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Skriflesing: Mattheus 1:18-25; Handelinge 4:1-13
Heidelbergse Kategismus- Sondag 11
Teks: Mattheus 1:21; Handelinge 4:12
Sing- SAMESANG- Ps.62:1,4
TYDENS EREDIENS- Ps.34:1,2; Ps.66:7,8 ; Ps.135:1,2
Sondag 11 begin met ’n Naam, broeder en suster- Waarom word die Seun van God
“Jesus”, wat Verlosser beteken, genoem? Dadelik besef ons dat ’n naam in die Here
se oë is nie maar net ’n Naam nie. Veral nie die Naam waarmee ons in hierdie deel van
ons belydenis mee begin nie. Sondag 11 tot Sondag 13 gaan oor die Name van ons
Middelaar, en vanaf Sondag 14 tot Sondag 22 gaan oor die state van die Middelaar. Elke
keer laat ons belydenis ons goed verstaan, selfs ons kinders kan dit begryp, dat in elke
Naam waarmee ons hier te doen kry, het ons eintlik met die heerlikheid van God te doen.
Geen Naam kan soeter wees, heerliker wees, as die Name waarmee God die Vader Self
sy Seun aanroep.

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

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

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

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

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

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

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

Ons nood der node is ons

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

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

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

Die naam Jesus is al die bevestiging daarvan. Hy wat alles vir ons moes gedoen het. Net
om sy Naam te noem, is eintlik al om die hele Evangelie in ’n enkele woord saam te vat.
Ons bely Hom, Jesus nie net as volkome Verlosser nie, Hy is ook die enigste Verlosser.
In V/A 30 word ons gewys hoe daar in baie mense se gedagtes, ja selfs ’n groot deel van

Matt.1:18-25; Hand:4:1-13
Matt:1:21
11/5/2009
Ds. Petrus Venter

Sondag 11

6

die Roomse kerk meen dat hulle goeie werke of hulle aanbidding van Maria of die
aanbidding van ander heiliges hulle darem so bietjie kan help om in die hemel te kom.

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

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

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

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

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

Alles wys op hoe God werk. Die Gees van die Here gee die ware instelling en
aanstelling. As iemand nog nie gesalf was nie, so is dit in die Ou Testament baie duidelik
dan mag hy nie as profeet, koning, of priester in God se diens gestaan het nie. Die Here
is die Een wat aanstel. Jesus kon eintlik eers die Christus genoem word toe God sy
amptelike aanstelling gemaak het. Jesus was eers van die ouderdom 30, werklik ook die
Christus. Die Gesalfde van God.
Handelinge 26:1-28; Johannes 1:22-34
Johannes 1:31-34
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Ons moet hierdie besondere werk van die Here in Lukas 3:23, maar meer spesifiek ook in
Johannes 1 deeglik nagaan. Jesus se aanwysing as die Gesalfde van God, maar ook Jesus
se bekwaammaking, gebeur toe Jesus al 30 jaar oud was. Voor die tyd was daar nie preke
van Jesus of enigiets wat Hom amptelik as in diens van God as ons hoogste Profeet, ons
enigste Hoëpriester en ons ewige Koning geopenbaar het nie. Toe Hy gesalf is, toe Hy
die Christus geword het, toe is Hy soos die Kategismus sê- bestem en aangestel en met
die Heilige Gees gesalf ( is) tot ons hoogste Profeet en Leraar wat aan (ons) die
verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het
en tot ons enigste Hoëpriester wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het en
met sy voorbidding gedurigdeur by die Vader vir ons intree; tot ons ewige Koning, wat
ons met sy Woord en Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en
bewaar.

