor, is by dieselfde
geleentheid wat daar ook ander wonderlike dinge uit die mond van Jesus gekom het. Sy
bergpreek, of dan ook genoem die bergrede die wonderlike salig-klanke daarvan sou in
die berg nog hang, watter volmaakte preek was dit nie. Vir ons vandag is daar in die
bergpredikasie soveel heerlikheid opgesluit, maar dan spreek Jesus op dieselfde berg
rondom dieselfde tyd nie net die volmaakte preek uit nie, maar ook die volmaakte gebed.
Die gebed wat die hele kerk, die kerk van alle eeue aan moet vashou. Elkeen moet deur
hierdie gebed elke keer opnuut besin wat dit beteken om die gebed ook op so ’n
besondere wyse te begin- Onse Vader wat in die hemel is…

Die Wet van die gebed, die Wet wat Jesus ons leer, hierdie Wet wil nie hê dat ons, ons
gebede op ’n ander manier mee moet begin nie. Ons moet die berg-preek en die berggebed, die Onse Vader, dan ook nie van mekaar losmaak nie. Die bergpredikasie het
spesifiek vanuit ’n spesifieke agtergrond en omstandigheid daar opgeklink. Jesus het baie
worsteling en vrae van die kant van die Fariseërs beleef. Veral het Jesus dan op drie
terreine sy worsteling met die Fariseërs aan ons wou wys. Wanneer dit gaan om die vra
van aalmoese, m.a.w. die betoning van liefdadigheid, wanneer daar gebid word en
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wanneer daar gevas word, het die Fariseërs se teorie en praktyk nie Jesus se goedkeuring
weggedra nie. Jesus wil dat as jy aalmoese gee moet nie dat almal daarvan weet nie,
moet nie ’n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate
doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie… In dieselfde trant praat Jesus dan
ook oor ons gebede (Matt.6:5) …En wanneer jy bid moet jy ook nie soos die geveinsdes
(wees) nie…Hierbinne leer die Here ons dan die regte gebed…Dan kom ook v.16 as julle
vas…En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie…

Hierin kan ons dan ook aflei dat die grootste deel van die bergrede is eintlik ’n worsteling
en reaksie op hoe ons nie soos die Fariseërs met liefdadigheid moet werk, in ons gebede,
en ook wanneer ons sou vas nie. Die geveinsdheid waarmee die Fariseërs dit gedoen het,
maak dat hulle nie waarlik dié God ken wat Hom as onse Vader aan ons openbaar nie.
Hulle verhouding met God en dit waartoe hulle die volk wou dwing, was eintlik nie ’n
opregte warme verbondsverhouding nie, maar ’n koue kontraktuele formalistiese dwang
waarin die liefde wat daar vir God in ons moet wees baie skade ly.

Om God in dankbaarheid aan te roep en in gehoorsaamheid na Hom te wil luister is daar
nie by hulle nie. Nee, het hulle gesê, God wil dat jy vir Hom moet werk en dat jou werke
so moet wees dat al die dinge wat jy voor die Here reg kan doen, dat die Here dan vir jou
op grond van jou goeie werke sal beloon vir jou goeie prestasies. Die werke van die Wet
weeg dan in alle geval altyd swaarder as die vrye genade van dieselfde God. Jy kan
alleen deur eie verdienste salig word en nie deur die eindelose barmhartigheid en
ontferming van die Here nie.
***
Broeder en suster, ons kan ons maar net indink, as dit mens se benadering tot die Here is,
en alles bestaan uit koue plig en harde eise dan sal dit sulke mense se gebede totaal en al
aantas, sulke mense sal nie weet wat dit is om met die regte gebed na die Here te kom nie.
Hulle sal bid asof God Een is wat hard is, waar dit nie gaan oor hoe ek in God glo en op
Hom vertrou nie, maar veel eerder bid so een soos die Fariseërs wat dink hulle verdienste
voor die Here is so groot, en die gebed is ook maar net nog ’n middel waarmee ek sekere
dinge kan verdien. Hoe meer ek bid hoe meer skuld die Here my! Sulke mense gebruik
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dan ook baie woorde en doen lang gebede voor die mense want wil hulle mos nog iets
ekstra by die Here verdien.

Terwyl die Kategismus alles behalwe die gebed benader as saak van verdienste wat ek
God mee moet beïndruk. Nee, hier is sprake van kinderlike vrees en vertroue op God
en dat God tog hierdie vrees en vertroue in my moet wek want ekself het dit nie! Ek roep
God as ons Vader aan, want God is nie maar outomaties en op grond van wie ek is onse
Vader nie. God het alleen deur Christus ons Vader geword. In die besef van hierdie
rykdom wat die Kategismus hier ontsluit is dit eintlik dinge wat daar in jou binnekamer
aan ons oopgesluit word. Nie vir ander mense om dit alles te sien nie, nog minder moet
ek ander mense hiermee wil beïndruk. Juis daar waar ander mense jou nie kan sien nie,
bid daar tot onse Vader. Moet ook nie applous van die mense verwag nie!

Die verbond wil deur die gebed in jou lewe versterk word en nie ontkrag word soos die
Fariseërs eintlik met hulle gebede gedoen het nie. Ons God wil ons Vader wees, soos
Christus Self ons in hierdie gebed voorgegaan het, trouens in Lukas 11 sien ons toe Jesus
hierdie gebed ’n tweede maal aan sy dissipels leer toe het dit eintlik voortgekom uit die
feit dat Jesus toe Self eers nog in gebed was (Luk 11:1). Jesus het toe Hy opgehou bid
het die vraag so innig van sy dissipels gehoor, op grond van Jesus se eie gebed voorbeeldHere leer ons bid…

Jesus plaas dan elke woord op sy plek. Die aanspraak op God die Vader word gemaak,
dan volg daar ses bedes en weer eindig die gebed met lof aan God. Ja, die Drie-Enige
God staan in die gebed ten volle voorop. Die eerste en die vierde bede is gerig tot God
die Vader. Die tweede en die vyfde bede is gerig op die werk van God die Seun, en die
derde en die sesde bede is gerig op die besondere werk van God die Heilige Gees.
***
In wat ons vandag mag hoor is dit duidelik God wil vir ons ’n Vader wees, God ken en
God vervul werklik aan die behoeftes van sy kinders, en Hy weet waarlik wat vir ons die
beste is. God is deur Christus ons Vader. In die Ou Testament was dit by groot
uitsondering dat God as ons Vader aangeroep was. Selfs net die Here se verbondsnaam
Matt.6:1-18
Luk 11:2a
Sondag 46
11/10/2010
Ds. Petrus Venter

Sondag 46-

4

JAHWEH wat ons in vier hoofletters in Afrikaans skrywe as HERE, selfs het die
Israeliete later ook nie hierdie verbondsnaam met vertroue kon gebruik nie. Hulle was so
bang dat hulle die derde gebod in die gebruik van die Here se Naam sal oortree dat met
latere tye in die Ou Testament dit die gebruik geword het om in die plek van die Here se
Naam soos dit daar geskryf staan, dan eerder nie hierdie Naam uit te spreek nie, maar in
die plek daarvan het hulle dan bloot gelees ADONAI, wat gewoon, Heer of Gebieder
beteken. Nooit was daar toe sprake daarvan om God in die gebed as jou Vader aan te
roep en aan te spreek nie.

Kan u insien die geweldige heilsmoment wat in Christus aangebreek het as Hy wat God
se Seun is, vir ons keer op keer wys dat jy God as Vader mag aanroep. Waar die vroeëre
name van die Here op sy andersheid, sy almag en grootheid kon dui, nou kom Christus en
Hy lê die Vadernaam op ons lippe. Daardie nabyheid en daardie innigheid en liefde om
God so te mag noem soos wat Jesus ons die geleentheid daarvoor gegee het. Die Naam
vir God wat Jesus uitgekies het, hierdie Naam mag nou ook ons keuse wees. Watter
voorreg om God ook so te mag noem soos wat Jesus Hom genoem het. Jesus het as jong
seun dit al gedoen. As twaalfjarige kind het Maria en Josef sy aardse ouers baie
bekommerd na Hom begin soek en toe hulle Hom dan op die einde in die tempel vind
was sy antwoord dat Hy met die dinge van sy Vader besig moet wees (Luk 2:49). Toe
reeds het Jesus God as sy Vader aangeroep al het hy ook vir Josef as aardse vader sou eer.

Daar word in die Nuwe Testament dan verder op deurlopende basis vrymoedig oor God
as ons Vader gespreek. Johannes 14:2 waar Jesus dit so treffend uitroep- Christus lê ’n
nou intieme band tussen die Vader daarbo en Hy wat Christus is hier onder- In die huis
van my Vader is daar baie wonings…en dan antwoord Jesus vir Thomas net vier verse
later- …niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. En nou tree Filippus ook tot
die gesprek, want vra Filippus dat Jesus vir hulle die Vader moet toon en dit is vir ons
genoeg… Filippus worstel presies met wat die Kategismus hier vir ons wil uitklaar- God
is vir Filippus in baie opsigte die transendente God, daardie oneindige afstand tussen God
en mens kry ons nie oorbrug nie en tog wil Filippus God as Vader nader aan hom hê.
Toon ons die Vader…maar watter ontsaglike en bevrydende antwoord gee die Here Jesus
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nie net aan Filippus nie, maar aan ons almal - Hy wat My gesien het, het die Vader
gesien…Die band is geweldig nou tussen God die Vader en sy Christus wat hier onder
ons is. In hierdie noue band word ons ook ingetrek.
***
Om God as onse Vader aan te spreek gee juis uitdrukking aan hierdie noue band, hierdie
verbondsgedagte wat in alles gehandhaaf word. God is nie net die God van majesteit nie,
maar ook die God van genade en liefde, nie net die God baie anders as ons nie, baie vêr
van ons nie, maar Hy is die God van ons vertroue, die God wat met ons in verhouding
staan- Hy slaan, hoewel oneindig hoog op hul die oog wat nederig lewe…

Mag die woord ONSE- nie maar net met die mond gesê word nie, kom ons dit werklik
met die hart wil sê- God wat die Vader van sy kinders wil wees, maar wat ook aan ons
wel ons behoeftes ken en vervul. Ons mag vrymoedig met God praat. Die Gees van God
wat jou dan ook laat besef ons is die kerk van God, ons is God se kinders, ons mag met
ons Vader praat. So staan dit dan ook in Romeine 8:16 dat die Gees saam met ons gees
getuig dat ons kinders van God is …ons het deur dieselfde Gees van God die Gees van
aanneming ontvang dat ons deur die Gees God as Abba Vader mag noem. Met iets
kinderlik soos ’n kind met sy aardse pa mag praat, so naby bring die Heilige Gees ons aan
ons Hemelse Vader dat daar werklik ’n kinderlike vertroue in ons mag wees dat God my
sal verhoor omdat Hy in Christus my Vader geword het.

Om God dan hier gesamentlik as onse Vader aan te roep moet ons aan die ander kant
uiters versigtig wees, om te dink godsdiens en my gebede tot God is ’n saak net tussen
God en my. Jy noem God ONSE Vader, wat klaar dit uitspel dat jy het nie maar net in
jou persoon alleen met die God wat ons aanroep te doen nie en dat God en godsdiens
eintlik maar daar in my persoonlike lewe tuishoort nie. God sien nie jou daar in
afsondering en daarom sal God nou net met jou die pad loop anders as wat Hy met sy
ander kinders dit doen nie. God kyk nie eers na die enkeling en dan kyk Hy na sy kerk
nie, maar God, onse Vader kyk eerste na sy kerk en vanuit sy kerk kyk Hy na jou. Dit
kan nie andersom werk nie.
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Ten diepste lê in hierdie eerste sin van die volmaakte gebed ’n wonderlike en diepe
kerkbesef. God het nie maar net die oog op ’n klomp los individue en nou het God besluit
om hierdie individue te verlos en hulle dan daarna tot een kerkgemeenskap te bring nie.
Nee, broeder en suster, te maklik aanvaar mense dit is hoe God werk. Hy verlos nie die
individu om daarna vir jou in sy kerk te verlos nie, maar God verlos eerstens sy kerk, die
volk van Hom as eiendom verkry, en jy kan alleen in hierdie verlossing deel omdat jy tot
God se kerk behoort, jy behoort in die gemeenskap van die heiliges en so is jy lid van die
liggaam van Christus. Waar God jou sien in terme van waar jy in Christus geplaas is, in
sy kerk deel jy en daarom is jy ’n verloste.

Godsdiens is daarom geen persoonlike saak soos mense baie keer wil voorgee nie. Selfs
wil mense dan ook nie oor hulle gebede praat nie en ook nie in gebede met mekaar
saamkom nie. Godsdiens soos Holwerda dit stel, is eintlik die mees sosiale saak ter
wêreld! God verlos sy kerk en daarom verlos Hy my tegelyk as deelgenoot van sy kerk.
God gee sy heil aan die gemeenskap en daarom kom die heil dan ook tot hulle almal wat
aan hierdie gemeenskap behoort. Dit is nie God en dan kom Hy tot die enkeling om
daarna tot sy kerk te kom nie, maar dit werk andersom. God kom eerste na sy kerk en
deur sy kerk, God se vrou, ons moeder, is daar dan ook die band met jou. Sonder die ware
kerk kan daar geen band tussen jou en God wees nie. Of anders gestel, dit sê onse Vader
vir ons – daar is geen band tussen God en my as ek geen band aan sy kerk het nie. Hoe
sal God aan my iets gee wat Hy nie aan sy kerk wil gee nie. God gee juis sy genade in
die volheid daarvan aan sy kerk dat ons juis as kerk ten volle in hierdie genade mag deel.
Die woordjie onse- in hierdie gebed sê dit alles! Wie Vader sê, sê tegelyk ook broeders
en susters. Dit is nie maar net my Vader nie, maar dit is en bly onse Vader…
***
Die onse Vader ontsluit nie net ’n ryke hemel nie maar ook ’n ryke aarde. Ja albei die
tafels van die Wet kom in die eerste twee woorde van hierdie gebed op die tafel. Ons
verhouding tot God en ons verhouding tot ons naaste, die liefde vir God en die liefde vir
ons naaste word tegelyk aangespreek. Ons het werklik ’n Vader tot Wie ons vrymoedig
kan gaan met al ons vrae en nood en behoeftes. Die feit dat God ons Vader deur Christus
geword het bring daardie totale sekerheid dat Hy my gebed sal verhoor. Ek mag ten volle
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daarop hoop. Soveel so dat hierdie hoop sluit nie die toekoms uit nie. Soos ek vir die
hier en die nou my vertroue op God kan stel net so seker kan ek dit met die oog op die
toekoms doen. Dit is die hoop wat ons in Rom 5:5 ook van lees- die hoop beskaam nie,
omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons
gegee is.

Wanneer Jesus aan die einde van sy bergrede kom dan ontvang ons ook hierdie sekerheid
in Matt.7:7-11: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle
sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat
klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood
vra, aan hom ‘n klip sal gee; en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee? As julle wat
sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader
wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid! Daar kan geen kragtiger
woorde wees as dit wat Jesus Self vir ons gee dat God as Vader ons gebede sal verhoor
nie. Ons gebed en die sekerheid dat ons gebede verhoor word, is onlosmaaklik aan
mekaar verbind. Dit geld vir elkeen- Jesus lê ook besonder klem op die woordELKEEN… God weet wat altyd vir ons die beste is; die goeie in elke situasie is aan die
Here nie onbekend nie.
***
Daarom is dit so belangrik dat ons in die geloof sal bid. Dit gaan trouens om wat Paulus
ons so duidelik op wys- Geloof, hoop en liefde. Net die woorde – ONSE VADER- dit
gee ’n vaste geloofsfondament onder u gebed, maar het ons reeds ook die kragtige hoop
ontvang dat God ons gebede sal verhoor. Ons liefde staan nie terug nie. Die feit dat ek
God as onse Vader aanroep, daarin is daar reeds die liefde ook vir my naaste. Ek bid nie
maar net vir my alleen nie, maar my gebedsaandag wil dat God die liefde wat Hy aan my
betoon, dat Hy dieselfde liefde ook aan my naaste sal betoon. Christus gee ons hierdie
ruimte, Hy wat vir ons ruimte maak- dit wat die woord Rehoboth beteken- God het vir
ons ruimte gemaak- die Rehoboth in die gebed is dat ons besef niemand kan na die Vader
kom behalwe deur Christus nie. Dit is die weg, maar die ruimte in hierdie weg is om te
weet ook soos Dawid is Ps 25 aan ons wys. Eers vers 1- God is vir Hom die persoonlike
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God, my God- Tot U HERE, hef ek my siel op…maar aan die einde van die Psalm- v.22dan bid hy vir die hele Israel- o God verlos Israel uit al sy benoudhede…

Maar onthou broeder en suster, dit bly vir ons almal, jy die enkeling voor God, maar ook
ons as die volk van God, die kerk van die Here, die God wat onse Vader is- wat in die
hemele is- Die Kategismus het ’n aparte vraag net oor hierdie woorde- Waarom word
hier bygevoeg wat in die hemele is?... Van God se hemelse majesteit moet ons nie aards
van dink nie. Van God se almag moet ons alles verwag. Ons kan alles wat vir liggaam
en siel nodig is van God verwag. God is naby ons, maar Hy is nie ons maat nie. Hy is
nie maar net soos een van ons nie. Sy majesteit is hoog verhewe.

Jes.40:22 stel dit duidelik- Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is
soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n tent om
in te woon. Dit bring ons nog nader aan die woorde wat die Here in Jes.55:9 van Homself
duidelik maak-Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë
en my gedagtes as julle gedagtes. Die eerbied en die vertroue wat ons moet hê, dit kan
ons alles in die Vadernaam verwag, maar die hemelse heerlikheid, die hemelse heiligheid,
die hemelse geregtig is die grondslag van God se troon. God kan nie met menslike
maatstawwe gemeet word nie. Ons klein en troebele gedagtegang kan die werk en die
Persone van God nie in alles verklaar nie. God is nie maar gelyk aan ons nie en daarom
hoe meer begrip daar is vir die grootheid van God, hoe meer verwondering is daar oor die
heerlikheid van God en hoe meer verwagting is daar by sy kinders dat dit hulle aan niks
sal ontbreek nie.
***
Hy wat die Almagtige God is, kan u in hierdie volmaakte gebed drie sterre sien skitter?!
Die ster van geloof, hoop en liefde. U mag deur al drie hierdie dinge met volle
vrymoedigheid na God toe gaan – in geloof, in hoop en in liefde. Ons het dit so nodig dat
daar werklik gebid moet word. Watter geweldige krag wat daar van die gebed uitgaan.
Dit wat Moses se gesig laat skitter het, sy aangesig blink as hy bid want Hy is in die
nabyheid van die Here. Die gebed is nog altyd dieselfde krag, want gevoude hande is
geweldig sterk hande, leë hande word volgemaak. Die God wat onse Vader is, kom tot
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Hom wat in die hemele is, kom na Hom deur die geloof, Hy wat selfs sy eie Seun nie
gespaar het nie, daarom sal Hy ons deur sy Seun alles genadiglik skenk.
AMEN
Vrae uit Sondag 46:
1. Hoeveel male het Jesus ons hierdie volmaakte gebed in sy Woord gegee?
2. Watter besondere waarde het Jesus Self aan hierdie gebed geheg?
3. Watter volmaakte preek van Jesus gaan saam met die volmaakte gebed?
4. Wat is die drie terreine waarin die Here met die Fariseërs in besonder baie mee
geworstel het?
5. Op watter wyse/s was die Fariseërs se gebede verkeerd?
6. Hoe het God ons Vader geword?
7. Wat bedoel die Kategismus dat daar by ons ’n kinderlike vrees en kinderlike
vertroue in ons gebede moet wees?
8. Motiveer waarom ons kan sê dat die Drie-Enige God staan in die Onse-Vader
gebed voorop? (kyk p. 3 se einde).
9. Hoe dikwels is God in die Ou Testament as Vader aangespreek?
10. Wat is die Name waarmee God dan hoofsaaklik mee aangeroep was?
11. Watter geweldige groot heilsmoment het die koms van Christus vir ons
meegebring?
12. Wat is die Naam waarmee Jesus as twaalfjarige Seun God mee aangeroep het?
13. Wat was Jesus se besondere antwoord aan Filippus toe hy vir Jesus gevra het dat
Hy aan hom die Vader moet toon? (vgl Joh.14).
14. Watter betekenis het dit om God as Abba Vader te mag aanroep (Rom 8)?
15. Is jou godsdiens en gebede uit en uit net ’n persoonlike saak tussen jou en God?
16. Motiveer waarom die woord- ONSE in die onse Vader ten diepste ook ons
kerkbesef insluit? Kyk God eerste na jou voordat Hy na Sy kerk kyk of kyk Hy
eerste na Sy kerk wanneer God ook na jou kyk?!
17. Watter sekerheid gee Jesus vir ons dat God wel ons gebede hoor?
18. Watter rol speel geloof en hoop en liefde in ons gebede? (vgl p7 se einde). Ons
kan dit soos drie sterre noem wat in ons gebede moet bly skitter…
19. Wat beteken die woord Rehoboth?
20. Waarom word die woorde – wat in die hemele is- in die volmaakte gebed
bygevoeg?
21. Hoe belangrik en hoe nodig is dit dat daar nog gebid moet word? Motiveer
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Skriflesing: Jesaja 6
Heidelbergse Kategismus: Sondag 47
Sing: Ps 147:1; Ps 148:1; Ps 86:6
Wanneer die profeet Jesaja deur die Here geroep word, broeder en suster, dan is dit in
geheel ’n openbaring van wat die eerste bede van die volmaakte gebed is. Jesaja sien die
Here op ’n hoë en verhewe troon sit en die soom van God se koninklike kleed vul die
hele ruimte van die tempel. Rondom hierdie heerlikheid is daar die engele wat vir ons in
besonder wys wat dit insluit dat God geheilig moet word. Elk van die engele roep dit ook
uit- Heilig, heilig, heilig is die Here van die leërskare…die hele aarde is vol van God se
heerlikheid. Jesaja hoor nie net God se heiligheid in hulle stemme en woorde nie, maar
ook in hulle voorkoms. Elk van die engele het ses vlerke gehad. Die eerste paar vlerke
het hulle gebruik om hulle eie gesigte te bedek, met die tweede paar vlerke het hulle, hul
voete toegemaak, en die laaste paar vlerke was gebruik om te vlieg.

