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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 Suid-

Afrika 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 
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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 
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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 



Pretoria- 8 Maart 2009 

 

Sondag 3 
Psalm 51:1-7; Romeine 5:12-21 

Psalm 51:7; Romeinde 5:17 
12/02/09 

Ds. Petrus Venter 

2 

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 lewe- 

as 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.   

 



Pretoria- 8 Maart 2009 

 

Sondag 3 
Psalm 51:1-7; Romeine 5:12-21 

Psalm 51:7; Romeinde 5:17 
12/02/09 

Ds. Petrus Venter 

5 

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 
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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. 
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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 
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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?  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pretoria – 19 April 2009 

Sondag 4 
Mattheus 22:1-14 

Mattheus 22:11-12 
20/2/2009 

Ds. Petrus Venter 

1 

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 
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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 
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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 uit- 

en- 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 
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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 
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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 vraag- 
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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 uitgespel- 

hulle 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 was- 

Wie 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 nasê- 

dat 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 uitgedruk- 

Deut. 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 word- 

en 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 



Johannes 3:11-36; Lukas 13:22-30 

Johannes 3:11-36; Lukas 13:22-30 
Sondag 7 

Johannes 3:18,36 
18 /3/2009 

Ds. Petrus Venter 

2 

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 maniere- 

Lukas 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 



Johannes 3:11-36; Lukas 13:22-30 

Johannes 3:11-36; Lukas 13:22-30 
Sondag 7 

Johannes 3:18,36 
18 /3/2009 

Ds. Petrus Venter 

6 

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 Jesaja- 

en (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 



Pretoria- 21 Mei 2009 

1 Joh.5:1-13; Joh.17:20-26 
Sondag 8 
1 Joh.5:7 

23/3/2009 

Ds. Petrus Venter 

3 

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, 
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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 Drie-

Enige 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? 
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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? 
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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 
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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 
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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… 
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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 
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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 



Sondag 9  

Jesaja 45:9-16 
Jesaja 45:11-12 

Sondag 9 
15 /4/ 2009 

Ds. Petrus Venter 

6 

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?  
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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 



Pretoria- 2 Augustus 2009 

Handelinge 17:16-34 
Handelinge 17:25,28 

20/4/2009 

Ds. Petrus Venter 

3 

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 hier- 

regeer 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 vra- 

Wat 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… 

 



Pretoria- 2 Augustus 2009 

Handelinge 17:16-34 
Handelinge 17:25,28 

20/4/2009 

Ds. Petrus Venter 

5 

  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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