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

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

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

Hy is waarlik die Messias. In alles is Hy gesalf as Profeet, Priester en Koning. As
Profeet toon Hy ons die weg, as Priester is Hy die weg, en as Koning plaas Hy ons op die
weg. Die Kategismus praat van Hom as ons hoogste Profeet en Leraar- Hy is dit waarlik
van die begin af. Hy het van Homself al in die moederbelofte geprofeteer, van die Een
wat die slang se kop sal vermorsel. Van die begin af as Profeet het Christus aan ons God
se Raad geopenbaar, ja dit wat vir ons verborge is, het Hy mense sy dienaars gemaak. Hy
het hulle met sy Woord gevul, geïnspireer deur die Gees wat daar in Christus is, is hierdie
mense deur dieselfde Gees gevul om die Woord van God as profete van die hoogste
Profeet en Leraar neer te pen. Hulle tong, hulle gedagtes, hulle hande is deur hierdie
Handelinge 26:1-28; Johannes 1:22-34
Johannes 1:31-34
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Profeet as instrumente daargestel, om sy Woord uit te spreek, uit te dra, uit te skryf. Die
Gees van Christus was in hulle. Ons kan sê die hoogste Profeet het in hulle geprofeteer.
Hy het Homself in hulle aangekondig. Daarom dat die profete in die Ou Testament al
kon sê- so sê die HERE, Here…En op hierdie oomblik is Hy nog steeds ons hoogste
Profeet wat sy Heilige Gees aan ons gegee het. Op Pinkster het Hy die Heilige Gees
volkome oor sy kerk uitgestort. Daarom kan daar staan dat ons die profetiese Woord het
wat baie vas is. Alles wat ons uit die Woord ontvang, ontvang ons van Hom, ons Profeet,
want is Hy terselfdertyd ook ons Leraar. Die Kategismus gebruik die woorde
geraffineerd- beter kan dit nie! Hy het aan ons die verborge raad en wil van God
aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak…

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

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

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

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

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

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

Ek is daartoe gesalf toe ek gedoop is. My

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

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

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

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

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

Psalm 2; Hebreers 1
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Die konings van die wêreld kan wat ook al probeer, maar hierdie Koning deur God gesalf
is die Een wat alle mag in die hemel en op die aarde het.

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

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

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

Dit bly aangrypend soos Dawid dit profeties ,dit

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

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

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

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

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

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

Sy bloed. Sy kosbare bloed het betaal!

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

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

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

Sondag 13

wat in die hoogste hoogtes eindig, Hy wat ons Here is, Sondag 14 daal dadelik af grond
toe, Hy wat op hierdie aarde gebore moes word.
Laat ons vandag net besef as die Here vir jou sê- JY IS MYNE…Daar is niks wonderliker
as om dit te hoor nie! Daarmee saam skrywe Petrus – julle is ’n uitverkore geslag, ’n
koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry…(1 Pet.2:9). Mag jy
werklik as eiendom van onse Here leef. Hoe wonderlik om Syne te wees.
AMEN
Vrae uit Sondag 13
1. Noem van die verskille tussen Jesus se Kindskap en ons kindskap van God?
2. Hoekom is die belydenis van Petrus in Matt.16:16 vir ons so belangrik?
3. Watter voorbeelde is daar in God se Woord waar die Vader Self na Christus as sy
Seun verwys?
4. Gee ’n indeling van die twaalf verse van Psalm 2 en hoekom is hierdie Psalm by
Sondag 13 vir ons van besondere belang?
5. Wat beteken die uitdrukking in Psalm 2- “Kus die Seun…”?
6. Wat is die enigste wyse waarop ons kinders van God kon word? Is dit moontlik
om sonder Christus ’n kind van God te word?
7. Wat verstaan jy onder die gnostisisme?
8. Wat beteken die Griekse woord “kurios”?
9. Waarvan het Christus ons verlos en vrygekoop? Waarmee het Christus ons verlos
en vrygekoop? Waartoe het Christus ons verlos en vrygekoop?
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Skriflesing: Lukas 1:26-38;
Heidelbergse Kategismus- Sondag 14
Teks: Lukas 1:35
Sing- SAMESANG- Ps.51:1,6
TYDENS EREDIENS- Ps.145:1,3; Ps.32:1; Ps.131:2,3
Ons het vanaf Sondag 11 tot Sondag 13 groot dinge van Jesus Christus gesê. Broeder en
suster, dit het gegaan oor die name waarmee ons hierdie Middelaar en Verlosser mag
aanroep. Groot name, elke naam is heilig, om hierdie Name aan te roep is om God aan te
roep. Jesus Christus is God, Hy is die Eniggebore Seun van God, Hy is ons Here. Terwyl
hierdie Name ons in hulle heerlikheid en heiligheid bybly, is dit asof Sondag 14 vir jou
en my aan die hand gryp en ons word getrek na ’n nederige kind, ’n babatjie, na ’n
nederige plek, ’n stal, na ’n bed so nederig dat hierdie bed is ook die voerplek van dierevan die grootheid van God word ons gebring na ’n krip in ’n stal.