Hierdie engele, die liturgiese geeste van God, elk van hulle, is self so bewus, van die
heiligheid en majesteit van God. Jesaja hoor hulle, hy sien dit alles, en wat dit aan Jesaja
doen is waar ons dit nie anders kan doen nie. Hy besef hoe min hy hierdie heiligheid van
God na behore kan absorbeer. Al wat uit Jesaja se mond kon kom na die engele se
wonderlike woorde- Wee my, ek is verlore!

Want ek is ’n man onrein van lippe en woon

onder ’n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die Koning, die HERE van die
leërskare gesien!

Hy wat drie maal God se heiligheid moes hoor, God se toorn is heilig, sy liefde is heilig,
sy trou is heilig. Hierdie Heilige, met Wie ons niemand op aarde of in die hemel mee kan
vergelyk nie, ons gedagtes is in alle opsigte te klein om werklik God se heiligheid op
enige manier te omvat, tog wil hierdie heilige God, Hy wil geken word, broeder en
suster! Dit is waaroor dit heel aan die begin van die gebed om gaan, dat God wil hê dat
ons sy heilige Naam moet ken. Ons moet God werklik goed ken. Hy wil dat ons Hom
moet herken; dit doen ons deur Wie Hy vir ons in sy Woord is. Die herkenning van God
in sy Woord is waar dit alles by begin. Maar ons herken God nie net in sy Woord nie,
ons moet Hom ook in die lewe van elke dag erken. Erken Hom in die geskiedenis van
ons land en volk, erken Hom in die Grondwet, erken Hom in die werksplek, erken Hom
Jesaja 6
Sondag 47
20/10/2010
Ds Petrus Venter

Sondag 47-

2

daar waar jy vanaand gaan slaap en môre weer jou oë mag oopmaak as Hy die nuwe dag
wakker maak.

Weer in Jesaja dan lees ons die hoof klag van die Here teen sy volk is

hierdie enkele tragedie dat my kinders ken My nie meer nie. ’n Os ken sy besitter en ’n
esel die krip van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie
(Jes.1:3).
***
God wou vir Jesaja dit moontlik maak om Hom te ken, Hom werklik te herken om dan
ook by die erkenning van God uit te kom. As Jesaja meen dat hy is so onrein, sy mond
kan nie woorde vorm wat in beginsel hierdie gebed vandag mag bid nie, dan word hy in
God se gevulde heerlikheid, waar vuur in rook en vlam dit vul, dan word uit daardie
dieselfde vuur, uit God se heerlikheid word ’n kool vuur uitgehaal en op die mens
geplaas. Die engel vlieg na Jesaja toe met ’n gloeiende kool wat hy sopas van die altaar
afgehaal het, hy hou dit met ’n tang vas, en dan druk hy daardie warm kool op Jesaja se
mond.

Jesaja is nou toegerus in wat die Kategismus ons dan ook in wil voorgaan, wat dit werklik
alles insluit om te mag bid- Laat U Naam geheilig word…ons lippe wat só iets mag sê!
Israel het nie meer geweet met Wie het hulle werklik te doen nie. Daar was geen kennis
nie, en hoe sal ons God kan heilig as ons Hom nie ken nie. Dit bly so lewend aktueel dit
wat ons hier van die Here vra. Mag ek U waarlik ken? Die Kategismus gebruik die
woorde treffend- Gee allereers dat ons U reg ken… Die woordjie GEE staan nie maar
net eenmaal nie.
***
In hierdie bede van – Laat U Naam geheilig word… is daar ten minste drie plekke wat
die GEE vooraf staan. Gee dat ons U reg mag ken, m.a.w. gee dat ons die waarheid
mag ken, maar gee ook dat ons U mag heilig in al U werke, en dan nog ’n derde maalGee dat ons. ons lewens so mag inrig dat ons hele lewe daarop ingestel mag wees om U
te loof en te prys, m.a.w. dat die Here mag gee dat ons Hom sal eer!
***
In dit wat ons vra dat die Here dit alles mag gee, dan erken ons hoe moeilik dit vir ons is
om werklik hierby uit te kom. Ons erken dat dit eintlik by die dag vir ons al hoe
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moeiliker word om God se Naam te heilig. Ja, die Woord van die Here openbaar aan ons
hoe dit al hoe moeiliker sal word. In die boek Openbaring dan sien ons die volle breedte
en diepte van hoe stelselmatige aardse verval die heiliging van God se Naam gaan raak.
Dit gebeur by wyse van die breek van die sewe seëls. Elk van hierdie seëls soos hulle
oopbreek is eintlik ’n hele breuk spul wat daarmee saamgaan. Die eerste wat Johannes
gesien het was verskillende ruiters op verskillende perde.

Die onmiddellike wat ons hier moet besef dat God Self heilig sy Naam, want nog vóór
daar enige perd in ons lewens kan inhardloop, is daar die wit perd en sy Ruiter is
Christus. Dit begin by God, Hy wat die Christus is. Dit is waar dit alles by moet begin.
By God, by sy Naam, by wat sy volle wese is. Ons sal in die gebed dan ook besef,
presies is dit hoe alles inmekaar steek en hoe hierdie volmaakte gebed opgebou is. Die
Onse Vader wil nêrens anders begin as om by God Self, hierdie Ruiter eerste te stel nie.
Dit gaan in die eerste drie bede heeltyd om net hierdie Een wat moet voorgaan, nl. God.
Laat U Naam geheilig word… laat U koninkryk kom… laat U wil geskied…Dit staan ook
in die regte volgorde, God se Naam, God se Ryk, God se wil, want die sake so eie aan
God moet al meer en meer ook ons saak gemaak word.
***
Waar dit alles by moet begin is by God wat geheilig moet word, want hoe anders, sy
koninkryk wil alleen in lewens inkom waar sy Naam reeds geheilig staan. Ek kan tog
ook nie bid om die koms van sy Koninkryk, maar ek het nie by die Koning Self wou
begin nie?! Nou weet ons daar waar sy Naam geheilig word, daar kom sy Koninkryk
alreeds, daar waar sy Koninkryk al sterker lewens deurbreek, daar sal ook sy wil geskied.
Waar die Vader se Naam geheilig word, en waar sy Ryk kom, daar raak dit werklik ons
as burgers van sy Ryk, waar God sy sake voor ons neersit…

Sy Naam, sy Koninkryk, sy wil, God maak sy sake nou deel van ons sake, nou kan ons
weer in oorleg met die lewende verbond, ons sake God se sake maak. Ons brood, ons
skulde, ons versoening. Al hierdie dringende node wat daar by ons is, kan ons ook voor
God neerlê, en God sal na ons luister. God se sake staan natuurlik eerste en dan volg ons
node.
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Soos die Wet van die Here ons leer, so sien ons ’n samehang ook met die gebed. Tussen
God se gebooie en ons gebede moet ons altyd ’n verband kan lê, want die eerste drie
gebooie van God se Wet stel ook vir God Self sentraal. Ek mag geen ander god dien as
net die ware God nie, ek mag van hierdie ware God geen beeld maak nie, en ek moet God
se Naam heilig. Dit eis die Wet van ons. God se Naam en God se dag stel werklik vir
God in alles sentraal, en die gebed doen dit nie anders as God se gebooie nie. God gee
hierin ook ’n heilige orde, selfs ’n heilige volgorde.
***
Tog het ons reeds erken hoe dit al moeiliker vir ons word om die Here se Naam te heilig.
Wanneer Johannes in Openbaring dit sien dan sien Hy die volgende seëls oopbreek, en
daar breek ’n rooi perd uit, die perd van oorlog en rewolusie, daar breek ’n swart perd uit,
die perd van honger en pes, en die vaal perd dra nie verniet die kleur van die dood nie.
Baie van dit wat die perde hulleself teen te pletter loop dra reeds die kleur van die dood.
Nou word die vyfde seël oopgebreek, ná hierdie vier perde, en spesifiek word daar in die
vyfde seël, ’n visioen van kerkvervolging sigbaar. Vir die kerk van die Here beteken dit
nuwe moeilikheid, maar tog staan hierdie moeilikheid ook in diens van Christus. Die
kerk sal al hierdie verskrikkinge in haar eie boesem moet dra, totdat die getal vol geword
het, en daarom word die oordeel ook uitgestel, dat die tyd kan kom om volledig in God se
genade bly te wees. Dit is die vyfde seël, maar wanneer ons bid dat God sy Naam mag
heilig, dan bid ons in die besef van daar is ook ’n sesde seël wat gebreek gaan word. Die
kerk is in die vyfde seël , die wêreld is in die sesde seël . Die sesde seel dra die wêreld en
die chaos daarvan waar geen mens dit eintlik kan beskryf nie.

Die wêreld versink in die sesde seël, maar weet u broeder en suster, wat het hierdie eerste
ses seëls gemeenskaplik so merkwaardig gemaak. Hierdie seëls is gebring en gebreek
op grond van hemelse en aardse gebede. Gesamentlike gebede gee as’t ware die energie
waar dit alles loskom en uitbreek op die geroep van engele en gelowiges tesame. By die
openbaring van elke nuwe oordeel, dan roep die engele dit eers weer uit waaroor ons
vandag handel- Heilig is die Here God- En ook die ouderlinge van die Here se kerk
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bring by elk van die nuwe katastrofes ook nog eers weer eer aan God. Die God soos die
ouderlinge dit besing wat dit waardig is om te ontvang- heerlikheid, eer en krag.
***
Dit is asof dit dwarsdeur die geskiedenis ons moet opval. Engele en mense bid saam en
wanneer hierdie gebede so saamgevoeg word dan is die groot tema wat al hierdie gebede
inlei en saamvat presies dit waarmee ons vandag besig is- Laat U Naam geheilig word…
Maar voordat ons in Openbaring kan afstap, broeder en suster, is daar die sewende seël
wat ook moet oop. Wat gebeur dan? Iets so groot! Daar kom in die hemele van alle
plekke ’n halfuur stilte. En weet u wat dit so aangrypend maak, die engele kry nie ’n
woord gesê nie, want wat hulle nou moet aanskou is so oorweldigend dat dit hulle stom
laat, want wat sien hulle, broeder en suster?! Hulle sien ’n engel wat van die
reukofferaltaar vuur op die aarde gooi. En dit laat hulle stom want lees ons hierdie vuur
is die gebede van God se kerk.

Dit gaan gepaard met vuur en donderslae en weerligte, die aarde bewe, God se laaste
gerig het begin. Die hemel kry nie gepraat nie, die hemel hou haar hart vas, kan ons maar
sê, maar weet u wat maak dit so besonders? As die engele nie meer gepraat kry nie, dan
gaan die mens die engele verby. God het in die hart van sy kinders die ewige Rotssteen
gelê, en mense wat nog altyd swakker as die engele gelyk het, dit is dan hulle wat bid –
Laat U Naam geheilig word- Heilig, heilig, heilig is die Here… Wanneer dit op die
uiterste gebed aankom, want ons het mos reeds erken, dit gaan vir ons al hoe moeiliker
word, watter troos om te weet daar sal dan nog altyd mense wees wat kan bid.
***
Ons het dit so nodig dat God ons in ons gebede moet sterk, dat God dit wat vir ons so
onmoontlik lyk, tog moontlik moet maak. As die engele nie meer kan bid nie, dan kan
die kerk nog met haar gebede volhard, en elke lid van die kerk sal met volle instemming
hierdie lof sy eie maak. Die realiteite van so baie dinge op hierdie aarde is besig om ons
baie hard te slaan , maar ons staan by die begin van wat hemel en aarde, engele en mense
nie van kan loskom nie, God se heiligheid. Laat ons in tye van voorspoed en swaarkry
tog net dieselfde sal bly bid dat die Here se Naam geheilig mag word. Dit is waaroor dit
alles moet gaan.
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Die grootste, die allergrootste faktor, wat ons hele wêreldgeskiedenis moet rig en lei, en
wat die begin en einde van alle bewegende kragte op hierdie aardbol is, is die gebed om
die heiliging van God se Naam. Hierdeur, broeder en suster, word die wêreldgeskiedenis
bepaal.
***
Om God se Naam te ontheilig, daar het ons in die Here se Woord baie voorbeelde
daarvan. Heilig wat eintlik beteken om iets eenkant te plaas, jy stel dit apart want jy wil
jou nou net daarop toespits. Die goddeloosheid en die boosheid van hierdie wêreld moet
daar in wat heilig is nie kan inkom nie. As die boosheid of die eie wil van die mens
inkom en eintlik so inwerk dat God nie toegelaat word om te wees wat Hy is nie, nl. Hy is
God- HY IS WAT HY IS- dan sal God hierdie ernstige daad van die mens, die
ontheiliging van Hy Wie God is, nie ongestraf laat bly nie.

Dink maar toe Israel daar in hulle woestynreis by Kades baie dors geword het. Die Here
het toe aan Moses en Aäron dit opgedra om daar met die rots te praat en dan sal daar
water uit die rots vloei. Moses het toe nie net met die rots gepraat nie, maar hy het ook
op die rots geslaan. Daar kom toe nog steeds baie water uit, maar die Here was vertoorn
teenoor Moses- want lees ons presies waaroor dit in hierdie eerste bede van die Onse
Vader ook oor gaan- juis wat Moses nie gedoen het nie- Num.20:12: Toe sê die HERE vir
Moses en Aäron: Omdat julle in My nie geglo het om My voor die oë van die kinders van
Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat Ek
aan hulle gegee het nie. Die kern van om God te heilig is dat jy mens God, God moet laat
wees, ook voor ander mense. Om God ook in sy goddelike heiligheid te erken as Hy vir
jou opdragte gee. Jy moet so aan God toegewy wees dat jy jou volle aandag aan God kan
gee en dat God al die eer moet kry vir wat God doen. Moet nie op die rots slaan waarmee
jy moes gepraat het nie, want so skend jy God se heiligheid.

Dit het die seuns van Aäron, Nadab en Abihu in Lev. 10 sou uitvind, toe hulle vreemde
vuur op God se altaar geplaas het. God het hulle deur weerlig gedood en het hulle voor
die aangesig van God gesterwe. Dit gaan eintlik maar heeltyd om dieselfde feit wat
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Moses heel aan die begin van sy roeping moes hoor- Trek uit die skoene aan jou voete,
want die grond waarop jy staan is heilige grond. God is en bly die hoë en heilige God
aan Wie alleen alle lof en aanbidding toekom. Dit is waarom Christus in die volmaakte
gebed dit dadelik eerste stel dat God se Naam geheilig moet word.

Ons moet God ken, herken, erken, ja dit is nie maar kennis omdat ek nuuskierig is oor
God nie, maar geloofskennis dat God in die praktyk van my lewe, ja elke oomblik van my
lewe geheilig mag word. Dit is die saak wat in ons harte moet lewe, dat as God die groot
skatte van Sy verbond vir u ontsluit dan wil ek waarlik erken die dinge wat Hy in my
lewe doen en watter betekenis het dit vir ons in ons lewens. Hierdie eerste deel van die
Onse Vader is eintlik besig om jou tot oorgawe aan God te dwing. Jy wil oorgee want
Wie kan ek meer vertrou as God.
***
Ons belydenis rondom hierdie eerste bede is so gevul met die heerlikheid van God dat dit
aanvanklik mag klink of ons belydenis oor haar woorde struikel. Dit gaan om God se
almag, sy wysheid, sy goedheid, sy geregtigheid, sy barmhartigheid, sy waarheid. Tog
sien ons hier is alles behalwe maar net ’n opstapeling van God se deugde en werke, maar
as ek God reg ken moet ek Hom ook as Heilige eer.

Dan staan die eerste drie dinge saam. God se almag, sy wysheid en sy goedheid, dit hoort
bymekaar, want dit sien alles op die almagtige God se skeppingswerk. Watter geweldige
kragte lê daar in ’n enkele atoom opgesluit, onmeetbaar, dit kan die wêreld in stukke
skiet…. Tog mag ek bid- laat U Naam (ook hierin) geheilig word. Laat ons die
samestelling van die atoom raaksien as wyse waarop ons u krag ken, herken en erken.
Die God wat die atoom gebou het, het ook die spinnekop sy draadjie kon laat weef, maar
dieselfde God het die olifant en die kameelperd gemaak wat jou laat klein lyk as jy daar
langsaan gaan staan. Ja dit gaan werklik om wat ons Kategismus hier bely- laat ons U
heilig, roem en prys in al u werke, waarin u almag, wysheid en goedheid…uitstaan.
Maar die almag, wysheid en goedheid van dieselfde God Wie se Naam geheilig moet
word, ons bid ook dat sy geregtigheid en barmhartigheid en waarheid so sal skitter. Die
woord “skitter “ word in al ons belydenisskrifte net op hierdie een plek gebruik. Ons
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besef dat God se Naam nie net in die skepping uitstaan nie, maar in ons geskiedenis ook
moet skitter. Die son skyn en niks laat die lig van die son verswak nie, maar tog is daar
wolke wat tussen ons in die lig van die son kan inbeweeg wat dit laat lyk of die son
swakker skyn. Ons gebed is dat hierdie wolke wat die wêreld gee mee ontheilig
weggeneem mag word.

Mag God wat hierdie wêreld na sy einde lei, ook in geregtigheid, barmhartigheid en
waarheid in die gebeure van elke dag geheilig word. Die goddelose en demoniese kragte
mag dit verswak, mag die leiers wat u so tart, mag hulle verkwyn, mag U tog U
barmhartigheid vir ons gee, omdat U deur al die eeue U kerk deur U groot barmhartigheid
nog altyd gered en bewaar het. U het nog altyd u waarheid oor die leuens van mense laat
triomfeer. Dit alles is ingesluit- wanneer ons bid- laat U Naam geheilig word…Ons bid
eintlik dat die einde ook mag kom, letterlik bid ons dat die nuwe Jerusalem met haar goue
strate en poorte van pêrels werklikheid mag word, ’n al hoe groter werklikheid, want het
ons mos reeds gewys dat ons ook bid dat al die seëls in Openbaring wat oopgebreek
word, dat hulle wat teen U is, nou finaal gebreek die dieptes mag ingaan, terwyl ons
gebede bly opgaan. Ons weet ons gebed is in alle geval by Hom, die Ruiter wat reeds
oorwinnend die wit perd uitry.

Daarom sluit hierdie eerste bede af met wat God ons ook moet gee- Gee verder dat ons
ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat U Naam om ons ontwil
nie gelaster nie maar geëer en geprys word. Hiermee erken ons en dit bely ons ook dat
ons in staat is om God te ontheilig. Ons is in staat om God te laster, en dit ook met ons
hele lewe. Ons gedagtes, woorde en werke laat ons skaam word. Ook in die alledaagse
dinge, mag ons vir Christus ’n brief wees. In 2 Kor. 3 is dit dan ook wat die Here deur
Paulus aan ons skrywe- Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur
alle mense; omdat julle duidelik ‘n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe
nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God; nie op kliptafels nie, maar op
die vleestafels van die hart.
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Is dit wat mense in u lewe kan lees, werklik ’n brief van Christus vir die wêreld?! U
lewe, u lewensboek word gelees, en wanneer andere in u lewe verkeerde dinge lees, dan
word die Here gelaster. En dit omdat ek nie die ink van die Gees en die Woord van God
my woorde en sinne wil maak nie. Ons lewe almal in huise van glas, en dit maak soveel
te meer dat ’n mens se lewe hier met ’n pyl en boog vergelyk kan word. Om ’n pyl te
skiet moet dit eers reg op die boog geskik word en vandaar word dit dan geskiet. Die
Kategismus gebruik in die ouer vertalings dan juis hierdie twee woorde- nie maar net die
woord “rig” soos die nuutste vertaling nie, maar word daar gevra dat die Here my lewe
so sal “skik en rig” dat God se Naam deur ons geprys sal word. In werklikheid vra ons
die Here dan met die gebed dat my lewe soos ’n pyl uit sy stywe snare sal losskiet,
gespan en reeds geskik en dit net na een teiken- DIE EER VAN GOD- Dit is wat dit
beteken om te bid- Laat U Naam geheilig word…
AMEN
Vrae uit Sondag 47
1. Wat het Jesaja by sy roeping gesien?
2. Wat is die indruk wat dit op ons moet maak?
3. Hoeveel male word God heilig genoem? Wat is die bedoeling daarmee?
4. Hoe het Jesaja sy belewing verwoord?
5. Waarom is dit so nodig dat ons God moet ken?
6. Wat is die twee “boeke” waaruit jy God kan ken. Vgl. Art. 2 NGB
7. Noem die ses dinge wat die Kategismus ons hier van God leer en wat in die eerste
bede vir ons moet uitstaan?
8. Hoeveel kere word hier vir die Here gevra dat Hy iets vir ons sal GEE? Wat moet
ons hieruit aflei?
9. Wat is die primêre dinge wat God ons moet gee waardeur ek dan God se Naam sal
kan heilig?
10. Motiveer waarom ons mag aflei dat dit eintlik vir ons al hoe moeiliker word om
God se Naam te heilig? Watter gedeelte in die Here se Woord dui ook hierop?
11. Gee kortliks ’n verduideliking van die opbou van hierdie volmaakte gebed? Wat
is die dinge wat ons in opbou moet tref?
12. Word daar net op die aarde om die heiliging van God se Naam gebid? (Vgl p.5)
13. Wie is die Ruiter op die wit perd in Op.6? Wat beteken die ander perde?
14. Wat het gebeur kort voor die breek van die sewende seël in Openbaring 8?
15. Wat moet die verband wees tussen die Here se gebooie en ons gebede?
16. Hoekom word die gebed om die heiliging van God se Naam as kragtig uitgeken?
(Vgl. p.6)
17. Noem voorbeelde waar mense God se Naam ontheilig het? Beskryf dit veral in die
geval van Moses.
18. As jy ’n atoom bestudeer wat moet jy ook hierin raaksien?
19. Hoeveel keer kom die woord “skitter” in ons belydenisskrifte voor?
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20. Waarom bid ons dat God se Naam ook in ons geskiedenis moet skitter?
21. Op watter wyse het Paulus na die kinders van die Here in 2 Kor. 3 na verwys?
22. Op wat moet ons gebede geskik en gerig wees?
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Skriflesing: Openbaring 19:11-21
Heidelbergse Kategismus: Sondag 48
Sing: Ps 68:8; Ps 72:1,3; Ps 146:4 ( Ps 99:1,3)
Verlede keer in Sondag 47, broeder en suster, was ons by die verskillende kleure perde in
Openbaring 6. Vandag in Openbaring 19 sien Johannes weer die wit perd. – Toe het ek
die hemel geopend gesien; en daar was ’n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem
Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid… Dit is baie duidelik
hierdie perd dra ’n Koning. Daar word gepraat van die baie krone wat die Ruiter op sy
beurt dra. Uit die oë van die Ruiter slaan daar vuurvlamme uit en Hy is die Een wat die
wêreld sal vonnis en Hy oordeel in geregtigheid. Sy kleed is in bloed gedoop en sy Naam
wat niemand ken nie, net Hyself maar tog is Hy in sy Naam geopenbaar- Sy Naam is- Die
Woord van God.

Soos wat Johannes al dieper kon ingaan op wat hy hier kon sien, is v.15 die koninklike
onderstreping van presies die volle gesig. Vers 16 noem Hom dan – Die Koning van die
konings en die Here van die here… Daar kan by ons geen twyfel wees nie dat Jesus
Christus hierdie Koning is. Hy wat deur die wêreldgeskiedenis as Heerser, as Koning sal
triomfeer. Hy regeer, dit is waaroor Op.19 oor gaan.

Ons gebed wat die Koning ons geleer het, gaan oor die koms van die wit perd- ons staan
vandag by die tweede bede- Laat u koninkryk kom… Dadelik besef ons wanneer die
koninkryk van God ter sprake kom dan is dit nie vir almal ewe duidelik wat word nou
presies bedoel as daar van die koninkryk van God gepraat word nie. Tog is dit so
belangrik dat ons dit moet weet. Johannes die Doper het uit die begin van Jesus se
optrede op aarde dit met ons bekering in verband gebring. – Bekeer julle, want die
koninkryk van die hemele het naby gekom… Jesus Self het baie gereeld oor die koninkryk
gepraat. Wat bedoel die Here as Hy sê die koninkryk is nie iets wat uiterlik bestaan nie,
maar die koninkryk is in ons. As die Fariseërs vir Jesus vra wanneer die koninkryk dan
sal kom, dan antwoorde Jesus hulle met die inwendige van die koninkryk (vgl. Luk
17:21). Jesus sê dat die koninkryk nie met uiterlike gelaat sal kom nie. Mens sal nie na
buite kan kyk en sê – hier is die koninkryk of daar is die koninkryk nie.
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Die koninkryk is hier onder ons midde, sonder dat mens dit dan werklik kan raaksien.
Tog het Jesus dit ook baie duidelik wou maak dat die koninkryk wel reeds gekom het.
Nou word dit natuurlik ’n al hoe moeiliker vraag dat as die koninkryk dan reeds gekom
het, waarom dan die gebed- Laat u koninkryk kom…?!
***
Om die vrae net nog nader na mekaar te bring. Hoeveel koninkryke leer die Woord ons.
Op.19 verkondig baie duidelik dat Christus Koning is. Christus het dan ook ’n
koninkryk, maar is die koninkryk van God dieselfde as die koninkryk van Christus?
Christus het oor sy koninkryk selfs nog voor Hy gekruisig was Hom voor Pilatus
verantwoord- want het Pilatus vir Hom gevra- Is U die Koning van die Jode? Jesus
antwoord vir Pilatus so anders as wat Pilatus dit sou verwag- Jesus sê vir Hom- My
koninkryk is nie van hierdie wêreld nie… Pilatus wil Jesus dan probeer vaskeer deur ’n ja
of nee antwoord- Jesus moet dan tog duidelik sê of Hy wel Koning is! Dan antwoord
Jesus Hom in die duidelikste taal- U sê dat Ek ’n Koning is. Hiervoor is Ek gebore, en
hiervoor het Ek in die wêreld gekom.

Die feit dat die koninkryk waarvan Jesus praat nie van hierdie wêreld is nie wys dat
Christus Self tussen twee koninkryke onderskei. Jesus verklaar ook die verskil tussen ’n
wêreldse koninkryk en die koninkryk waarmee Hy kom. ’n Wêreldse koninkryk is op
mag gegrond wat met wapens en politiek verstrengel staan. So ’n koning het soldate wat
vir hulle koning sal veg terwyl die koninkryk wat Jesus voor Pilatus stel dit nie só sal
werk nie.

Pilatus verstaan natuurlik geen snars van wat Jesus aan hom sê nie, want as jy

nie by die Koning van die koninkryk kan begin nie, as jy nie weet Wie waarlik die
Koning is om Wie dit gaan nie, dan sal jy van sy ander koninkryk niks verstaan nie.

Tog is nie net Pilatus blind en doof vir die ware koninkryk van God nie, maar broeder en
suster, ons mense het eintlik nog maar altyd vir die koninkryk van die wêreld groter
begrip wou toon as vir die koninkryk van God. Ons leer so swaar om juis te besef die
wêreldse koninkryk sal nie heil bring nie. Die toring bouers by Babel het gedink om
hulle eie koninkryk op te rig en wat het daarvan geword?! Ons moet besef wanneer ons
bid- Laat u koninkryk kom… dan bid ons dat Christus in sy Ryk, ja Christus in sy
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Koninkryk alle teenstand sal afbreek. Ja, die koninkryk van God moet ook al ons
menslike koninkrykies afbreek. Die oorwinnende krag van Jesus Christus is dieselfde as
God se krag. God die Vader se koninkryk en Jesus se koninkryk is waarlik in alles
een…daar is net een koninkryk van God, en ons bid dat hierdie waaragtige koninkryk
deur alle teenstand sal kan breek. Mag die Ruiter op hierdie wit perd in alles, sy vaart en
oorwinning behou. Hy wat reeds die oorwinning behaal het maar die volle prys moet nog
ontvang word!
***
Die woord wat die Kategismus by hierdie bede voorop plaas is die woord- REGEER…!
Hier word van een Koning en een Ryk gepraat en die Koning moet oor sy Ryk regeer.
Christus die ewige Koning wat nie sonder onderdane kan wees nie. Hy wat vir Homself
onderdane kan skep- selfs uit die klippe kan Hy dit doen! Die koninkryk is daar ter wille
van die Koning en nie andersom nie. Die Koning wil dat sy onderdane wel vir sy Ryk
moet bid.

Nou begin die Kategismus baie duidelik nie in een groot geheel met ons te praat nie.
Hier werk die gebed deur na die enkeling. Trouens dit begin by jou en my as enkelinge,
as individue- dat ons, ons so deur God se Woord en Gees sal laat regeer, dat ons ook
hoe langer hoe meer aan God sal onderwerp. Tegelyk onderskryf die Kategismus
eintlik maar net die Here se Woord- die koninkryk wat nie in die sigbare geleë is nie en
dit kom nie maar net in woorde nie, maar in krag. God wat die Almagtige is, maar
Christus het alle mag in die hemel en op die aarde ontvang. Daar is niks buite die mag
van God nie. Selfs die goddelose, die duiwel en alle bose magte kan nie buite die mag
van God omgaan nie. Al sal die bose nooit gewilliglik aan die mag van God onderwerp
wil wees nie, is dit in alle geval reeds onderwerp. Hulle kan hulle ook nie roer of beweeg
as God hulle nie toelaat nie.

Ons besef ook en dit moet ons in gedagte hou die stryd tussen die koninkryk van God en
die ryk van die Satan is nog nie finaal voltooi nie. Die duiwel wat genoem word die
owerste van hierdie wêreld sal nie maklik van sy ryk wil afsien nie. God se ryk en Satan
se ryk is baie beslis teenoorgesteld van mekaar maar tog in hewige stryd met mekaar.
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God het die vyandskap gestel tussen die saad van die slang en die saad van die vrou, dit
wat ons besef dit alles met die moederbelofte saamgaan. Daar was reeds ’n koninkrykestryd aangekondig- En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad
en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Dit wat Genesis ons van God se koninkryk openbaar het net duideliker en duideliker
geword. Johannes sien dit so duidelik dat Hy kan aankondig- die koninkryk het naby
gekom. Dit is naby want Christus, die Koning het reeds gekom. Hy die Koning wat nooit
sonder onderdane kan wees nie. Die kerk is die wyse en die plek waar Christus die
onderdane van sy ryk vergader, beskerm en onderhou. Om hierdie gebed te bid is om te
vra dat ons sy onderdane sal wees. Deur die wedergeboorte wat God skenk en deur
bekering verkry ons dan ook die toegang tot hierdie rykdom wat God se koninkryk is. In
hierdie ryk word ons dan ook deur die Woord en Gees van God regeer, as Christus deur
sy Woord en Gees ons dan ook gewillig maak om Hom van ganse harte te dien. Ons wil
deur hierdie bede die eer van God in ons persoonlike lewe voorop stel. Trouens ons bid
dat God se koninkryk ook deur my persoonlike lewe sal kom. Die Kategismus praat dat
ek in persoon my hoe langer hoe meer aan hierdie Koning sal onderwerp.
***
Maar ons besef soos ons dikwels dit al moes raaksien dat God kyk nie na ons asof ons
maar soos ’n klomp los sandkorrels is nie. In God se ryk staan mense nie maar los van
mekaar nie, maar ons is ’n verbondsgemeenskap. Dit impliseer ons is ’n organiese
eenheid, daar moet lewensgemeenskap tussen ons wees soos wat die ranke nie van die
wynstok losgemaak mag word nie, die Hoof hoort by die liggaam.

Die koninkryk kom dan ook nie net in my persoonlike lewe nie, maar ons bid dat die
koninkryk juis ook in ons kerklike lewe sal kom. Soos ek in hierdie gebed persoonlik
met my hele hart myself wil voeg by die voortgang van die Here se ryk, bid ons juis ook
vir die koninkryk van die hemele in ons kerklike gemeenskap. Die Kategismus bewoord
dit dat in hierdie gebed bid ons dat die Here sy kerk sal bewaar en laat dit groei. En die
bewaring word so duidelik gestel dat waar dit in die kerk net om die Woord van God
moet gaan, bid ons terselfdertyd dat die Here sy Woord sal bewaar…ons vra dit in die
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mate dat die Here die werke van die duiwel sal vernietig, en elke mag wat teen die
Here opstaan, ook vernietig sal word. Dit gaan nog verder- dat alle kwaadwillige
planne wat teen u heilige Woord bedink word, dat dit vernietig sal word. Die gebed
om die koms van die koninkryk is tegelyk ’n gebed om vernietiging teen dit alles wat in
die koms van die koninkryk se pad wil staan. Ons bid dat die Here sy kerk strydvaardig
sal maak. Die kerk wat bewaar moet word en vermeerder moet word, dit moet ons bid
met die oog op die koms van die koninkryk. Die kerk is die vuurherd wat die harte vir
die koms van God se koninkryk warm moet laat word. Die kerk is daar ter wille van die
koninkryk van God wat met al twee die werkwoorde intens geraak moet word en ywerig
moet ons daarmee besig wees om te bewaar en te laat groei. Dit staan nie los van mekaar
nie, maar beide, die bewaring en die groei moet tegelyk plaasvind. Hoe besonder om te
besef in hierdie gebed word die statiese met die dinamiese verenig.

Die een aspek moet dan ook nooit ten koste van die ander gebeur nie. Beide van hulle
word deur Christus in sy kerk-vergaderende werk saamgevoeg. Dit is Hy wat immers
bewaar en laat groei. In die tyd van geloofsafval en verlating van die kerk hoe nodig het
ons hierdie gebed. Mag die Here ons weer by die fondamente van die apostels en profete
bring, mag ons dit bewaar, maar dieselfde krag wat die bewaring moet werk, moet ook
werk in die opbou van die kerk. Dat die opbou en die groei van die kerk ook met krag sal
geskied. Die Here wil deur die gawes wat Hy aan ons skenk sy kerk ryklik laat groei. U
moet dit ook goed raaksien, die Kategismus praat nie oor die kerk asof dit maar aan ons
behoort nie. Antwoord 123 praat duidelik van U kerk. Dit gaan nie oor ons kerk of
maar net oor die kerk nie, maar die kerk behoort aan die Here. U kerk wat ons naby aan
die harte moet lê wanneer hierdie gebed om die koms van die koninkryk in die tweede
bede ons die harte ingelê word.
***
Die koninkryk wat naby ons gekom het, dit wat Johannes sê, Jesus wat openbaar dat die
koninkryk in ons gekom het, in ons midde is reeds die koninkryk van God, dit gebeur
deur God wat Self sy eie werk sal voltooi. Ja kragte wat ons nie alles van weet, kragte
waaroor ons hoegenaamd nie oor beskik nie. daarom sal ons by die koms van God se
koninkryk ook nie kan wegneem dat ons wel hier ook met ’n groot geheimenis te doen
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het. ’n Geheimenis maar nie dat die Here die geheim daarvan net in Homself bewaar nie.
God wil die mens sy mede-arbeider maak en daarom laat God sy koninkryk ook in ons
lewens kom. Dit word net sterker en sterker, God laat sy koninkryk in sy kerk kom, dat
sy Woord en sy Heilige Gees werklik in die lewe van sy kinders mag deurwerk. Ons bid
in hierdie gebed dan ook vir die wêreld. Ons bid in waarheid dat die Here op so ’n
besondere wyse sy werk sal doen dat sy kragte mag uitgaan in hierdie wêreld. Kragte wat
deur sy Woord en deur sy Heilige Gees en deur sy engele so mag deur werk, sterker as
wat ons dit kan beskryf.
***
Hoe dit alles dan gebeur, moet u nie dink u kan dit alles verstaan nie. Geen mens weet
wat werklik die kragte is wat mense die werk van geloof en bekering laat doen nie. Tog
is dit deel van die vervulling van die gebed- Laat u koninkryk kom… Ons is nie
vermetel as ons die Here vra dat Hy sy koninkryk oor heel die wêreld moet uitbrei nie.
Dit is die Here wat Self gesê het- aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde.
Ons kan wel se dat God hierdie werk deur sy Woord en Gees doen, maar presies hoe die
Gees werk en presies hoe die engele werk kan niemand presies verklaar nie. Ons weet
wel dat dit beslis gebeur. Die kragte wat werk is hier, al kan ek dit nie sien nie. Dit werk
trouens so sterk dat dit soos ’n vuur in hierdie wêreld brand. Dit werk selfs verdelend en
daar kom verdeeldheid tussen die mense. Die mense wat dan teen God is, die mense vir
wie God nie hulle Koning is nie, ek kan tog nie met hulle wil saamwerk nie. Ons vra
God dan ook deur hierdie gebed om ons onkunde weg te naam, dat ons Hom sal ken en
vir Hom sal kies en nie teen Hom sal kies nie.

Die Kategismus stel dit hier baie sterk dat my keuse vir God doelbewus ’n keuse sal word
teen Satan. Vernietig die werke van die duiwel… vernietig… vernietig. Vernietig elke
mag wat teen U opstaan, vernietig alle kwaadwillige planne wat teen u heilige Woord
bedink word. Ons moet nie dink hierdie werke en magte en planne teen God is maar
verbeelding, hipoteties iets waarmee ek net rekening mee moet hou nie. Dit is ’n
konkrete werklikheid. Dit sal nie help om maar net daarmee rekening te hou nie.
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Ons moet dit besef en ons beleef dit dat die kerk van die Here deur die duiwel bedreig
word. Die bedreiging van Satan moet baie ernstig opgeneem word. Martin Luther het dit
so intens beleef dat hy wat Luther is ’n slag toe hy meen hy die duiwel teen hom sien
werk het hy die inkpot geneem en die duiwel daarmee gegooi, vas teen die muur in die
vertrek waarin hy was. Ons is in hierdie gebed die mede-arbeiders saam met God wat sy
koninkryk wil sien kom. Ons bid nie asof die koninkryk iets objektief, van buite
waarneembaar is, en ek dit maar bestudeer nie… Née, hierdie saak word totaal in die
subjektiewe kant ontplooi dat dit kan nie anders dat ek ook nou by die koms van God se
koninkryk werklik betrokke moet wees, dat ek met Luther wat dit aanbetref op een lyn sal
staan en die duiwel se werk aktief sal wil afbreek.

Een van die duiwel se grootste planne is om die Woord van God af te breek. Die
Kategismus lig dan ook hierdie plan van Satan in besonder uit. Wanneer ek hierdie
gebed bid dat die Here se koninkryk moet kom, dan bid ons vir die werk van sending en
evangelisasie. Ja om baie meer as net die sendingwerk maar dat die koninkryk op alle
terreine van ons lewe sal deurwerk. In die besighede, in die boerderye, in die myne, in
die fabrieke, in die politiek, ja broeder en suster, daar mag nie ’n enkele terrein van ons
lewe wees waar die koninkryk in sy krag en heerlikheid nie moet inkom nie. Ons het die
koms van die koninkryk werklik in alles so nodig.