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

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

Van begin tot einde het die

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ons kan sê die hele eerste Petrus-brief is vol van die lyding wat gelowiges ook in hulle
lewe deurgemaak het en nog sal deurmaak. Hfst. 2 wat met slawe praat, oor hoe hulle hul
lyding sal moet dra- hulle moet gehoorsaam wees aan hulle werkgewers. Al word daar
sleg teen hulle opgetree dan gee God se Woord hulle geen ruimte dat hulle maar kan
ophou om gehoorsame slawe te wees nie.
Hfst. 3 skrywe van die lyding wat daar in ’n huisgesin kan kom. Gelowige mans wat
opgeroep word om verstandig met hulle vroue saam te leef. Hier kom die lyding as die
man verstandig wil leef saam met sy vrou maar as sy in verset is, sy is onverstandig dan
kan so ’n dwase vrou dit vir haar man onhoudbaar maak. Dit sien Petrus klaar as deel
van die lyding wat so ’n man moet deurgaan. Paulus het ook die omgekeerde besef as ’n
vrou gelowig geword het maar haar man bly ongelowig watter lyding wag op so ’n vrou.
God beveel nie die vrou om van hierdie ongelowige te skei nie, maar sy sal hierdie lyding
wat nou oor haar kom moet dra soos dit ’n gelowige vrou betaam. Die moontlikheid dat
sy deur te ly haar man vir Christus kan wen word selfs nie uitgesluit nie.
Jesaja 53; 1 Petrus 3:8-22
1 Petrus 3:18a; Jesaja 53:3
3/8/2009
Ds. Petrus Venter

Pretoria-…………………….

3

Lyding is in Petrus alom bekend, van alle kante ly mense en was daar vir mense nog altyd
lyding gewees. ’n Mens sal nie eers 100m van hierdie kerkgebou beweeg het, of klaar
staan ons gekonfronteer dat hier rondom ons baie mense is wat ly. Swaarkry staan hoër as
die hoogste geboue in hierdie stad. 1 Petrus 3:9 vat die lyding van die mens nog ’n stap
verder. Hoe is ons van nature daarop ingestel dat wanneer ek die een wat my laat ly kan
bykom dan sal ek oombliklik dit wil laat gebeur. ’n Oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand,
maar Petrus gee die beker in plaas van die vuis. 1 Petrus 3:9- Vergeld geen kwaad met
kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat
julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe…Dit is nie maklik om dit te doen nie,
baie makliker om ’n woord uit te deel waarmee ek iemand tot in sy diepste wese kan
skend, maar dan is jy wat die woord laat vlieg besig om wat lyding is by die venster te
wil uitgooi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jesaja 53; 1 Petrus 3:8-22
1 Petrus 3:18a; Jesaja 53:3
3/8/2009
Ds. Petrus Venter

Sondag 15

10

Jesaja 53; 1 Petrus 3:8-22
1 Petrus 3:18a; Jesaja 53:3
3/8/2009
Ds. Petrus Venter

Pretoria- ………………….