En dit moet nie maar net lippetaal wees nie. Dit moet in alles die rigting van ons hele
lewe beheers. Die perd wat hier aan die kom is mag nie gekeer word nie, die wit perd
met Christus as die enigste Ruiter. Ek moet Hom oor alles in my lewe wil sien kom. Die
Kategismus eindig hierdie gebed wat in die tweede bede ingesluit is dat die koninkryk so
mag kom…totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin U alles in almal sal
wees... Ons wil dan in alles aan God oorgegee wees. Saam met die inhoud en die
vervulling van hierdie gebed wil ons die vrug daarvan tog ook pluk. Dit moet nie iets
kunsmatig wees as maar deel van die dinge wat net ’n deel van my lewe raak nie, maar
dit moet my lewe wees dat God as Koning in my sal kom en deur my sal kom, ongeag
voor wie ek staan, of watter omstandighede ek ook al in mag verkeer. Niks moet die
koms van die koninkryk kan keer nie. Dit mag nie los staan van die lewe van elke dag
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nie. Dit kan ons nooit genoeg beklemtoon nie. Die koninkryk is nie maar ’n aanhangsel
van ons lewe nie, maar dit is die lewe wat God jou wil skenk. Ons kan praat van Sy
koninrykslewe!

Ons eie swakke kragte kry dan te doen met die grootste kragte wat daar kan wees. Die
koninkryk wat nooit van hierdie wêreld is nie, moet in hierdie wêreld kom. Die
koninkryk wat nie maar net geestelik deel van ons godsdiens is nie, maar dit kom ook in
betrekking met alles wat stoflik en tydelik is, totdat die tydelike van die lewe ook eendag
opgehef sal word.

God is oor die hele wêreld Koning. Oor die hele lewe wat God geskep het is Hy Koning.
In alles moet Hy as Koning erken word. Hierdie Koning sê aan ons- My koninkryk is nie
van hierdie wêreld nie, anders dan sou Jesus se dienaars met die swaard gestry het.
Petrus by die afkap van Malchus se oor moet sy swaard vinnig terugsit, want die
koninkryk van God beskik oor middele en handhaaf kragte wat ons kan gebruik maar nie
oor kan beskik nie.

Mag hierdie gebed in u lewe dan ook met u werke gepaard gaan. Selfs al gaan ons die
hemelpoorte deur, mag u selfs dan nog bid- Laat u koninkryk kom… Selfs by die uur en
minute van ons dood moet ons nog altyd die Here dien en loof en aan Hom gehoorsaam
wees. En wanneer alles voltooi is, die uurglas van die wederkoms bevat geen sandkorrels
nie, maar die ewige heerlikheid van God se koninkryk is nog steeds aan die deurloop.
Selfs dan wanneer die laaste basuin klink, God sal die wêreld finaal oorwin, mag dit dan
nog steeds ons gebed wees, selfs in daardie oomblikke – Laat u koninkryk kom…
Wanneer ons bid- MARANATHA- Kom Here Jesus, kom gou… dit is ’n gebed uit die
heerlikheid van die koninkryk gebid. Mag u ook daardie heerlikheid ontvang, mag u so
wil bid.
AMEN
Vrae uit Sondag 48
1. Wat is die betekenis van die wit perd in Op.19? Wie is sy Ruiter… wat dra die
perd alles saam?
2. Verstaan almal presies dieselfde as ons van die koninkryk van God praat?
3. Wat het Johannes die Doper oor die koninkryk van God gesê?
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Wat was Jesus se verduideliking oor die koninkryk van God?
Is die koninkryk van God en die koninkryk van Christus dieselfde koninkryk?
Wat moet ons onder die koninkryk van God verstaan?
Is die wêreld ook besig om sy eie koninkryk te wil bou? Motiveer.
Watter werkwoord word by hierdie gebed deur die Kategismus voorop geplaas
(2de par. p.3).
9. Verduidelik waar die koms van God se koninkryk wil begin… by die enkeling of
by die massas?
10. Watter betekenis het die moederbelofte (Gen. 3:15) as ons oor die koms van God
se koninkryk handel?
11. Wat is die middele waarmee Christus ons in sy koninkryk mee regeer?
12. Het hierdie gebed om die koms van die koninkryk enigiets met die kerk van die
Here te make? Motiveer.
13. Op watter besondere (unieke) wyse moet ons vanuit hierdie gebed vir die kerk
bid en oor die kerk praat?
14. Kan die gebed om die bewaring van die Here se kerk en om die groei van die
Here se kerk van mekaar losgemaak word?
15. Is dit nie belangriker dat daar eintlik meer groei in die kerk moet plaasvind nie, en
dat ons die ou dinge waarmee die Here sy kerk nog altyd bewaar het meer op die
agtergrond moet skuif want dit belemmer die groei?!
16. In watter opsig het die groei van die kerk met die opbou van die kerk te make?
17. Kan ons die kragte waarmee die koninkryk aan die kom is in alles verstaan en
verklaar?
18. Het die engele ook enigiets met die koninkryk van God te doen?
19. Kan die koms van God se koninkryk ook in die lewe van mense verdelend werk?
20. Wat is die dinge wat in die koms van God se koninkryk alles vernietig moet
word?
21. Hoe het Martin Luther die bedreiging van Satan gesien en wat was sy optrede?
22. Is die koms van die koninkryk iets wat jy van buite objektief kan bestudeer?
23. Is daar enigiets in ons lewe wat van die koninkryk van God losgemaak kan word?
24. Is daar ooit ’n tyd (dalk my sterwensoomblikke) waarin ek mag ophou om vir die
koms van God se koninkryk te bid?
25. Wat beteken die woorde maranatha en watter betekenis dra dit in die gebed om
die koms van God se koninkryk?
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Skriflesing: Mattheus 7:13-29
Heidelbergse Kategismus: Sondag 49
Sing: Ps.40:4; Ps 25:2,4; Ps 86:6 9 (Ps.19:6,7)
Die noue verband met die Drie-Eenheid van God is deur Christus Self in hierdie
volmaakte gebed ingelê. Broeder ene suster, as God se Naam geheilig moet word, dan
gaan dit om God die Vader, wat vir ons sy Woord gegee het. Ons bid dat die openbaring
van God vir ons die wil van die Vader bekendmaak. Die tweede bede- Laat u koninkryk
kom… dat die ryk van Christus so mag kom dat ons deur sy Woord en Gees regeer sal
word. Vandag bid ons dat die wil van die Here moet geskied. Hierdie gebed wil tot die
Heilige Gees nader dat ons as onderdane van God in sy koninkryk ook lewende
onderdane sal wees en dat die lewe wat die Gees in ons moet wek so in ons sal werk dat
ons in alles na die wil van die Here sal luister in wat Hy aan ons geopenbaar het.

Waar dit gaan om God se wil in ons lewens het ons te doen met die lewe en die dood. So
ernstig is dit dat aan die wil van God is selfs die belofte van die ewige lewe verbind. Ons
moet in alles volhard om die wil van God te doen want God wil dat ons in volharding sy
wil moet volbring want so kan ons wat Hy beloof het in besit neem. Hebreërs 10:36 praat
ook van - nadat julle die wil van God gedoen het die belofte te verkry…
***
Dit bring ons vanoggend dan ook by die besef benewens die feit dat dit baie dringend is
om hierdie gebed in jou lewe te bid is dit geen maklike gebed nie. Die wil van die Here
word in ons lewens uitgevoer deur ’n geweldige stryd wat daar in ons plaasvind. Ons kan
hierdie wil op geen wyse in ons eie krag uitvoer nie. Aan die ander kant so min soos wat
ons uit onsself die wil van God kan doen moet ons terselfdertyd besef niemand kan gered
word wat nie die wil van God doen nie. Daar is volharding nodig om die wil van God te
wil doen, en daarom dat die gedeelte uit Hebreërs ons aanmoedig doen die wil van God
en jy neem in besit dit wat God aan jou belowe het. Dit is so ’n ryke belofte om eintlik in
die beloftes van God die nog groter beloftes te verkry.
***
Nou moet ons hier in hierdie stryd wat ons om God se wil voer baie versigtig wees,
geliefdes. Daar is die voorbeeld wat ons by Samuel en Eli aantref. Samuel is nog die
jong seun wat as priester in wording die hoëpriester Eli moet bystaan. Nou weet ons hoe
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die Here die een nag met die jonge Samuel Sy wil bekendgemaak het. Hoe Samuel
aanvanklik nie geweet het Wie so na hom roep nie, menende dat dit elke keer maar Eli is.
Dit hou aan totdat Eli kon onderskei maar dit moet mos God wees wat met die seun praat
en op Eli se advies sou Samuel weer by die roeping kon sê- Spreek Here, wat u dienskneg
luister… En dan ontvang die jonge Samuel die verskriklike openbaring wat die wil van
God aan hom bekend maak. God sê aan Samuel dat vanweë die goddeloosheid van Eli se
seuns gaan die Here iets verskriklik in Israel doen. So verskriklik dat elkeen wat dit sou
hoor die twee ore sou tuit. God kondig ’n baie harde oordeel oor die priester huis aan.
In 1 Samuel 3:14 lees ons selfs dat die Here gesweer het aangaande die huis van EliWaarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of
spysoffer versoen word nie…

Hier het ons die voorbeeld van wat ons reeds besef hoe die openbaring van God se wil ’n
geweldige spanning in jou lewe kan teweegbring. Samuel verkeer in die grootste
benoudheid oor hy nou God se wil ken maar hoe kan hy dit oordra. Daar het ons van die
kant van Eli die aandrang dat Samuel verplig moet wees om aan Eli God se wil oor te
bring. Samuel moet Eli alles vertel wat dan ook gebeur.

En nou doen Eli eintlik presies dit wat die Here ons in die gebed rondom die derde bede
leer ons nie moet doen nie. Dit klink baie vroom as Eli dan sê- Hy is die HERE, laat
Hom doen wat goed is in sy oë… Daar is geen voorneme wat Eli aanbetref dat hy van sy
kant gaan regmaak nie. Hy gee die indruk van ek berus hierby, sonder om oor sy eie rol
in sy kinders se opvoeding hom enigsins te verootmoedig. Hy maak asof hy maar alles
nog steeds in die Here se hande oorlaat sonder om op hierdie laat stadium sy eie
persoonlike verantwoordelikheid te besef. Ons het in Afrikaans eintlik in verband met
die derde bede ’n eie verkeerde spreekwoord ontwikkel- die spreekwoord wat sê – “laat
God se water maar oor God se akker loop”…
***
Die gebed wat die Here ons hier leer het niks met passiewe oorgegewe berusting te doen
van ek kan niks aan God se wil verander nie, nou aanvaar ek dit maar. Broeder en suster,
die derde bede moet nie so vertolk word nie, maar in hierdie gebed gaan dit oor aktiewe
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gehoorsaamheid aan God. Dit gaan daaroor dat ek sal doen dit wat die Here my beveel.
Ek moet my eie wil kan prysgee, die Kategismus vra- Gee dat ons en alle mense ons eie
wil prysgee… En dan kom daar eintlik ’n oproep tot die Here tot werklike besig wees
met sy wil, daar moet ’n heilige strydvaardigheid, ’n gewillige gehoorsaamheid aan God
se wil by ons kom.

Die feit dat die gebed wat die Here ons geleer het die toevoeging maak dat – Laat u wil
geskied, soos in die hemel, dan weet ons in die hemel is daar nie maar passiewe
berusting van dit is nou só en nou aanvaar ek dit maar nie. Nee, in die hemel waar die
engele is gaan dit om die engele wat God se wil van harte volbring. In hierdie opsig
maak Jesus hulle ons voorbeeld. Ons moet dan selfs bid dat ek God se wil hier op aarde
doen soos die engele in die hemel sy wil uitvoer. Uit onsself waar ons van nature
verdorwe is en ons eie bose wil voortdurend in opstand is teen God se wil, daarom bid
ons dat wat ek nie kan doen nie, die Here my tog die krag, die vermoë mag gee om dit te
mag doen.
***
Ek bid in werklikheid dat die Here nie mag toelaat dat ek maar in my eie sondige wil
berus nie. Ons wil deur die innerlike krag wat God ons deur sy Heilige Gees skenk, dit
wat deur die wedergeboorte in ons gewerk word, vra ons die Here dat daar tot binne-in
ons harte, in die binneste dele van my as mens waar die duiwel en my eie begeertes so die
botoon wil voer, dat die Gees van die Here daar moet inkom en daar moet werk. Die
Dordtse Leerreëls gee eintlik hier die werk waar dit om moet gaan- Hfst. 3/4par.11 bely
ons: dat die Here die geslote hart sal open, versag Hy wat hard is, en besny Hy wat
onbesnede is. In die wil stort Hy nuwe eienskappe in en maak die wil, wat dood was,
lewend; wat sleg was, goed; wat onwillig was, gewillig; en wat ongehoorsaam was,
gehoorsaam. Hy beweeg en verstek die wil sodat dit, soos ’n goeie boom, vrugte van
goeie werke kan dra.
***
Om die werklike omvang van wat ons hier bid duidelik te stel moet ons vanuit die
dogmatiek tweë dinge goed onderskei. Die wil van God staan op twee maniere vir ons
geskrywe. Ons het die wil van God se besluite maar ook die wil van God se bevele.
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Andere onderskei dan hier tussen die verborge wil van God en die geopenbaarde wil van
God Dit staan op wat ons ook in die Here se Woord lees- die verborge dinge is vir die
Here onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid
om te doen, al die woorde van hierdie wet ( Deut.29:29).

Sowel die besluite as die bevele van God is sy goddelike wil. Maar die wil omtrent God
se besluite, dit is wat ook as God se Raadsplan bekend staan. God voer Self sy Raad in
hierdie wêreld uit. God se ewige gedagtes omtrent alle dinge is wat met die maak van die
geskiedenis na ons toe kom. God maak geskiedenis ooreenkomstig sy Raad. Dit geskied
dan ook ooreenkomstig hoe God dit wil.

Maar nou die wil van God se bevele vra ons die Here nie maar net om berusting in God
se wil, wel is dit soms nodig, want die voorbeeld van Job en van Paulus gaan ons ook hier
voor. Job het gesê – Die Here het gegee, en die Here het geneem: die Naam van die Here
sy geloofd! Daar kom die tye wat jy een in wil met God se wil moet wees. Dit vra tog
wel ook berusting soos Paulus in 2 Kor 12:9 dit moes aanvaar. Die Here het vir hom
gesê- My genade is vir jou genoeg… God wat vir Paulus die doring in die vlees gegee het,
het Paulus moes leer om dit so te aanvaar. Hy moes een in wil word met God se wil.
***
Wanneer ons dit besef, broeder en suster, dan besef ons hierdie gebed wil eintlik my wil
ombuig dat daar gewilligheid moet kom in wat ons moet doen. Sekere dinge kan ons nie
verander nie, dit het Dawid ook besef by die dood van die kindjie wat hy op sondige
wyse by Batseba verwek het. Toe die kindjie nog baie siek was, het hy hard op homself
neergekom en nie geëet nie, en hy het gevas en op die grond bly lê, maar toe die kindjie
dood was, toe staan hy op en hy eet ook weer. Mens sou verwag nou moet Dawid mos
veral homself teen die grond bevind, maar hier is iets van die worsteling wat niemand van
ons, ons van kan losmaak nie. Dawid verklaar dit eintlik self- 2 Sam 12:22-23: En hy sê:
Toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink: Wie weet—
die HERE kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood—
waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal
na my nie terugkeer nie.
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Ons het hier met die groot vraag of God se besluitende wil en bevelende wil met mekaar
in stryd kan wees. Dit mag soms vir ons so voorkom, maar die enigste rede hiervoor is
dat ons nie alles kan verstaan nie. Ons sondige verstand kan hoegenaamd nie alles
deursien nie, wat Abraham op die berg Moria ook sou agterkom.
***
Die Here beveel vir Abraham om Isak sy enigste seun van die belofte te gaan offer. Daar
was dan selfs aan Abraham belowe dat die Messias uit Isak sal kom, nou wil dit lyk God
wil sy eie belofte kind slag. Die Here gee dan die opdrag, die bevelende wil daartoe. Is
dit God se besluitende wil wat nou met sy bevelende wil bots?! God se besluit was
hierdie gaan die kind van die belofte wees. God se bevel is nou gaan slag hom. Hoe het
Abraham gehandel. Hy het nie gedink ek sal maar eerder my op die belofte van God
beroep en maak of God se bevel nie bestaan nie. Aan die ander kant het hy ook nie maar
eenvoudig aanvaar dit is met God se belofte nou klaar want wat ek nou doen sny God se
belofte ook af. Née, hy het van alle kante bly vashou. God se wil in sy besluite maar
God se wil in sy bevele word nie teen mekaar afgespeel nie, want het Abraham aan albei
vasgehou as ons Heb.11:18 lees- want hy (Abraham) het gereken dat God mag het om
selfs uit die dode op te wek.
***
Abraham, Dawid, Paulus, daar sou nog baie voorbeelde kon wees, maar as die Naam van
die Here, geheilig word, en God se koninkryk kom, ook in jou lewe, jy wat God se Naam
moet eer, en sy koninkryk moet soek, beide God se Naam en koninkryk kom nou eintlik
in hierdie derde bede na jou toe. Daar in jou daadwerklike alledaagse bestaan, bid jy dat
God se Naam werklik so geheilig sal word, ook in dit wat jy vir God dag tot dag wil
doen. In hierdie derde bede is ons so ernstig ook in terme van die tweede bede dat ek vir
God van harte wil aanroep dat sy koninkryk so konkreet in my lewe moet kom dat ek
werklik wil leer om sy wil in gehoorsaamheid aan Hom alleen in hierdie wêreld uit te
voer. Mag ek dan ook God se koninkryk sonder enige teenspraak van my kant soek.
Daarvoor bid ons…
***
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Broeder en suster, ons belydenis stel dit heel konkreet – Gee dat ons en alle mense ons
eie wil prysgee om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teëpratery gehoorsaam
te wees… Dit word ’n gebed dat die Here my in my verantwoordelikheid moet help. Ek
moet teen my eie natuur kan optree, en as ek in konflik met myself kom, daarvoor bid ons
dat daar in my konflik téén myself sal kom. In hierdie sware stryd wat ek dan met myself
mag hê, dat ek daartoe sal oorgaan om myself te verloën. God se wil staan altyd in die
teken van selfverloëning, en mag jy wel in jou eie persoon deur die doen van God se wil
ook skade ly, maar tog besef ons dat al mag dit nie so lyk nie en al mag die wêreld ook sê
dit is dwaas om so te handel, moet ons weet God se wil is altyd goed. Dit is die een reël
wat God ons gee en wat deurgaan.

In die paradys sou hierdie derde bede in hierdie volgorde sondig en onvanpas gewees het.
Trouens die mens wat God sy kind gemaak het, en nie maar sy dienaars soos die engele,
die mens sou in die paradys vir die engele ’n voorbeeld moes wees. Die aarde het daar
die hemel moes voorgaan en het die mens die groter voorbeeld van gehoorsaamheid aan
die engele moes leer. Voor die sondeval sou dit eintlik gebid moes word, laat u wil
geskied soos op die aarde, net so in die hemele, maar u weet die val wat daar by die
engele was het na die aarde deurgekom. As Adam dan tog maar sou bid, meer as ooit dat
die rewolusie in die hemele, gekeer mag word, laat u wil geskied op die aarde, dat daar in
die hemele ook na u wil teruggekeer mag word. As Adam maar sou vra veral toe die
slang hom in die paradys ook openbaar en die mens tot dieselfde sonde as daardie groep
engele wou verlei, laat u wil geskied, soos op die aarde, net so ook in die hemele, dat
Adam die Here sou vra om die hemele ook weer te maak soos wat die aarde toe nog was,
die plek van God se volmaak te wil…

Die geskiedenis van Genesis 3 het na ons afgekom. Die mens het ook nie in die waarheid
bly staan nie. Hy bid nie dat daar in die hemele na die gehoorsaamheid teruggekeer moet
word nie, maar hy laat eerder hierdie ongehoorsaamheid homself welgeval en bid nie tot
die hemele van God nie, maar vloek daarteen. Die val wat daar in die hemele
plaasgevind het, het nou ook na die aarde deurgedring en die aarde is deur die hemelse
val meegesleur. Hemel en aarde is gedeformeer. Die hemel het in die afval aan die aarde
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die leiding gegee in plaas van dat die aarde toe die geleentheid daar was, die hemel
voorgegaan het in troue diens aan die Here. Hoe dikwels het die Satan daar van bo toe hy
nog in die hemele toegelaat was juis ’n aanslag uit die hemele op die aarde gemaak om
die aarde sy gehoorsames te ontneem. Dit wat ook met Job gebeur het.

Die armoede in die Ou Testament is dat die gebed wat Jesus ons leer nie in die tyd van
die Ou Testament so gebid sou kon word nie. Al sou ons kon bid- Laat U wil geskied, tog
het die hemele nog ook die Satan bevat. Die hemel sou vir die aarde nie die voorbeeld
kon wees nie, net soos wat daar wel ’n tyd kon wees dat die aarde vir die hemele ’n
voorbeeld moet wees. Beide hemel en aarde het in die sonde geval, want ’n hemel met
Satan nog daar teenwoordig het hierdie gebed in sy volheid onmoontlik gemaak.
***
Tog het Christus hierdie gebed ons geleer waar Hy nou die hemele die voorbeeld vir die
aarde kon maak. Die deformasie het wel in die hemel begin en vanuit die hemel het daar
deformasie ook op die aarde gekom. Dit laat Op.12 ons ook besef, maar wat in Luk. 10
en Op.12 ook staan, Christus het ’n geweldige verandering nie net op die aarde nie, maar
veral ook in die hemele teweeggebring. As Jesus daardie 70 dissipels uitstuur om vir
geheel in Israel te gaan preek dan gebeur daar iets wat hulle eenvoudig verwonder, want
kondig hierdie dissipels nou aan dat hulle hier op aarde die demone kan uitdryf. Hierdie
70 is so bly dat die demone hulle aan hulle moet onderwerp in die Naam van Hom wat
hulle gestuur het. Al begryp hulle dit nog nie mooi nie hoe kry hulle dit reg om die mag
van Satan te breek, dan is dit Jesus wat aankondig dat Hy die Satan soos ’n weerligstraal
uit die hemel sien val het. Die verblyfreg wat Satan daarbo gehad het, is verby! Die
toegemaakte deur daarbo het ook sy krag hieronder gebreek.

Die groot verskil het gekom. Tussen Job en hierdie dissipels staan daar net Een wat die
verskil kon maak en dit is ons Here Jesus Christus. In die woestyn het Hy wat Jesus is
die duiwel in al sy versoekinge voluit weerstaan, en het die duiwel die reg tot klag wat hy
teen die mens gehad het op alle gronde verloor. Die kruis was die laaste spyker daarvan.
Satan het op grond van die reg van God, God nog elke keer aan sy eie reg gebonde kon
hou en so het God die hemele in die Ou Testament nie vir hom kon sluit nie, maar in
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Christus is die reg wat Satan ons aanmekaar teen God mee afgespeel het, Jesus het
daardie reg so in ons plek vervul, dat die verskriklike regsaak wat ook die Satan teen ons
gehad het, nou ook nie meer geld nie.

Jesus het eintlik deur sy dood en lyding heen,

deur in alles aan die reg van God te voldoen en God se wil volmaak te gehoorsaam
hierdie derde bede in sy volle betekenis moontlik gemaak. Daar het vanaf die aarde,
danksy Christus, reformasie in die hemel kon plaasvind.

Maar nou, in hierdie derde bede, omdat Christus nou in die hemel is, kan daar ook vanuit
die hemel herstel en reformasie op die aarde plaasvind. God se wil kan op aarde geskied
net soos in die hemele, danksy God wat aan sy eie wil in Christus voldoen het. Dit is ons
gebed in hierdie derde bede, dat ons ’n taak het hier op aarde, ja die ouer vertalings van
die Kategismus het nog tereg gepraat dat ons, ons amp en beroep gewillig en getrou moet
kan uitvoer.

Ons staan met hierdie gebed met die werklikhede van elke dag gekonfronteer. Stakings
en boikotte, dit wat die laaste tyd so deel van die lewe geword het, daar is in ons
belydenis geen ruimte daarvoor nie. Laat ons afsluit met die besef dat hierdie gebed soos
voedsel in ons lewe gesien moet word. Sonder kos kan ’n mens nie lewe nie. So is God
se wil, wat moet geskied. As ons aan Christus verbonde is soos ranke aan die
wingerdstok dan sal dit ook ons voedsel wees om die wil van ons Hemelse Vader te doen.
Ons moet nie maak of dit maar net nagereg is nie. Dan is my voedsel dit wat EK WIL
doen, en my nagereg om te doen wat GOD WIL. Dan lewe ek soos ek wil.

Dit wat Jesus gesê het is Hy baie ernstig oor- Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here, sal
ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat
in die hemele is (Matt.7:21). Ons moet besef uit onsself kan ons dit nie regkry nie. As
Jesus vanuit sy bergpreek dit vir ons sê, waarin ook die Onse Vader –gebed aan ons
geleer word, dan is dit asof Jesus klaar met ons praat in wat in Hom moontlik is. Alleen
in Hom waar Hy ons stel voor die volstrekte verpligting dat ons God se wil moet doen
dan wil Hy dat ons soos kinders van ons Hemelse Vader dit ook wil doen. Kinders is uit
liefde aan God gehoorsaam en nie uit dwang nie. Jesus kan hier alreeds die genade van
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God voorop stel. God se gawes staan altyd eerste. God gee eers voor Hy eis.
Gehoorsaamheid aan die wil van God is dus ’n gevolg van die genade wat die gelowiges
reeds ontvang het. Christus wat hier preek het in alles die wil van God volbring, en
omdat Hy vir ons die genade van God kan uitdeel kan ons ook deel in sy koninkryk. Ons
kan dan God se wil doen, nie uit eie krag nie, maar in die krag van God. Dit is God wat
in ons werk om te wil sowel as om te werk.

Daarom geliefdes, in u amp as gelowige, u is profeet, priester en koning, soek na God se
wil en doen wat van u verwag kan word. Dit waarvoor ons ook bid. As profeet mag dit
God se wil wees dat ons deur woord en daad die verlossing in en deur Christus verkondig
en ons nie skaam vir sy evangelie nie. As priesters dat ons, onsself as lewende
dankoffers aan God moet toewy, dat ons barmhartigheid aan ons medemens sal bewys,
vir mekaar bid en vir mekaar tot seën wees. As koning bid ons laat U wil geskied dat ek
met ’n vrye en goeie gewete teen die sonde in my eie lewe en in die lewe van ander kan
stry. Ons moet as konings bid dat dit God se wil mag wees dat sy koninkryk mag uitbrei
want dit beteken vir ons in die amp van gelowige net meer en meer as God sy Ryk
uitbrei.

Ons eie wil moet ondergeskik gestel word, want onthou hoe die engele dit doen. Daar
word in werklikheid in die gebed wat die Here ons leer oor die engele en oor die duiwel
gepraat. As ons later daarby kom- verlos ons van die Bose, dan is dit die duiwel waarvan
gepraat word. Maar ons het hier die engele wat vir ons reeds tot die wil van God
aangespoor het. Kom ons hierdie voorbeeld wil navolg.
AMEN
Vrae uit Sondag 49:
1. Op watter wyse kan ons die Drie-Eenheid van God ook in die Onse-Vader
onderskei?
2. Hoe ernstig is dit om werklik God se wil uit te voer? Motiveer die erns.
3. Is dit maklik om God se wil uit te voer?
4. Hoekom is die antwoord wat Eli aan Samuel gegee het - Hy is die HERE, laat
Hom doen wat goed is in sy oë…, nie reg nie?
5. Is die spreekwoord- “laat God se water maar oor God se akker loop”… werklik
tot eer van God?!
6. Wat is die kern waarvoor ons in die derde bede bid? (Kyk bo-aan p.3).
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7. Wat moet met my eie wil gebeur?
8. Wat is die bedoeling dat ons die woorde toevoeg- net soos in die hemel?
9. Beskryf hoe die Dordtse Leerreëls dit bely in hoe ek God se wil kan doen?
10. Op watter twee maniere moet ons na God se wil vanuit die dogmatiek kyk?
11. Met watter ander name kan ons na die wil van God se besluite verwys?
12. Is dit soms nodig om in die wil van God te berus? Gee voorbeelde.
13. Kan God se bevelende wil en sy besluitende wil met mekaar in stryd wees?
Verduidelik aan die hand van Abraham wat opdrag ontvang om Isak te gaan offer.
14. Wat het Abraham geglo sal God doen as dit wel God se wil is dat hy sy kind
moet slag?
15. Sou daar in die paradys gebid kon word dat God se wil moet geskied … soos in
die hemele?
16. Is daar ’n verskil om ’n dienaar van God te wees of ’n kind van God te wees?
17. Waar het die eerste deformasie plaasgevind? In die hemel of op die aarde?
18. Wat kan ons as “armoede” in die Ou Testament tipeer? (Vgl. p.7)
19. Hoe het die reformasie in die hemel kon plaasvind?
20. Hoe moet ons vanuit hierdie gebed die gereelde stakings in ons land beoordeel?
21. Motiveer hoekom ons die derde bede soos voedsel in ons daaglikse lewe moet
hanteer?
22. Watter belangrike uitspraak het Jesus in Matt.7:21 gemaak. Hoe moet ons hierdie
gedeelte verstaan?
23. In watter amp is u geplaas as ons bid dat elkeen sy amp en beroep gewillig en
getrou moet kan uitvoer?
24. Word daar ook oor die Satan in hierdie volmaakte gebed gepraat?
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Skriflesing: Deuteronomium 8:1-20
Heidelbergse Kategismus: Sondag 50
Teks: Deuteronomium 8:3
Sing: Ps. 36:3; Ps. 65:6,7; Ps. 65:8
Ons moet baie versigtig wees, broeder en suster, as ons by hierdie deel van die volmaakte
gebed kom, asof ons nou by die deel kon kom wat gaan oor die dinge wat ons vra en wat
ons nodig het. Maklik kan ’n mens die fout maak om te dink dat die eerste drie bedes
gaan oor die Here- Laat U Naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil
geskied… en nou vra ons dat die Here ook na ons eie belange moet omsien- Gee, ons
vandag ons daaglikse brood… Ons moet op geen manier in hierdie gebed hierdie
onderskeid wil maak tussen die dinge wat vir die Here voorop staan en dan die dinge wat
vir ons belangrik is as deel van die tweede deel van die Onse Vader beskou nie.

In al ses die bedes van die Onse Vader gaan dit oor die dinge van die Vader en dit wat die
Vader en sy kinders gemeenskaplik raak. In ons begeerte na brood, ja in alles waarvoor
ons lewe en waaroor ons met die Here in hierdie gebed oor praat staan dit onlosmaaklik
aan mekaar verbind. Die heiliging van God se Naam, die koms van God se ryk en doen
van God se wil is waartoe die brood ons ook moet bring. Die brood is instrument van die
Heilige Gees. As ek na brood verlang maar ek vra dit maar ter wille van my eie heil en
my gesondheid en dat ek maar my lewe daarmee wil voortsit dan sondig ons. Dit gaan
nie maar oor my eie sake en my lewe nie, maar ek vra hierdie brood ter wille van God se
Naam, God se ryk en God se wil. Dit is ’n offer van die kind van die Here wat hy/sy in
hierdie gebed om die daaglikse brood aan die Here moet bring.
***
’n Offer van ons geloof, ’n offer van ons hoop, maar ook ’n offer van ons liefde. Mag
ons weer deur die allerfynste verbande van hierdie gebed wat daar ooit nog kon wees
gegryp word, want die offer van ons geloof staan gebind in die openbaring van God se
Naam. Die offer van ons hoop is in die brood vanweë die koms van God se koninkryk.
Die offer van ons liefde word in die brood gesoek want dit gaan tog werklik om die doen
van God se wil.
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Ons staan in alles in ons gebedsroem nie verleë nie, want gebede word soos reukwerk
voor die aangesig van die Here gestel. Ons lees ook dat die opheffing van ons hande is
dan soos ’n aandoffer. Die Kategismus stel in die geheel die gebed as die vernaamste
deel van ons dankbaarheid. Ek moet nie bid om daarmee te wil ontvang nie, dan is dit
mos geen offer nie! Bid is om te werk, om die reukwerk van die belangrikste wat daar in
jou lewe kan wees voor die Here te wil bring… brand dit dat dit ’n lieflike reukwerk kan
wees wat vir God aangenaam moet wees. As ek bid om te offer en nie om te wil ontvang
nie dan is dit ’n handeling waarby die mens iets aan God wil gee. Weereens onthou wat
die Kategismus ons leer dit is die vernaamste deel van ons dankbaarheid lewe!
***
As jy regtig bid dan offer jy! Ek steek nie in die vierde bede leë hande na God toe uit met
die hoop Hy wat die Here is nou my hande moet vul nie, maar veel meer gaan dit in
hierdie gebed dat ek aan God die offerande van sy brood wil bring. Ek wil aan God die
brood bring waarmee Hy my reeds versadig het. Die woord GEE- Gee ons vandag ons
daaglikse brood… dit stel jou nie soos ’n bedelaar voor die Here nie, waar mense net
heeltyd wil vra en daar gegee en gegee moet word nie. Die woord GEE het in hierdie
opsig heeltemal die verkeerde betekenis begin kry omdat mense op strate en in allerhande
sentrums blikkies skud en leë hande na jou wil uitsteek. Dit gaan vir God nie ’n oomblik
daaroor dat Hy ons soos bedelaars behandel nie. Jy word nie in die gebed soos ’n
bedelaar na gekyk nie, maar daar word na ons gekyk as kinders van God reeds beklee as
priesters voor God en in daardie heilige staat van priesters vra ons die Here – gee ons
vandag ons daaglikse brood…

God wil in sy tempel nie bedelaars ontvang nie, maar priesters! Ons gesigte vertrek dan
nie van honger en is vaal vanweë ons gebrek aan brood nie, maar dit is gesigte wat eintlik
blink omdat hulle reeds gesalf is met die olie van God se Gees. Wie mooi hieroor nadink
broeder en suster, as jou mond nader wil kom om te eet, dan moet die vrug van die lippe
reeds die lof aan God wou bring en as jy jou hande wil uitsteek dat jou hande gevul moet
word, dan kan dit alleen omdat jou hart en jou siel en al jou kragte reeds gevul is en jy dit
reeds op die altaar kon neerlê. Dit staan in nou verband met wat ons in Sondag 52 by
gaan kom. God as Koning het mag oor alles en dat dieselfde God as Koning ons alle
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goeie dinge wil en kan gee… sodat daardeur nie ons nie maar u heilige Naam ewig
geprys sal word…

***

Die vermoë om vir ons te kan gee is alleen by God wat ons Hemelse Vader is. God wat
bo alles staan- bo elke oorlog, bo dit as daar vrede is, bo die onmag van die mens, bo die
spanning wat daar tussen al die volke is. Ons bely in hierdie gebed dat God alleen hierdie
vermoëns besit om dinge te verander wat geen mens hoegenaamd kan verander nie. Al is
daar genoeg water in die riviere en lope en boorgate en die grond is vrugbaar en die aarde
is in staat om goeie oeste te lewer, tog is dit opsigself nie die waarborg dat alles goed sal
gaan nie. Die mens kan goeie grond ook goed opmors. Daarvan is die wêreld vol, vol
erosie slote en besoedelde riviere… as jy dan bid – gee – gee ons vandag ons daaglikse
brood dan bid jy dat God wat al hierdie goeie dinge kan gee, dat God wat hierdie
vermoë besit, dat ons Hom hierin ook reg sal dien. Sy Naam, sy koninkryk, sy wil, moet
om sy brood ontwil ook verheerlik en gedank word.

Ons leef nie by die genade van mense nie, of omdat daar goeie grond en volop water is
nie, maar in die gebed besef ons en dit bely ons ook dat ons leef by die genade van ons
Hemelse Vader. Hy wat Hom deur niks en niemand laat bind nie, in alles is Hy
soewerein! Daar is geen probleem wat die mens hom/haar teen vasloop wat vir God ook
’n probleem sal wees wat God kan verhinder om nie meer te gee nie.
***
As die gelowige verbondskind van die Here bid- Gee- ons vandag ons daaglikse brood…
dan is die GEE geen angskreet en laaste uitweg en soeke na iets wat êrens weggesteek
word nie… nee dit is ’n offerande van die kind van die Here se geloof aan die God wat
Hom as ons Vader in die hemel openbaar wat my in alle nooddrif kan versorg omdat Hy
dit as almagtige God kan doen maar ook as getroue Hemelse Vader wil doen. Hy wat
berge kan skuif en heuwels kan platvee maar sy verbond wankel nie, sê die Here ons
Ontfermer!

Hoe duidelik het God aan Israel in die woestyn hierdie brood gegee. Daar het God reeds
in die woestyn Homself ook deur Christus en die Heilige Gees geopenbaar. Hierdie
gebed om ons daaglikse brood staan in die Kategismus rondom die Drie-Eenheid van
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God ingebed. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die verband met die Vader is
waar die Kategismus dit bely dat Hy is die enigste Bron van alles wat goed is. Hy is nie
maar net die God wat na die geestelike omsien nie. Juis is dit andersom en daarom bid
ons ook eerste vir die gewone dinge, die aardse behoeftes, want dit moet ons weet.
Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is. As daar na die liggaamlik, aardse
behoeftes nie omgesien word nie, dan kan daar nie eintlik by die dieper vraag, na die
geestelike omgesien word nie. Ek sal sonder hierdie aardse versorging gewoon doodgaan,
daarom staan die aardse behoefte dan selfs voor die geestelike behoeftes. Om van jou
skulde vergewe te word en om uit die mag van die Bose verlos te word, is wel uiters
belangrik, maar het Paulus ook geskrywe dat die natuurlike dinge wel voor die geestelike
moet kom. 1 Kor. 15:46: Die geestelike is ewenwel nie die eerste nie, maar die
natuurlike; daarna die geestelike...

Gewoon kan ons dit so stel. Wat sal dit my help ek bid om vergewing van my sonde en
my skulde en ek vra die Here om my in alle opsigte teen Satan te bewaar dat ek nooit in
versoeking mag kom nie, maar my dag tot dag bestaan is eenvoudig in flarde. As my dag
tot dag bestaan stukkend is, dan kan die ander dinge in my lewe ook nie regkom nie. Dit
is die logika van hierdie gebed en die logika wat ons in hierdie gebed moet raaksien. Die
brood staan nie teenoor die geestelike dinge nie en is op geen wyse minderwaardig
teenoor ons geestelike behoeftes nie. 'n Maer uitgeteerde mens wat nie weet waar sy
volgende snytjie brood vandaan gaan kom nie, sal dit moeilik vind om eerste vir die
vergewing van sonde te bid. Dit maak net meer sin dat ek eerste die liggaamlike krag
moet kan ontvang om my liggaam staande te hou en dat ek dan daarna eers die krag sal
vra wat my teen die bose ook moet bewaar. Ek moet eers mens wees voor ek gelowige
kan wees.

Dit is die orde wat die gebed in God die Vader erken, Hy gee in die regte volgorde, want
Hy is die God van orde. En die Vader wat eerste staan, die Bron van alles, het in Christus
ons Verlosser gewerk. As die Kategismus van God vra dat Hy al ons sorge en arbeid
moet seën en dat selfs die gawes van God sonder sy seëninge ons niks baat nie, dan gaan
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dit om Christus ontwil wat die Kategismus van God vra. Sonder Christus is daar van
geen seëninge sprake nie en is die seën van God nie moontlik nie.

Wanneer daar in die Ou Testament in die tempel ingestap is, dan was die brood vir die
Israeliet al die teken gewees van seëninge wat ons so nodig het. Dink maar in die
heiligdom was daar 12 brode, ook toonbrode genoem, 'n beter vertaling sou dalk wees om
dit aangesigbrode te noem... elke brood verteenwoordig 'n stam in Israel. Elke Sabbatdag
dan is die ou brode weer met nuwes omgeruil. En die priester het dan die oue kon eet.
Brode wat gebak was uit die beste van fyn meel wat in die Israelitiese erediens simbolies
uitgestaan het dat die brood wat hulle so van die Here ontvang het weer aan Hom
teruggegee moet word. En dadelik besef ons die brood wat van Christus uitgaan, maar
ook van Hom getuig, Hy wat vir ons gegee is, maar ook weer na die Vader kon terugkeer,
daar was nie net in die heiligdom brood nie, maar in die allerheiligste van die tempel was
daar die volgende geseënde brood. Daar voor die ark het gestaan 'n goue kruik met die
manna uit die woestyn gevul.