1

Skriflesing: Romeine 6:1-23
Heidelbergse Kategismus- Sondag 16
Teks: 1 Korinthiërs 15:3-4a
Sing- SAMESANG- Ps.24:1,3
TYDENS EREDIENS- Ps.48:4,5; Ps.89:3,5; Ps.45:1,3,15,16
Jesus het in die dood ingegaan, Hy het in die graf ingegaan, en wat dit alles omraam, sy
hele lewe op aarde- die hel het na Hom toe gekom, maar Hy het ook na die hel toe
gekom, dit nog aan die kruis, voor Hy dood was, ja beslis vóór Hy begrawe was! .
Broeder en suster, ons sou hierdie hoofgedagtes, die hoofsake by Sondag 16 kon noem.
Dit moet vir ons duidelik wees- die dood staan in die middelpunt van Christus se
verlossingswerk. Waar dit in hierdie deel van ons belydenis nog steeds handel om die
dieptepunt van Christus se lyding, het ons hier te doen met die diepste diepte punte.
Moes dit werklik sover gaan?!. Dit wat ons in Sondag 15 bely het rondom die kruis,
daardie verskriklike lyding wat Christus moes deurgaan, was dit nie al genoeg nie?! Die
kruis en die vloek van die kruis, was dit nie maar genoeg nie. Kon dit nie maar by die
kruis eindig nie, want het Christus tog Self gesê, nog vóór Hy gesterf het- Dit is
volbring…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terwyl ons besef deur dieselfde Heilige Gees is Christus terwyl ons Hom daarbo soek is
Hy hieronder met ons deur sy Gees verenig. Sy Godheid, majesteit, genade en Gees
spreek van alle kante. Sy Godheid wat ons verseker dat Hy ons met sy sorg en almag
omring. Sy majesteit is sy koninklike heerskappy, waar Hy as Koning van alle konings
heers. Ons hele lewe is in die hande van hierdie almagtige en oral teenwoordige Koning.
Sy genade bly by ons. Elke dag gaan sy hand vir ons oop. Sy genadige sorg en sy liefde
vloei oor ons. Hoe naby Hy werklik aan ons is, word deur sy Gees bewerk. Deur sy
Gees is Hy sonder ophou by ons aanwesig. Wanneer ons in die Evangelie bly is, dan is
Hy saam met ons bly, maar wanneer ons treur, wanneer ons eensaam is, wanneer ons
ontredderd staan dan is Hy deur sy Gees ons Trooster.

Kolossense 2:16-3:4
Sondag 18
7/9/2009
Ds. Petrus Venter

Pretoria-……………….