Hierdie manna wys darem baie duidelik hoe God Hom met ons daaglikse brood intensief
bemoei. God kon nie vir 'n oomblik van die manna losgemaak word nie. Soos wat God
hierdie brood uit die hemel laat reën het, kon die volk uitgaan en soveel soos wat vir elke
dag nodig is, gaan bymekaarmaak. Al is hulle in die woestyn en nie meer in die vrugbare
land Gosen waar mense kon dink die grond laat die voedsel uitspruit nie. Nou besef hulle
en dit beleef hulle dag na dag dat selfs Gosen se kos, die vrugbare deel in Egipte, daar
waar ons was, dit sou geen opbrengs kon lewer sonder die seëninge van God nie. Hier
val die manna op ons, daar waar byna niks groei nie en dit val maar net op ons met
goddelike mate uitgemeet. Wie te gulsig meer as die daaglikse brood sou optel het
hom/haar teen die goddelike berekeninge vasgeloop. Daar het dan klaar wurms in die
meer as daaglikse ingekruip. God het sy volk aan die daaglikse maat gebind gehou. Vir
40 jaar het dit so gebeur, hierdie gee ons vandag ons daaglikse brood het op hulle
afgekom en kon gesien en beleef word.
***
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Werklike fisiese liggaamlike versorging van God is waarop dit heeltyd dui. Kraaie dra
vir Elia kos aan toe daar in die land eintlik nie meer kos was nie. Dit is tog die Here wat
die kraaie stuur. Wie anders kon dit wees?! En die volgende wat Elia tref as daardie
spruit Krit die laaste druppel opgedroog het, dan is die gebed tot ons daaglikse versorging
weer in Elia aanwesig. Die weduwee van Sarfat raak die bewys dat God buite die grense
van Israel net so na sy kinders kyk as wat daarbinne die geval was. Watter wonderlike
bewys het hierdie weduwee as die meel in die pot nie opraak en die olie bly drup soos
wat hulle dit elke dag nodig gehad het. Dit hou aan totdat daar weer reën geval het. God
hou Homself aan sy beloftes. Dit kan ons maar altyd weet.

Daarom moet ons vanuit Deut. 8 dit ook goed raaksien, broeder en suster, daar is tussen
hierdie vierde bede en die derde bede 'n heeltyd onlosmaaklike verband. God se Woord,
sy beloftes kan van ons brood nie geskei word nie. Dit is waarom die derde bede vanLaat U wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde... ook reeds in ons brood
kom vasstaan. Wat bedoel ons daarby? Alleen as ek bereid is om die wil van die Here te
doen, ek het die Here so lief dat ek Sy wil, wil doen, soos wat ons bid die verlange van
die engele tot die doen van God se wil ook ons verlange moet wees. Die genadewil van
God gee ons die grond om ook na die brood te mag vra.

En dan kan Moses die volk in Deut.8 verseker as hulle die Here nie vergeet nie en hulle
bewaar die gebooie van God dan sal hulle brood vraag nooit uit nood kom nie. Daar sal
dan genoeg brood wees. Christus wat ons geleer het om te bid- Laat U wil geskied... is in
alle opsigte ernstig dat ons dan met die gebooie van God ernstig sal wees. Moet nie
brood wil vra maar nie God wil, wil doen nie. Die wêreld is van sulke mense vol. Die
hulpbronne en die reserwe voorrade, die olies en die minerale, die plante, die diere, die
water, dit alles wat met hierdie vierde bede saamhang, ons wil dit hê, ons gebruik dit so
dat daar in baie opsigte daarmee gemors word, maar dieselfde mense wat so met die
brood omgaan, hulle wil van die Woord van God niks weet nie. Die logiese is dan as ek
met God se wil, met God se Woord nie ernstig mee wil wees nie , hoe seker kan ek dan
wees dat God nog bereid sal wees om my sy brood te gee.
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Dit gaan om Woord en brood... as daar in Deut. 8:3 staan- die Here het aan Israel baie
wonderlike dinge gegee, vir 40 jaar was daar die pad wat daar na God se wil gesoek moes
word en vir 40 jaar was die woestynpad 'n kerkpad, waarop God se kinders moes leer,
hulle moes verootmoedig. Daardie brood wat uit die hemel geval het, het nooit van die
Woord van God losgekom nie. Juis was die brood die binding, die teken dat die mens nie
van brood alleen kan lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die
Here uitgaan... Daarom hoe verontrus moet ons wees as mense praat van die herstel in
die ekonomie en daar word goeie oeste in die vooruitsig gestel, oesskattings het in SuidAfrika soos in die res van die wêreld 'n bekende instelling geword. Al die voorregte
rondom die vierde bede kry intense aandag, maar die mens is nie bereid om dieselfde
aandag aan die derde bede, aan die wil van die Here te bestee nie. Is dit nie tekenend van
'n growwe wanbalans dat ons die skaal tussen die derde en die vierde bede glad nie in
balans kan plaas nie, terwyl dit die eis van God is. Daar word van ons verwag dat daar
tussen die derde en vierde bede geen wanbalans moet wees nie.

Ek kan tog nie die Here wil vra om ons daaglikse brood en dit word nou maar 'n vraag na
brood ter wille van brood nie. Dan bid jy omdat jy in nood is terwyl dit nie die grond van
ons gebede moet wees nie. Ons gebede moet mos in alles alreeds in ons dankbaarheid
gesetel wees. Dankbaar dat ek reeds tot God se Naam en sy koninkryk en sy wil
opgeroep was en reeds daaraan gebind is en dat ek dan op grond van hierdie dinge wat
reeds voorop staan ek die Here nou ook om sy brood sal vra. Ons vra wel brood, wat my
klere aan my liggaam en 'n gesonde ekonomie en werksgeleenthede en geseënde studies
en 'n goeie salaris alles insluit, maar in werklikheid vra ek eintlik vir die Here om die
genade van sy Woord. In my gebed na brood is Moses oortuig dat ons hiervan nie alleen
kan lewe nie, maar wel van elke woord wat daar uit die mond van God uitgaan. My
gebed na brood- Gee ons vandag ons daaglikse brood... vra eintlik van die Here, hou tog
nie op om met ons te bly praat nie.

Die brood kan nie na my kom en die volle betekenis van brood kan ek nie begryp... ek
kan 'n gesonde ekonomie en 'n trekker wat die lande vir die boere moet voorberei nie wil
ontvang as ek nie reeds die Woord van God ontvang het nie. Dit alles, die trekker, die
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oeste, die brood, dit moet na my kom deur die Woord. Moses besef dat in Deut. 8 die
manna wat die Here aan sy volk gegee het nie eintlik maar net hulle kos was nie, maar dat
dit eintlik vir hulle 'n opvoeding was.

Die manna was wel materieel, stoflik, hulle kon dit eet, dit het hulle liggame volkome
kon voed, maar u moet besef die manna kon alleen van God afkom. Dit was al manier
hoe daar kos kon wees. In daardie stuk woestyn kon daar nie geploeg en geplant en
geoes word nie. Die opvoeding wat die manna die volk moes gee is dat al kan jy van die
woestynsand nie eers 'n brood korreltjie inoes nie, die sand gee jou niks, God gee jou
alles. As God sy Woord van genade tot ons spreek dan kan daar selfs op dorre
woestynsand brood ingebring word. Ons lewe is op die wyse nie afhanklik van hoe goed
die grond en hoe baie die water is nie, ons lewe nie direk van hoe die omstandighede in
die natuur daar uitsien nie, maar wat die Here hier openbaar ons lewe is direk afhanklik
van God en die Woord van God. Sonder die Woord, al mag 'n mens voel jy eet jou
trommeldik, maar sonder die Woord is daar geen versadiging en groei moontlik nie. So
'n mens ly honger op die terrein waar die kosbaarste van God gemis word, sy brood wat
sy Woord ons wil gee. Alleen dan kan ek waarlik gevoed word, as my daaglikse brood
met God se ewige Woord verbind staan. Dit het Jesus vir die duiwel self gesê toe Jesus
40 dae in die woestyn sonder kos was dat brood nie maar vanselfsprekend na ons kom
nie. Daar gebeur iets vanaf die Woord deur brood van die Here te vra.

In die tyd van Elia was dit weer net so duidelik. Wanneer God sy Woord en sy gesante
onttrek, dan verdroog ook die land en die mens sterf in hulle duisende. Dit was nog
dieselfde land en die natuur het nie verander nie, maar die Here spreek nie meer tot sy
volk nie. Sonder hierdie ware Woord van God kan daar nie ware brood wees nie. Die
brood is so afhanklik van die profesie. Iemand moet nie van herstel in die ekonomie
praat as daar nie ware verkondiging in die kerk meer is nie.
***
Ons bely ons afhanklikheid van God op alle terreine van die lewe. In alles is ons van die
Woord van God afhanklik. Sonder die Here se seën sal ons sorge en inspanning ons niks
baat nie. Dit wat in die paradys gebeur het na die sondeval toe het God die aardbodem
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vervloek. Vanweë die sonde van die mens sou die aarde nou dorings en distels
voortbring en met sweet sou elkeen nou sy brood moet eet. So in kontras met die
oorvloed wat daar in die paradys voor die sondeval was, het God se vloek nou oor die
hele wêreld gekom. 'n Harde sware vloek en tog praat ons belydenis in hierdie gebed van
ons Here dat ons geseën kan wees- dat al ons sorg en arbeid en ook u gawes sonder u
seën ons nie baat nie...

God kan sy vloek weer in sy seën verander. Christus het vir ons die vloek oor hierdie
aarde gedra. As ons vandag bid gee ons vandag ons daaglikse brood wat ons moet doen,
dan is die Heilige Gees die Een wat die heel laaste sin van die Kategismus vasmaak- dat
ons ons vertroue van alle skepsele aftrek en op U alleen stel. Wie anders kan ons in
staat stel om waarlik te vertrou as net die Heilige Gees. Soos Josafat in die Ou Testament
in staat gestel was om sy vertroue in God alleen te stel so moet ons ook op die Here
alleen vertrou (Vgl. 2 Kron 20).

Bid en werk, glo en bely teen die ganse wêreld in dat ons arbeid en God se gawes tot ons
voordeel gestel mag word. Die hande wat vou om te bid is dieselfde hande wat na die
arbeid uitgesteek moet word. Dan kan daar in ons rus en sterkte kom. Daar in jou
broodkamer- ja wat is my broodkamer? Dit is maar ons gebedkamer. As Jesus ons beveel
om te bid- soos wat ons dit vertaal Gaan in jou binnekamer en sluit jou deur en bid
daar... Hierdie binnekamer was heel waarskynlik in die Israeliet se huis eintlik maar sy
broodkamer gewees, want soos die Israeliete se huise ontwerp was, was alleen die
broodkamer m.a.w. die spens eintlik maar die enigste vertrek gewees wat gesluit kon
word. Daar langs die rakke wat die brood moet dra, wat al ons kos moet berg , om te
weet so langs die rakke is daar gevra, soos ons dit nou nog mag vra- Gee ons vandag ons
daaglikse brood...
AMEN
Vrae uit Sondag 50
1. Kan ons hierdie vierde bede van die Onse Vader van die eerste drie bedes skei?
Motiveer.
2. Wat word bedoel met die woordjie “brood” in hierdie gebed? Wat sluit dit alles
in?
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3. Watter drie dinge word uit die Kategismus voorop gestel as ons die Here vra om
ons daaglikse brood?
4. Hoekom staan hier die woord “ons” en nie gee “my my daaglikse brood nie”?
5. Waarom kan ons die brood instrument van die Heilige Gees noem?
6. Wat is die verband tussen om te bid en om te offer?
7. Wat is die vernaamste deel van ons as kinders van die Here se
dankbaarheidslewe?
8. Is ons soos mense wat bedel (leë hande na die Here toe uitsteek) as ons die Here
vra – Gee ons vandag ons daaglikse brood?
9. Watter noue verband het hierdie bede in Sondag 50 met ook Sondag 52? (Vgl.
onderaan p.2).
10. Is goeie grond en saad en genoeg water en implemente om te ploeg te saai en te
oes nie reeds 'n waarborg dat daar altyd kos sal wees nie?
11. Op watter wyse kan hierdie vierde bede aan die Drie-Eenheid van God verbind
word?
12. Moet daar nie eerder eerste vir geestelike behoeftes gebid word voordat daar na
aardse liggaamlike behoeftes gevra word. (Sou dit nie beter wees as die vyfde en
sesde bede eerder vóór die vierde bede gestaan het nie?!)
13. Hoe moet ons dit verstaan dat ons kos en werk geseën moet word? Is dit nie maar
iets wat outomaties gebeur nie?
14. Op watter twee wyses was daar brood in die vroeëre tempel sigbaar?
15. Hoe het die manna wat Israel vir 40 jaar in die woestyn kon eet enige betekenis
vir die vierde bede?
16. Hoe het Elia in sy lewe die vierde bede sien werk?
17. Hoekom is die verband tussen die derde bede en die vierde bede van die uiterste
belang?
18. Op watter wyse was die manna in die woestyn eintlik vir Israel 'n opvoeding
gewees?
19. Hoekom is die woorde in Deut.8:3 so belangrik?
20. Kan daar 'n gesonde ekonomie wees maar daar is nie gesonde prediking nie?
21. Wat het in die tyd van Elia met die kos kaste gebeur toe die Woord en die profete
van God onttrek was?
22. Is grond vanselfsprekend geseën of rus daar nie eerder 'n vloek op grond nie?
23. Wie alleen kan grond seën en hoe is dit moontlik? Wat beteken dit vir ons?
24. Watter vertrek in die Israeliet se huis was waarskynlik sy binnekamer gewees as
Jesus sy dissipels leer- Gaan in jou binnekamer en sluit jou deur en bid daar?...
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Skriflesing: Levitikus 6:1-7; Psalm 51; Mattheus 18:15-35
Heidelbergse Kategismus: Sondag 51
Teks: Matt.6:12; Luk 11:4a
Sing: Ps. 40:8; Ps. 86:1,3; Ps. 25:3,5
As ons in die vierde bede die Here gevra het vir brood op die tafel, broeder en suster, dan
staan die vyfde bede onlosmaaklik aan hierdie brood verbind. Daar staan selfs die
woordjie EN tussen die vierde en vyfde bede- Gee ons vandag ons daaglikse brood en
vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe… Die Here se verbond met
ons is waaroor dit weereens gaan. Die verbond bind die vierde en vyfde bede tot mekaar.
So belangrik soos dit is dat jy in jou nooddrif versorg moet wees… kos, werk, klere en ’n
vesting, daarsonder kan ek nie lewe nie, maar ek besef ek kan ook nie lewe as my sonde
nie vergewe word nie.

Die werklikheid van ons sonde en skulde kan niemand wegpraat nie. Kinderlik word hier
met die Here gepraat. U sal onthou in Sondag 45 (vr. 117) was die vraag hoe moet ’n
gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word? Dit het daaroor gehandel
dat daar kinderlike gehoorsaamheid moet wees, werklike diepe ootmoed en ’n ware
vertroue. Wanneer dit so is dat die gebed die vernaamste deel van ons dankbaarheid is
wat God van ons eis, dan word hierdie drie dinge in die vyfde bede ook baie duidelik van
ons geëis. As ek besef dit is die grote God met Wie ons te doen het, en ek erken Hy die
Here alleen moet my vergewe dan gee ons belydenis die sekerheid van waarom God dit
doen en ook hoe God dit doen.
***
Tog moet ons hier by onsself begin. Ek moet eers my eie nood werklik goed raaksien.
Myself aan my eie nood ontdek voordat ek van God se eise en met ’n ware vaste vertroue
in hierdie gebed kan voortgaan. In die ontdekking van onsself moet ons weer besef
Jesus het ons hierdie gebed, die volmaakte Onse Vader gebed twee keer geleer. Aan die
begin van sy bediening, toe dit vir die dissipels ook ’n heeltemal nuwe gebed was. So
staan die gebed as die nuwe gebed in Matt.6: 9-13, maar in Luk 11het die Here weer
meer aan die einde van sy bediening op aarde vir ons ’n tweede maal die gebed geleer.
Spesifiek wat hierdie vyfde bede aanbetref is dit belangrik om al twee kere baie mooi vas
te stel hoe daar nie presies dieselfde woorde in Matt. 6 en Luk 11 gebruik was nie.
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In Matt.6 lees ons die vyfde bede- en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons
skuldenaars vergewe… terwyl ons in Luk 11 as die Here die tweede maal hierdie gebed
vir ons gee dan staan daar in v. 4 en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen
wat aan ons skuldig is.. Die een keer word daar gepraat van SKULDE¸wat nie heeltemal
dieselfde as SONDE beteken nie. Daarna eindig die vyfde bede in Matt. 6 – soos ons ook
ons skuldenaars vergewe, terwyl Luk 11 die woorde hier anders plaas, in Luk 11 staanwant ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is…

Hierdie feit van die gebed wat hier op twee maniere na ons kom, geliefdes, is egter nie in
spanning met mekaar nie. Ons sal dit gou agterkom, maar eintlik dien die een
bewoording by tot die ander bewoording om ons diepe sonde en skuld net nog duideliker
te maak. Ons het so nodig om werklik die diepte van ons nood te besef. Die Kategismus
gebruik daarom nie die woord skulde of sonde afsonderlik nie, , maar daar word gepraat
van al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef…
***
Al kom mense na ons, soos daar al vantevore geredeneer was dat Christus het mos klaar
op Golgota vir ons betaal. Hy het vir my sonde en skuld gesterf, daarom wie eenmaal in
die ewige raad van God vrygespreek is het nie nodig dat God hom/haar weer moet
vergewe nie. Ons is mos klaar vergewe. Die bekende Abraham Kuyper was ook in sy
verklaring van die deel van die belydenis by die punt gebring dat ons nie hier bid om nog
weer vergewing van ons sondes te verkry nie, maar ons bid wel die vyfde bede dat ons
net weer bewus moet raak van die vergewing wat daar vir ons was.

Volgens hierdie verklaring wil Christus ons maar net weer tot die besef bring dat ons
sondes reeds in Hom van ewigheid af vergewe is. Hoeveel respek mens dan ook vir die
oortuiging mag hê moet ons erken dit bring ernstige vrae na vore. Een so ’n vraag is dat
ek dan nie werklik vra dat God my misdade moet vergewe nie, want Hy het dit mos klaar
gedoen. Al wat ek dan eintlik van God verwag is maar net weer ’n bewusmaking wat hier
my diep in my binneste moet roer dat die Here my bewussyn moet hernu dat ek kan weet
my sonde reeds vergewe is. Dit laat dit so klink asof die vergewing eintlik maar
vanselfsprekend is, en dat iets van die nood waaruit hierdie bede wel ontstaan, nie meer

3
Pretoria: ........................................

so ’n diepe nood is nie. Dan wonder ’n mens hoekom praat die Kategismus dat ons nog
steeds arme sondaars is, wat met al ons misdade hier gekonfronteer staan. Selfs maak
die Kategismus die nood waarin ons nou nog staan selfs nog dieper… daar word ook bely
die boosheid wat ons nou nog aankleef…dit gaan ook oor my erfsonde, my erfskuld en
my erfsmet…
***
Daarom wil ons Levitikus 6 hier bybring. Dit gaan in hierdie vroeëre bepaling van die
Wet om ’n Israeliet wat iets baie waardevol kon optel, gestel ’n duur goue ring, wat by
iemand anders weggeraak het. Die sonde kom as die Israeliet wat die waardevolle deel
kon optel dit aanvanklik vir homself wou hou en dit nie aan sy broeder wil teruggee nie.
Hy ontken dat dit nou by hom is. Tog dan kom daar wel later spyt en hy erken dan wel
dat hy hierdie ring opgetel het en hy gee dit dan aan sy broer terug. Nou sou die mens
wou redeneer dat die saak is mos nou afgehandel. Die ring is teruggegee en die man het
reeds sy spyt oor sy verkeerdheid uitgespreek. Die Here se Woord vervolg egter hierTrouens dit is nie teenoor die man met die verlore ring waarteen hierdie persoon eerste
gesondig het nie, maar sonde is nie gesetel in wat ons teen mekaar sondig nie, maar daar
is teen die Here gesondig. Die bepaling is dan dat die persoon wat aanvanklik sy vonds
wou wegsteek ’n ram uit sy kudde moet neem en dit na die priester gebring moet word.
Daar moet hy dan sy sonde bely. Die priester moet dan vir hom versoening doen voor die
aangesig van die Here. Op die wyse sal daar vir hom vergewing wees.

Sonde kan alleen langs die weg van versoening vergewe word. Dit is in die ou verbond
al duidelik die geval gewees van ek kan nie sê eenmaal vergewe altyd vergewe nie. In
die ou verbond het ons ook die voorbeeld van Ex.23. Die Engel van die Here was voor
die volk uitgestuur en dan word daar duidelik vir die volk van die Here gesê- wees nie
wederstrewig teen Hom nie; want Hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my Naam
is in Hom… Wie teenoor die Engel hom verhard is so goed hulle het hulle teen die Here
verhard. Daar kan nie daarop geroem word dat ek reeds vergewe is en hierdie vergewing
nou nie weer nodig is nie.
***
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As nuwe-Testamentiese kerk van die Here het daar die groot verskil in Christus gekom
God het in Christus Hom met ons versoen. Die oortredinge wat daar op ons moes kom
dié het Christus gedra. Daaroor bestaan daar geen twyfel nie. Die pragtige woord –
toereken- wat in die Nuwe Testament sy volle betekenis kon kry is dat ons wat met
Christus versoen mag wees God wel ons oortredinge ons nie toereken nie. Die Ou
Testament het hierdie beloftes van vergewing en versoening duidelik wou uitdra- Ps
32:1-2 sing dit uit - Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek
is. Welgeluksalig is die mens aan wie die HERE die ongeregtigheid nie toereken nie en
in wie se gees geen bedrog is nie. Ons kan ook met Ps. 103:10 dit uitroep- Hy handel
met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Dan kom daar
ook nog by- Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor
die wat Hom vrees. Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is.
Psalm 130:4 stel dit net so duidelik- Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.

Hierdie beloftes so deurlopend in die Psalms reeds vir die Here se kinders gegee, dit kan
niemand van ons wegneem nie. Maar nou het ons die geheim wat in Christus na ons toe
kom. Die doopsformulier stel dit pragtig- dat ons die dinge wat ons in Christus het deur
die Heilige Gees na moet kyk. Dit wat jy in Christus reeds het moet jy jouself wil
toeëien. Daardie toerekening wat kan word ’n toeeiening – die afwassing van die
sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe.

Hierdie toeeiening moet ook langs die weg van die gebed gebeur. Deur die Heilige
Gees in die weg van die geloof kan daar gebid word om wat ons in Christus reeds het ten
volle myself toe te eien. As ek ’n baie steil berg moet uitklim en word ’n mens al hoe
dorser en dorser. Daar bo die berg vloei daar dan die helderste stroom water hier reg
voor jou verby. Al wat jy moet doen is om neer te buk en die water met jou hande te skep
en te drink. Daar gebeur inderdaad ’n toeeiening van wat reeds voor jou is. Sonder
hierdie toeëiening van die water sal daar vir die dorstige liggaam nie werklik verandering
kan wees deur net na die water te kyk en nie die water te drink nie.
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Die stroom van vergewing van sondes is reeds voor ons. Om met vrymoedigheid na
hierdie stoom te gaan kan in hierdie vyfde bede gebeur. Want jy gaan na Hom wat ons
Vader is. Die Vader wat in die hemel is wil dat jy vrymoedig met jou skuld na Hom toe
sal gaan. Wees in alle opsigte soos een wat nie gaan probeer om iets vir die Here weg te
steek nie. In Christus kan Johannes dan dit baie duidelik aan ons stel- soos dit in 1
Joh.1:9 staan- As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te
vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Nou kan ons verstaan waarom ons weer en weer hierdie gebed moet bid. Elke keer is dit
nodig dat ek weer my sondes sal bely, dat ek my voor die Here sal verootmoedig. In
sulke verootmoedigende woorde bid die Kategismus dan ook tot die Vader. Reken ons,
arme sondaars, al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille
van die bloed van Christus nie toe nie. Met hierdie bede is ons waar Dawid in Psalm
51 ook was. Dit is nie asof Dawid te kenne wil gee hy het nou maar eenmaal hierdie
groot flater voor die Here begaan, wat nie weer sal gebeur nie. Nee, in hoe die
Kategismus dit voor ons bring, was Dawid reeds daarby gebring. Jy word eintlik bang
vir jouself. My en jou se sondes kleef aanmekaar. Dit erken Dawid voor die Here. Die
sonde hou my so vas dat ek in myself ’n gevangene daarvan is.

Wanneer ons in die gebed van Dawid onsself ontdek hoe ek nie van die sonde kan
loskom nie en ek maar altyd nog weer daaraan gebind is, nie vir ’n oomblik kom ek
daaronder uit nie. Soveel so dat Dawid bid in ongeregtigheid is ek gebore en in die sonde
het my moeder my ontvang. Daar kan ook nie nou agter sy ma weggekruip word nie,
want dit wat ek doen dit lê oop voor die Here. Eintlik is ons hele lewensbestaan in sonde
gestort wat wel verband hou met die sonde van my ouers ook. Ook hulle is weer in hulle
eie sonde nie los te maak van wat weer die erfsonde in hulle was wat ook nou weer oor
my is nie. Die stroom wat sonde is vloei reeds van ons eerste ouers, Adam en Eva in die
paradys. Daar is so ’n sondige samehang wat elkeen van ons lewens inkerf. Die erfsonde
is nie maar net ’n stukkie teorie, ’n stuk sware teologie nie, nee in werklikheid is die
erfsonde ’n ontsaglike realiteit wat elkeen van ons elke dag in alles mee te doen kry. Ek
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kan daarvan nie maar net kennis neem nie, want dit raak elke mens tot in sy diepste grond
elke dag.

As die Kategismus dan praat van die boosheid wat ons nog aankleef dan is hierdie
erfsonde geen kinderspeletjies nie. Soos ek die elke dag se brood van die Here moet vra,
so is hierdie vyfde bede waarlik ’n gebed wat nie minder na gekyk moet word as hoe ons
na ons daaglikse bestaan kyk nie. Watter troos om dan ook Jesaja 55:7 hier te mag
saamlees- God vergeef menigvuldiglik… Maar wat staan hier vooraan- ek moet die Here
wel soek… Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby
is…God laat Hom wel vind, die sondaar kan die Here in die belofte vind wat ons in 1
Joh.1 reeds kon hoor- Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons
van alle ongeregtigheid te reinig. In Miga 7:19 staan dit so konkreet- U sal al hulle
sondes in die diepte van die see werp…

As die Fariseërs dit maar wou besef. Hulle wat so anders na die gebed gekyk het. Die
gebed van die Fariseër en die tollenaar wil die Fariseër eintlik wys dat hy nie behoefte het
aan hierdie vyfde bede nie, want hy vas tweemaal ’n week, hy gee ’n tiende van alles.
Die tollenaar daarenteen wat op sy bors slaan- o God wees my sondaar genadig… Daar
waar hy as tollenaar voor God kom is hy die een wat as sondaar homself met hierdie
gebed voor die Here stel. In skulde en sonde staan hy daar. Sonde want in wese het
sonde te doen om jou teiken te mis. Dit is iets van die kern van sonde in die Grieks as
daar ’n pyl uit ’n boog geskiet word, maar die pyl mis die teiken. Maar ek moet nie net
van sonde vergewe word nie, ook van my skulde, waar skulde alles te doen het met dinge
wat ek veronderstel was om te doen en daar het ek dit ook nagelaat. Ek moes dit doen en
ek het nie. Daarin staan ons skulde!
***
In hierdie ontdekking van onsself, waar ons elke keer net dieper en dieper, ons misdade
en boosheid besef, is die gebed om vergewing van skuld die mees bevrydende wat daar
kan wees. In die oorspronklike taal het die woord vergewing te doen om iets weg te
stuur, daarmee weg te doen. In die Bybel is daar natuurlik nog baie woorde wat hier
gebruik word. Die sonde word my nie toegereken nie, dit word uitgedelg, dit word
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bedek, ja soos Miga dat die diepte van die see daaroor kan spoel. Sonde kan wegsink in
die diepte van die see. Maar hoe is die moontlik?

Laat die Kategismus ons weer hierin voorgaan. Daar is die bloed van Jesus Christus.
Ons kan ons in Christus na die Ou Testament laat teruglei en ons besef selfs in die Ou
Testament was daar die grote versoendag. Dan het die priester twee bokke sou neem, die
een word vir ’n offer berei, en die ander bok wat nie geslag word nie, maar tog lê die
priester sy hande daarop en word die bok in die woestyn ingestuur. Al die sonde wat nou
op die bok oorgedra kon word, word weggedra, weg die woestyn in. Dit het Aaron al kon
doen. Met sonde is daar weggedoen. Soos met die bok is daar by ’n melaatse ook met ’n
voëltjie gedoen. As ’n melaatse van sy siekte kon genees dan was die reiniging nie by die
genesing afgehandel nie. Vir die reiniging het die melaatse ook na die tempel moes gaan,
en daar het die priester dan ’n voëltjie in ’n houer met bloed en water gedompel en so is
die voëltjie dan losgelaat om ook die woestyn in te vlieg. Die onreinheid is hierin
weggedra deur die wegvlieg van ’n voëltjie. In die bok en in die voël, word daar gewys
waarom God ons sonde kan vergewe. Omdat daar bloed was. Alleen deur bloedstorting
kan daar versoening wees. Versoening alleen weer deur voldoening.

Hierin is Christus die Een wat kon verdien dat daar vir ons vergewing kan wees. In alles
waaraan Hy voldoen het, is die versoening vir ons in sy bloed geteken. Die bloed van
Christus reinig ons van al ons sondes. Dit is alleen net sy bloed wat dit kan doen. Nie
ons werke of ons geloof of ons gebede wat ons kan red nie, maar net sy bloed wat Hy aan
ons geskenk het. Alleen uit genade kan daar vir ons vergewing wees. Ons wat nie ons
eie sonde ongedaan kan maak nie, al wat ons kan maak is om ons skulde net elke dag
meer te maak, maar God vergewe ons, ons sonde en skulde. Hy kyk na ons in Christus
waar ons elke dag uit die volheid van wat Christus vir ons gedoen het hierdie gebed moet
bid. So word ons menigvuldiglik, volkome, onvoorwaardelik vergewe. So vêr soos die
ooste van die weste verwyderd is, so vêr word ons sonde en skuld dan van ons verwyder.

Hierdie gebed staan in alles gelyk aan wat die Here van ons verwag. Kinderlike
gehoorsaamheid, diepe ootmoed, ware vertroue is in alles deel van die gebed en daarom
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in ware vertroue moet ons ook bid- vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars
vergewe. Nou moet ons besef dit is nie ons vergewing wat die grond vir die Here kan gee
om ook vir my te vergewe nie. Die enigste grond is altyd net die lewe en bloed van
Christus. Daar is in hierdie woorde van om ook my skuldenaars te vergewe die vertroue
in opgeteken dat ek in dankbaarheid met hierdie gebed sal moet kan voortgaan en hierdie
gebed in my lewe sal moet indra, noudat my sonde uit my lewe uitgedra kon word. Hoe
moet ek die gebed indra deur God wat my sonde van my weggedra het. Broeder en
suster, daar is net een manier en dit het Jesus ons in ’n gelykenis duidelik kon wys. As u
die bewys van God se genade in vergewing aan uself reeds ontdek het, dit waarvoor ons
aanvanklik gebid het, dan sal daar die ernstige voorneme in u wees om u naaste van harte
te vergewe.

Die gelykenis stel dit duidelik dat daardie slaaf wat in ons terme miljoene rande aan sy
heer verskuldig was, 10 000 talente, en die slaaf was in alles skuldig. Hy het daardie geld
verduister en nou het dit op die lappe gekom. Die eienaar van die slaaf het heeltemal reg
om van die slaaf elke sent van hom terug te eis. As die slaaf nie kan betaal nie, dan het
die eienaar nog steeds reg om te sê verkoop sy vrou, sy kinders en alles wat hy het.

In die gelykenis kom die slaaf dan en hy val op sy knieë voor sy heer neer. Hy smeek om
genade. Hy vra van sy eienaar geduld, hy wil laat blyk dat hy wel later kan betaal. Die
ander slawe sou hierdie slaaf dit aan sy heer kon hoor sê! Want gebeur daar wat geen
mens ooit sou kon verwag of op aanspraak kon maak nie. Ons lees die verbysterende- En
die heer van daardie dienskneg het hom innig jammer gekry en hom die skuld
kwytgeskeld. Kwytskeld beteken hy is van alles vrygespreek. Hy hoef nie ’n enkele sent
terug te betaal nie. Hy is in alles vergewe, om dit na die betekenis van ons gebede oor te
dra.

Maar nou doen hierdie kwytgeskelde slaaf, as hy daar van die koning algehele bevryding
ontvang het, die mees skokkende wat spreek van die mees ondankbare daad wat daar kan
wees. Oppad loop hy een van die ander slawe raak, wat aan hierdie slaaf eintlik ’n klein
bedraggie geskuld het. Dit was niks in vergelyking met die slaaf se skuld aan die koning
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nie. Die dankbaarheid oor die groot kwytgeskelde skuld moes hierdie slaaf in
dankbaarheid eintlik by sy mede slaaf sommer dit dadelik hom ook kwytgeskeld het.
Maar wat doen hierdie man toe. Hy gryp sy mede slaaf aan die keel, wil elke sent uit
hom uitwurg en maak nie saak hoeveel sy mede slaaf by hom pleit om uitstel en genade
nie, hierdie eerste slaaf is so hard soos ’n klip om elke sent van hom te wil terugkry. Hy
het selfs sy mededienskneg in die tronk laat gooi. Daar was by die groot skuldenaar geen
bewys dat hy dankbaar is sy skuld is kwytgeskeld nie. Inteendeel hy wat alles vergewe is,
hy wil niks vergewe nie.

Broeder en suster, werk dit so? Met hierdie gebed erken ons voor die Here dit kan nooit
so werk nie! Jy moet selfs sewentig maal sewe keer kan vergewe, m.a.w. daar kan aan
jou vergewing teenoor ander mense geen einde wees nie, want God het my sy vergewing
teen jou geen einde nie. As jy die getuienis of die bewys van God se genade werklik in
jou lewe met vertroue en dankbaarheid uitleef, dit waarvoor jy ook die Here vra, dat Hy
jou sondes moet vergewe, dan moet jy ook vergewe. Al mag dit dalk vir jou moeilik lyk
te wees, maar nêrens het die Here vir ons gesê ons moet net vra die dinge wat vir ons
maklik is nie. Jy moet juis die moeilike wat jy eintlik in jouself glad nie by kan uitkom
nie, vra die Here daarvoor! En dit is hoe hierdie vyfde bede eindig - mag ek genade
ontvang om ook ander te vergewe.

In die gelykenis is dit ernstige genade waarvoor daar gevra word. As ek hierdie genade
nie ontvang nie, soos die slaaf met die baie skulde nie die klein skuld kon vergewe nie,
toe was daar vir hom ook geen vergewing meer gewees nie. Hy het hom in die gelykenis
teen ’n baie ongelukkige koning te pletter geloop. Die slaaf is opnuut voor die regbank
gebring en hy is oorgegee aan die straf en pyn wat hy nou ten volle verdien het. As u kan
vergewe, watter vreugde om die bewys van God se genade so in jou te mag vind. Jy wat
dan ook vergewensgesind gemaak is. As ek uit genade leef, moet ek ander ook in genade
wil laat leef. Die woordjie WANT in Luk 11 se gebed is waarop dit aankom… vergeef
ons ons skulde, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is…moet nie dat die
bewys daarvoor by jou ontbreek nie, dan lieg jy mos, nie vir ander mense nie. maar jy
probeer vir die Here te lieg.
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As Jesus aan die kruis bid-Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie…
dan het ons geen groter bewys nodig as wat Christus klaar vir ons gegee het nie. Onthou
dit staan ook geskrywe- as jy die ander hulle oortredinge nie vergewe nie, moet nie
aanvaar jy moet maar altyd weer vergewe word nie. Jou oortreding en veral dan hierdie
bose daad, hierdie misdaad van jou tussen so baie ander misdade sal jou nie vergewe
word nie…
AMEN
Vrae uit Sondag 51:
1. Op watter wyse staan die vierde en die vyfde bede aanmekaar verbind?
2. Stel weereens vas wat is die vereistes van die gebed wat God behaag en wat Hy
sal verhoor? (vgl. V/A 117).
3. Wat is die verskil in die gebed wat ons in Matt.6 lees in vergelyking met die
gebed wat die Here ons weer in Luk 11 leer? Is daar enige verskil?
4. Watter woorde gebruik die Kategismus as daar van ons skulde en sonde gepraat
word?
5. Is dit in hierdie gebed (die vyfde bede) ’n geval van ek moet net weer herinner
word dat God my reeds ten volle van my sonde en skulde vergewe het, of is dit
werklik nodig dat ek die Here weer hiervoor moet vra? Is dit ’n geval van
eenmaal vergewe altyd vergewe?!
6. Watter duidelike opdrag is daar in Lev 6 ter sprake as dit werklik om ware
vergewing moet handel. Is dit genoeg as ek maar net spyt is oor my verkeerde
handelinge… ?
7. Is daar in die Ou Testament al beloftes van versoening en vergewing gewees?
Motiveer.
8. Watter besondere woord staan in die belydenis en van ons formuliere
(doopformulier) om die werk van Christus na ons oor te bring? T_E__ENING of
ek moet dit myself T _ _R_KEN.
9. Hoe is dit moontlik om dit wat Christus vir ons gedoen het na ons toe oor te
bring?
10. Watter belangrike woorde staan in 1 Joh.1:9?
11. Op watter wyse het Dawid in Ps. 51 die realiteite van sy sonde beleef?
12. Watter troos is vir ons in Jes.55:7 opgeteken? Wat is die belangrike wat hiermee
saam geskryf staan?
13. Hoe beskryf Miga dit wat die Here met ons sondes doen?
14. Wat is die kern-betekenis van die woord SONDE?
15. Wat is die kern-betekenis van die woord VERGEWING? Hoe is hierdie
betekenis by wyse van 'n bok in die Ou Testament uitgevoer?
16. Is vergewing sonder versoening moontlik? Kan daar versoening wees sonder
voldoening?
17. Is ons vergewing van ander mense vir die Here die grond waarvolgens Hy ons dan
ook vergewe?
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18. Watter gelykenis stel hierdie saak vir ons baie duidelik?
19. Kan daar aan my vergewing aan ander mense enige einde wees?
20. Wat is die betekenis daarvan as ek ander mense hulle oortredinge kan vergewe?
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Skriflesing: Jakobus 1:1-16;
Heidelbergse Kategismus: Sondag 52
Teks: Jakobus 1:2, 12-13
Sing: Ps 145:1,4; Ps 16:1; Ps 72:11
Ons het nou gekom by die laaste Sondag van die Kategismus. Broeder en suster, in
geheel, van Sondag1 tot hier vandag, Sondag 52 tot op die heel laaste woord – waar dit
gaan oor die woord AMEN is die Kategismus ’n troosboek. Die troos van Sondag 52 kan
gesien word as eintlik weer ’n inleiding op Sondag 1. Wat is jou enigste troos in lewe
en in sterwe? U wat van Christus is, u Koning het mag oor alle dinge, Hy wat die
goeie aan ons kan en wil gee, ons behoort aan Hom. Selfs in die moeilikste stryd en
aanvegtinge, waar ek my grootste vyande, ja doodsvyande, dag vir dag moet trotseer dan
hou Hy my staande, terwyl ons so swak is. Ons Koning aan Wie die koninkryk behoort is
daartoe in staat om my meer as net staande te hou. Deur die krag van die Heilige Gees
word ons in so ’n mate versterk dat ons in die geestelike stryd nie sal beswyk nie, maar
ons kan soveel weerstand bied dat ons eindelik die oorwinning ten volle behaal.

Wie Sondag 1 getroos mag ingaan, gaan Sondag 52 getroos uit, maar ons is deur ons
belydenis méér as getroos, ons is werklik oorwinnaars. Selfs mag ons besef in wat ons
vandag bely en wat ons Sondag ná Sondag bely het, is ons meer as oorwinnaars. Om die
duiwel, die wêreld en my eie sondige natuur te oorwin, maak jou meer as net ’n gewone
wenner, in Christus is jy meer as ’n oorwinnaar. As ek daardie woordjie amen op die
einde mag uitspreek, amen op die volmaakte gebed, maar ook amen op die vol gemaakte
belydenis, dan is jy mos méér as ’n oorwinnaar… Ek het deur die belydenis so naby die
Here kon kom, ja op die einde staan hierdie volmaakte gebed, en ek weet alles wat ons
hier sê, en dan veral dit wat ons hier gebid het, is baie sekerder deur God verhoor as
wat ek in my hart voel dat ek dit van die Here begeer…

Kom ons dan hierdie laaste Sondag beskou in wat in sy drie vrae eintlik ingedeel kan
word as die laaste bede van ons gebed, die laaste grond van ons gebed en die laaste
woord van ons gebed… Die laaste bede laat mens diep dink***
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Broeder en suster, as ons vir mekaar sê dat God ons wel in versoeking kan lei, dan klink
dit aanvanklik of dit tog nie so kan wees nie. God kan my tog nie in versoeking wil laat
kom nie, maar nou moet ons tog onderskei. Niemand kan sê dat as hy/sy versoek word
dat God my versoek het nie. God versoek inderdaad niemand nie.