7

As ons Trooster hier op aarde, deur sy Heilige Gees, maar ook as mens in die hemel, is
dit geen geval van die twee word van mekaar geskei nie. ’n Beeld kan dit dalk duideliker
maak. Ons trek ’n klein volledige sirkel en reg rondom hierdie sirkel nog weer ’n sirkel
net baie groter. Die kleiner sirkel is nie van die grote geskei nie, maar tog word dit
voortdurend deur die grote ingesluit en is heeltyd deel van die grotere. Christus se
goddelike natuur is die grote sirkel wat kom waar die kleine nie kan kom nie, terwyl die
kleine nooit werklik van die grote geskei is nie. So kan ons Christus se goddelike natuur
van sy menslike natuur nie skei nie en tog is daar plekke wat Christus net met sy Godheid
aanwesig is.
***
Die laaste vraag in Sondag 18 wil eintlik vir ons alles saamvat. Waar ons Christus
omhoog met seënende hande bo ons in die geloof mag sien, is Hy die groot Priester oor
die huis van God. Watter nut die hemelvaart van Christus vir ons het, is alles in die hande
van hierdie Priester. V/A 49 moet eintlik al die begin wees van Sondag 19. Die groot
Priester oor die huis van God is die Een wat vir ons die hemel opgeruim het toe Hy aan
die regterhand van God gaan sit en dit terwyl Hy sy heerlikheid oor ons uitstort, deur die
hemelse gawes wat Hy deur sy Gees oor ons uitstort. Maar voor Hy nog aan die
regterhand van God gestel word, voor Hy nog ons sy gawes gee, het ons eintlik dadelik
die vrug van die hemelvaart wat Hy in die voorhof van jou lewe stel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ons kan Hom soos oorwinnaars verwag. Met groot verlange moet ons wat nou dikwels
in die smeltkroes kom Jesus se waarskuwing hoor- DIE TYD IS NABY! Wie vuil is, laat
hom nog vuiler word…en laat die heilige nog heiliger word. (Op.22:10-11). Die Heilige
Gees wat in Sondag 20 in besonder ons belydenis vul, laat ons as kerk saam met die Gees
die bruidsgroep hoor- Kom, Here Jesus, ja…kom gou! Die lyding wat ons tans ervaar, en
wat nog baie erger kan word, sal in alle geval nooit kan opweeg teen die heerlikheid wat
Christus ons in alle geval op die dag sal skenk nie (Rom.8:18)
AMEN
Vrae uit Sondag 19
1. Wat is die verskil tussen Elia en Jesus Christus se hemelvaart?
2. In watter Psalm in die Ou Testament word gesê dat Christus aan die regterhand
van God sal gaan sit?
3. Wat beteken dit dat Christus aan die regterhand van God gaan sit het?
4. Watter geweldige orde is deur Christus se gaan sit aan die regterhand herstel?
5. Watter groot verskil het koning Dawid in sy lewe met die van Melgisedek beleef?
6. Wanneer het Christus hierdie besondere orde herstel?
7. Watter voordeel word daar in Sondag 19 spesifiek vir die kerk uitgespel?
8. Is die wêreld daar ter wille van die kerk of is die kerk daar ter wille van die
wêreld?
Psalm 110, Openbaring 20
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9. Op watter wyse word die gawes wat God deur Christus aan sy kerk wou skenk
beskryf?
10. Wanneer het hierdie gawes (seëninge) vir die kerk van die Here ’n volle
werklikheid geword?
11. Noem ’n paar van hierdie gawes wat Christus ons skenk?
12. Gee God net gawes om ons te versorg? Indien nie watter gawes word daar dan
nog geskenk?
13. Is dit reg om die duiwel te beskryf dat hy in die wêreld los is?
14. Sal die “kerk” by die finale verskyning van die Antichris enige funksie vervul?
15. Hoe sal dit met die ware kerk in hierdie laaste dae gaan?
16. Wat sal op die heel laaste dag van hierdie wêreld se bestaan gebeur?
17. Wat is die betekenis van die boeke wat geopen sal word (vgl. Art.37 NGB)?
18. Hoekom kan ons hierdie laaste dag as ’n wonderlike dag vir die gelowige inwag?
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Skriflesing: Johannes 14:16-18;25-26; 16:7-8
Heidelbergse Kategismus: Sondag 20
Teks: Johannes 14:16
Sing- SAMESANG: Ps.63:1,2
TYDENS EREDIENS: Ps.31:4,15; Ps.77:1,2; Ps.66:7,8
Die gedeeltes wat ons uit Johannes gelees het, broeder en suster, is deel van die laaste
kere waarin Jesus sy dissipels voor sy kruisiging onderrig. Die tyd van sy heengaan is
naby. Juis in so ’n tyd is dit asof Jesus vir hulle oor en oor wil verseker watter belangrike
plek die Heilige Gees gaan inneem. Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander
Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid
(Joh.14:16-17). Ons hoor hoe Jesus sy dissipels selfs van nog groter voordele oortuig.
Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan want as
Ek weggaan sal Ek die Trooster na julle stuur…Op Pinkster is hierdie groot belofte ten
volle vervul (Hand 2:1-13).

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

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

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

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

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

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

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

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

Sommer op die eerste dag van Jesus se opstanding dan

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

Pinksterdag word die Heilige Gees aan daardie gelowiges gegee wat daar in Jerusalem op
sy koms gewag het. Hy kom na die Here se kerk. Hy word as ’n gawe ontvang wat hulle
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as kerk, as Nuwe-Testamentiese gelowiges met blydskap ingewag het. Hierdie koms van
die Gees na die kerk van die Here is vir die wêreld heeltemal onverstaanbaar. Die
ongelowiges het sommer op daardie dag van die Gees se koms met die gelowiges gespot
en gesê hulle is dronk (vgl. Hand.2:13; Joh.14:16). Jesus wat gesê het gebeur- Die
wêreld kan Hom nie ontvang nie omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie.

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

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

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

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

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

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

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