Tog kom ons gou in die moeilikheid met wat in die laaste bede, die sesde bede staan.
Jesus wat ons leer om te bid dat ons nie in die versoeking gelei mag word nie. Aan die
ander kant, Jesus se broer, die ander seun van Maria, Jakobus waar ons sy brief gelees
het, staan daar – Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande
versoekinge val… Jesus bid dat ons van die versoekinge bewaar moet word, ons nie
daarin gelei moet word nie, Jakobus wil dat ons die Here moet dank as ons in die
versoekinge val. Hoe moet ons maak?!
***
Belangrik dat ons sal besef hierdie wêreld is vol versoekinge. Hoe sterk die versoekinge
op ons aankom kan niemand ontken nie. Die Here waarsku deur Paulus baie sterk soos
dit in Ef. 6 staan, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie… Ons het dag tot dag te doen
met die bose geeste in die lug. Hulle is beslis nie onmagtige kragte nie, al is dit onsigbare
kragte. Die bose is baie duidelik aan die werk in hierdie wêreld.
***
Nou moet ons Jesus en Jakobus gelyk met ons hoor praat. Versoekinge is daar vir ons
almal. Ek en jy as kinders van die Here moet fyn kan onderskei want ons besef in wat die
versoekinge is wat na ons kom, beteken dit nie noodwendig dieselfde nie. Die Griekse
woord vir versoeking is die woord πειρασµός (peirasmos)- Jakobus praat in v.2 van
allerhande versoekinge- ποικίλος poikilos πειρασµός (peirasmos) – en nou moet ons v. 2
saamlees met v.13- Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God
versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy
niemand nie.

Dit is gepas om dan wel hier te mag sê God versoek ons nie, maar ons word wel deeglik
beproef. Vir die woord beproef is daar die ander Griekse woord- δοκιµάζω (dokimazō)–
wat daarop wys ons word wel deeglik getoets, iets van ons word geëksamineer… As die
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beproewing van God kom dan is die bedoeling goed, want God wat deur sy verbond met
ons werk is dié God wat nooit slegte bedoelinge met sy kinders het nie. Satan se
oogmerke met ons is altyd net weer mooi die teenoorgestelde. En nou erken ons dadelik
dit is nie vir ons altyd so maklik om dadelik te sê is hierdie sware saak in my lewe, dit
wat nou oor my gekom het, of dit ’n beproewing van God of ’n versoeking van die Satan
is nie.
***
Party mense het al so daaroor wou dink dat God se beproewinge eintlik altyd swaar is, jy
kan dit nooit beskou as iets wat vir jou lekker sal wees en jy dit kan geniet nie.
Daarenteen sê dieselfde mense dat versoekinge van die duiwel het altyd eintlik ’n element
van verleiding daarmee saam. Dit lyk lekker en aanloklik, jy wil eintlik na wat jou
liggaam aanbetref eintlik graag in hierdie versoeking kom. As dit vir jou maklik en
lekker is om die versoeking in te gaan, weet maar dit kom van die duiwel af. Maar
broeder en suster, is dit werklik waar?! Is dit so as God my versoek, of Hy beproef my
dan is dit noodwendig swaar en donker, terwyl as die duiwel my versoek dan is dit
weelde en geluk, sonskyn, lewensgenot.

So word beproewinge dan in die sware belewing daarvan gunstig waardeer want sê die
mense dit bring jou nader aan die Here. Die uitdrukking van nood leer bid, en so word
jou geloof gereinig, geheilig en versterk. In hierdie gedagtegang van weelde en
voorspoed is eintlik Satan se versoekinge, want daarmee bind Satan hom aan jou, om jou
later daarmee te wurg.

Soos ons verder met hierdie gedagtegang sou vorder, so kom ons agter, dat dit eintlik nog
steeds geen antwoord bied op wanneer beproef die Here my nou of wanneer is die duiwel
nou besig om my te versoek nie. Trouens het ons al daaraan gedink dat dit nie
noodwendig ’n OF/OF situasie hoef te wees nie, dit kan selfs ’n EN/EN situasie wees.
Satan se versoekinge kan gelyk God se beproewinge wees. Is dit nie dalk in die
meerderheid gevalle wat besig is om te gebeur nie. Dawid was ’n man wat tot hoë
hoogtes gelei was. Hy het op die toppunt van sy lewe kon staan, en tog daar gebeur wat
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van God afkom en van Satan afkom. Ons lees dit van verskillende hoeke in God se
Woord. Ons lees dat God vir Dawid aangespoor het om sy volk te tel, maar op ’n ander
plek lees ons weer dat die Satan Dawid ook aangepor het om die volk te tel.

Dit is nie waar dat God mens net in jou nood beproef nie. Dawid is hier eintlik baie
duidelik in sy voorspoed deur God beproef. So was Job ook beproef en Asaf, daar is
seker nog baie voorbeelde. In die geval van Dawid het God met hom in hierdie
versoeking van Satan tog ’n baie duidelike doel gehad… ook het God sy doel met ons in
wanneer die duiwel ons versoek.

Dawid wat die koning was word al hoe meer deur hoogmoed gekenmerk. Watter slegte
eienskap wat soos ’n sweer ’n mens se lewe kan uitbult. En daardie sweersel van
hoogmoed kan al erger word, soos wat ons weet by die koning net voor Dawid nl. by Saul
die geval was. God por Dawid aan in sy tel van die volk (2 Sam 24:1) en so word die
sweer van hoogmoed eintlik deur God na buite gedruk dat dit kan oopbars en die kwaad
kan uitloop. Die Here is hier die “Geneesheer” wat selfs Satan as medisyne kan gebruik
deur Dawid behoue te laat bly. Terwyl Satan se versoeking wat presies dieselfde inhoud
dra om die volk te wil tel (vgl. 1 Kron. 21:1), Satan is daarop uit om Dawid in die verderf
te wil stort.
***
Die valstrikke wat daar in die lewe vir ons opgestel is, is fyn gestel. Soos iemand dit
gestel het die lewe met sy versoekinge is baie keer soos die weerhake aan die visserman
se hoek. Daardie weerhaak word in die aanloklikste aas weggesteek. En Satan wil graag
die sonde so aanloklik as moontlik en so begerig as moontlik aan ons voorhou, maar die
gevolge as ek daardie hoek sou gryp word goed weggesteek.

Daarom as ons die Here vra om ons nie in die versoeking te lei nie, dan is dit ’n gebed
wat voor die Here erken dat ons die Here se hulp so nodig het. Ons is eintlik bang vir
hierdie sonde en God moet my ’n vyand van hierdie sonde maak. In hierdie gebed vra
ons terselfdertyd vir die Here dat ek my nie moedswillig in die gevaar van eiewillige
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sondes sal begewe nie. Ons vra die Here dat Hy elke voetstap so sal rig dat ek nie sal
beweeg daar waar die duiwel sy valstrikke gestel het en ek roekeloos daaroor sal wil gaan
nie. Ons wil in die versoekinge wat daar kom God op geen manier uitsluit nie want soos
die Dordtse Leerreëls dit ook bely, ons kan nie in die genade volhard as ons aan ons eie
kragte oorgelaat word nie (hfst. 5 par 3).
***
Die allerhande versoekinge wat daar oor ons kan kom, of soos ons ook Jakobus 1 kan
vertaal, in die uur van versoeking, daardie oomblikke wat dit op jou kom, daardie
oomblikke moet jy vashou wat jy het. Ons moet met die krag van God vashou, anders sal
ons in die moeilikheid raak. As die Here met die gemeente van Filadelfia praat (Op 3:11)
dan sê die Here vir die gemeente- Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem
nie…Versoeking sal altyd daarop uit wees om die kroon wat ek reeds ontvang het, om die
oorwinning wat daar reeds is van ons af te wil wegneem. Dit kan geroof word want die
ure van versoekinge is daar! Die duiwel wat op hierdie aarde rondloop soos ’n brullende
leeu om te kyk wie hy kan verslind, daardie ure van versoeking is hy ’n doodsvyand.
***
Eva se uur van versoeking was toe sy by daardie pragtige boom gestaan het. Die slang
was die mondstuk van Satan. Daar word met vleiende woorde die versoeking so
ingekleur dat dit so verleidelik in die mooie vrug na vore gekom het. Eva wat moes weet,
so het haar hoof, haar man Adam haar sou onderrig, dat die Here Self die vyandskap
ingestel het tussen jou nageslag en die nageslag van die slang. En die slang is die draak
in Op.12 , hy wat die Satan is, hy het deur die eeue net nog meer gewelddadig geword, sy
manier om ons te verlei en te versoek is erger as ooit! Hy wil vir jou nog altyd aan die
hakskeen byt, al het jy die kroon van die Here op jou kop, moet nie dink dat hy wat die
satan is jou hakskene gaan uitlos nie.

Hierdie stryd is onvermydelik, daarom dat ons die Here nie bid en vra- “Lei ons nie in die
stryd nie”… née ons kan nie dit bid nie, want ek is klaar die stryd ingelei. Die vraag is
eintlik net aan wie se kant staan jy en ek. As ons maak asof ons nie reeds met ’n hewige
stryd in ons lewens te doen het nie, en ek dink dit kan nie van my verwag word om vir die
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koninkryk van God te veg nie, dan het ons vir so een baie slegte nuus. So een is reeds
aan die kant van Satan besig om teen die Here te wil veg.
In die uur van beproewing wat ook kan wees ’n uur van versoekinge, dit kan allerhande
versoekinge insluit soos ons uit Jakobus hoor, in daardie uur is hierdie laaste bede so
ernstig. Dit is so dringend noodsaaklik dat jy dan die Here sal vra om jou te bewaar,
want moet nie maar aanvaar dat jy wat jouself sien dat ek is darem mos die Here se kind
dat ek nie tot die grofste sonde in staat is nie.

Moenie skrik wanneer u hoor daardie broeder of suster, daardie ouderling of daardie
dominee, of daardie kind van my het iets gedoen wat ek nooit sou verwag nie. Die
koerante wat so daarop uit is om dominees te wil uitvang, wys eintlik maar net dat
niemand homself/haarself kan beskou as die sterke een wat uitgesluit kan word wanneer
die grofste van sondes besig is om ons te omring nie. Jy sal makliker daarin val as wat jy
dit vir jouself enigsins kan voorstel. Daar kan omstandighede wees wat jy nog voor jy
die omstandighede inbeweeg reeds die Here moet vra, maak my versigtig, kyk na die
dinge waarmee ons onsself besig hou. Dit wat na ons kant toe kan kom, en die bydraes
wat die TV en internet en tydskrifte in hulle duisende vandag vir ons wil uitstel, selfs iets
so eenvoudig soos ’n telefoon, waar die ergste sonde van ou telefone was om mekaar daar
op die plase te wil afluister, telefone het nie by afluister gestop nie, maar telefone wat
selfone geword het, dra vandag ’n wêreld van ongeregtigheid daarmee saam. Pornografie
en sodomie, woorde wat skel is op ’n selfoon moontlik!
***
Dit alles sê vir ons, as die duiwel nie eers vir Jesus wou uitlos, hoe sal hy my uitlos?!
Al sal God Self my nie versoek nie, kan dit wel gebeur dat God in sy voorsienigheid dit
nie uitsluit dat ek wel in die versoeking gelei kan word nie. God se voorsienigheid gaan
wel oor alle dinge en daarom kan dit wel wees dat ek in versoeking gelei kan word.
Wanneer Jesus gedoop is dan is Hy oomblikke daarna die woestyn ingelei om versoek te
word. Ons lees dit duidelik dat Jesus deur die Gees weggelei is, die woestyn in om
versoek te word. Al is dit die duiwel wat versoek is die Heilige Gees die Een wat
Christus in die woestyn ingelei het, Hom weggelei het om versoek te word.
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Josef by Potifar se vrou, Dawid, Petrus, hulle wat ons by name vanuit die Here se Woord
ken, hulle het hierdie laaste bede net so nodig gehad soos wat ons dit nodig het. Hierdie
laaste bede wat tot in jou en my se laaste vesting inbeweeg. Tot binne jou liggaam, want
selfs my eie vlees is in baie opsigte die vyand waarteen God my moet bewaar. My
grootste verraaier, die een wat die ergste rewolusie teen my kan begin is dikwels die een
wat agter my vel binne my liggaam saam met my sit. Moet nie die sonde van die wêreld
so oorskat dat ons eintlik besig is om ons eie sondige natuur te onderskat nie! Die duiwel
hou baie daarvan as jy jou eie natuur nie wil ken nie, want dan weet Satan hoe hy jou
kan ken.

Dit gebeur soos wat Jesus vir Petrus gewaarsku het. Ons lees Luk 22:32- En die Here sê:
Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir
jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders
versterk. Die Here doen dieselfde gebed nou nog vir u en my. Daar in u heel grootste
aanvegtinge, waar dit mag voel dat die gate van u lewens sif het te groot geword, die
Here wil dat u geloof nie sal deurval nie. In die oomblikke van allerhande aanvegting, ja
in die uur van versoekinge, daar is die Here midde-in u stryd u enigste troos. Daarom
dat ons in ons belydenis reeds van die oorwinning kan praat.
***
Want hierdie laaste bede se laaste pleitgrond is Sondag 1 in Sondag 52 saamgebind. Die
grond waarop dit alles staan is die feit dat aan God behoort die koninkryk en die krag en
die heerlikheid, tot in ewigheid. Al hierdie dinge behoort aan God, maar die geheim is, u
behoort ook aan God. Dit bring Sondag 52 weer by Sondag 1. U grootste troos is dat u
behoort, u en ek behoort óók aan Jesus Christus, dit is ons enigste troos, en dié God aan
Wie ons behoort, aan Hom behoort ook die koninkryk, die krag en die heerlikheid, en dit
tot in ewigheid. Dit is die lofverheffing waarmee ons belydenis in die Kategismus die
hoogste lof aan God wil bring. Die God van die verbond het my aan Hom gebind, dit is
verbondstaal om te mag behoort, om aan God te behoort, maar waar ek op die verbond
mag staan, wil God my van my voete af oplig, God bring ons nou reeds in beginsel die
hemele in, want Hy wat in die hemel ons Koning is, Hy is op aarde dieselfde Koning aan
Wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. Ja, alle mag behoort aan God, selfs
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die duiwel met sy magtige volgelinge, al die demone wat daar mag wees, hulle mag
behoort ook aan God. Watter troos is dit nie?! God die magtige Koning, Hy wat almagtig
is. Al praat God in die laaste Bybelboek van verskriklike dinge wat daar oor ons gaan
kom en dat in hierdie wêreld gaan dit al moeiliker word, waar mens jou eie swakheid en
jou eie vyande al duideliker sal moet raaksien. Al hierdie dinge gaan kom, God gaan dit
alles toelaat, maar mag God gee soos wat ons dan besef al kom ons in so baie versoeking
dat ons staande mag bly. Daar word in Openbaring gepraat hoe geweldig sterk Satan ook
sal wees, magtige dinge wat die duiwel gaan regkry. Die dier wat daar uit die see gaan
kom, wat alles dui op antichristelike magte en kragte, maar ook die dier wat uit die aarde
gaan kom, die valse kerk, die valse woordverkondiging, ja die valse profeet, hulle is in
ons tyd deel van ons lewe.

Dit moet ons weet, maar broeder en suster waar eindig Openbaring?! Die laaste boek van
God se Woord eindig eintlik soos wat ons belydenis eindig, deur nie te wys waarop gaan
Satan en die Antichris en die valse profeet op uitloop nie, maar die laaste hoofstukke van
God se Woord loop uit op die nuwe Jerusalem. Die stad van God waar daar nie ’n tempel
(nie ’n kerk!) sal wees nie. Die stad wat op ons sal neerdaal, omdat God na ons kom, en
dit wat Satan is en die draak en sy verskrikkinge sal dan meer as net ingebind wees. Vir
Satan sal die hel die volle werklikheid wees, soos dit vir die verlore mensdom dan net so
’n groot werklikheid sal word. Die belydenis eindig in God se oorwinning, want die
oorwinning staan reeds vas. Die krag van God en die heerlikheid van God kan van God
se koninkryk nie geskei word nie. Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie!
Hy wat dan tyd en ewigheid saamvoeg. Tyd sal daar ook nie meer wees nie, want wat
beteken tyd as dit reeds ewigheid is.
***
En nou kan ons ’n Aramese woord gebruik, ja die laaste bede, die laaste pleitgrond eindig
in die laaste woord, ’n Aramese woord wat ons dan uitspreek as “amen”. Die ou
vertalings van die Kategismus het nog gevra wat beteken die woordjie amen. Let wel die
verkleinwoord, vraag na ’n woordjie… Wat beteken die woordjie- en as ons dan amen
sê, die laaste woord dan is dit dalk ’n klein woordjie maar met so ’n groot en diepe
betekenis.

Om amen te sê is nie maar net om jou gebed te eindig nie, maar dit is eintlik
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om jou lewe te begin. Die ware lewe kan weet my gebed is vas en seker, my gebede is
baie sekerder deur God verhoor as wat ek in my hart voel dat ek dit van Hom
begeer. Op die amen kan ek my in Jesus se woorde kort na die gebed in Matt.7 voeg ,
bid en vir julle sal gegee word, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word.
Dit is nog steeds deel van ons enigste troos, die feit dat ek weet God luister as ek bid. Hy
wat ons kan verhoor, Hy wat ons wil verhoor, Hy wat ons sal verhoor. Amen hou
verband met die woord geloof. Om te glo is waar ons nou gekom het. Christus wat Self
ook die AMEN genoem word. (Op.3:14). In die grootste versoekinge, in die diepste
stryd, ja op my sterfbed mag dit wees dat die amen van hierdie belydenis jou en my amen
sal wees.

Kohlbrugge het op sy sterfbed sy kinders daar by hom gehad en die laaste wat hy so kort
voor sy sterwe vir hulle kom sê – “Die eenvoudige Heidelberger, die eenvoudige
Heidelberger, hou daaraan vas, my kinders!”
AMEN
Vrae uit Sondag 52:
1. Is daar ’n gedeelte in die Kategismus wat nie bedoel is om ons te troos nie?
2. Hoe kan ons die aansluiting van Sondag 52 weer by Sondag 1 raaksien?
3. Wie is my grootste vyande (doodsvyande)?
4. Kan ek my doodsvyande oorwin? Motiveer
5. Kan die Here my versoek? Hoekom vra ons dan die Here om ons “nie in die
versoeking te lei nie”?
6. Hoe begin Jakobus as hy oor allerhande versoekinge met ons praat? Vgl. dit met
wat Jakobus in hfst. 1:13 sê. Hoe moet ons dit verstaan?
7. Is daar enige dag ’n oomblik waar daar nie versoekinge na ons toe kom nie?
8. Wat is die verskil tussen beproewinge en versoekinge?
9. Wat is die verskil tussen 2 Sam 24:1 en 1 Kron 21:1?
10. Kan beproewinge en versoekinge iets wees wat tegelyk plaasvind?
11. Noem voorbeelde vanuit die Skrif waar mense onder beproewinge en versoekinge
te staan gekom het?
12. Kan ons in die genade van die Here volhard as ons aan ons eie kragte oorgelaat
word (Vgl. Dordtse Leerreëls – DL hfst. 5 par 2).
13. Wat se die Here in Op.3:11 aan ’n gemeente van Hom?
14. Mag ons vir die Here bid en vra dat ek nie in die stryd ingelei mag word nie?
Motiveer
15. Watter mens is gevrywaar van enige versoekinge?
16. Hoe is Jesus in sy lewe versoek?
17. Wat het Jesus in Luk.22:32 vir Petrus gesê?
18. Wat is die sesde bede se enigste (en laaste!) pleitgrond?
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19. Hoekom noem ons die feit om aan God te mag behoort verbondstaal?
20. Is daar enige mag wat nie aan God behoort nie?!
21. Waarmee eindig die belydenis in aansluiting by wat die laaste boek in die Bybel
ook mee eindig?
22. Wat beteken die woordjie amen? Waarvandaan kom die woord?
23. Wat het Kohlbrugge op sy sterfbed aan sy kinders gesê?
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