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Skriflesing: Romeine 10:6-21; Markus 7:24-37 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 25 

Teks: Markus 7:34; Romeine 10:17  

Sing- SAMESANG: Ps.106:1,2  

TYDENS EREDIENS: Ps.31:1,9; Ps.138:2; Ps.146:6 

Met Sondag 25 is ’n mens eintlik weer terug by Sondag 23, broeder en suster.  In Sondag 

23 was dit van die uiterste belang dat ons altyd besef dat enkel en alleen net die geloof in 

Jesus Christus ons voor God regverdig kan maak en jou ’n erfgenaam van die ewige lewe 

maak.  Die geloof is absoluut noodsaaklik.  Die Kategismus praat van slegs die geloof… 

Die werke van die wet kan my nie salig maak nie.  Daar is niks wat ek uit myself kan 

doen om gered te word nie!   

 

Ons weet hierdie dinge, geliefdes, ons moet dit weet hoe God al hierdie dinge bewerk.  

Dit wat ons so geneig is om te dink ons moet dit uit onsself kan verkry, God het niks van 

hierdie dinge in ons hande gelaat nie.  Daar is dan ook niks waarop ons kan roem nie.  

Alles is uit God, deur God en tot God.  Dit wat God ons gee is eenvoudig genade op 

genade.  Sondag 25 is met hierdie werk van God nie klaar nie.  Ons is eintlik ook weer 

terug by Sondag 20, want het ons besef as daar vir jou en my gevra word – Wat glo jy 

van die Heilige Gees- daar dan maar ’n enkele antwoord staan.  

 

 Ná alles is die werk van die Heilige Gees alles behalwe in die één Sondag saamgevat. 

Van Sondag 21 tot Sondag 24 sou niks waar kon wees as die Heilige Gees nie dit vir ons 

waar gemaak het nie!  Om kerk van die Here te wees (begin Sondag 21), tot die besef ek 

mag nie onverskillig en roekeloos wees nie (einde Sondag 24), van begin tot einde is dit 

net die geloof wat werk maar dit is werklik net die Heilige Gees wat saakmaak.   

      *** 

Charismatiese kerke beskuldig ons verniet op grond van ons belydenis dat ons die werk 

van die Heilige Gees nie genoeg na vore bring nie.  Ons belydenis is eintlik gedoop in 

wat die gawes van die Gees is, al daardie weldade wat die Gees ons skenk.  Dit is vir ons 

die charisma – die werklike gawes van God se Gees.  Ek kan dit nie duideliker stel as 

Sondag 25 nie!  Van begin tot einde gaan dit weer om die Heilige Gees.  Wanneer dit 

gaan om wat ek glo, alles wat met die ware geloof in verband staan, dan gaan dit 

weereens net om die Heilige Gees.  Die oorsprong van ons elkeen se geloof, sonder die 
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Gees sou daar geen klaarheid en vastigheid daaroor kon wees nie.  Hier is geen 

mensewerk en mense prestasie  ter sprake nie! Ek kan geloof nie van my ouers erf nie, ek 

kan geloof ook nie met my kerklike bydraes koop nie, want dit is ’n skepping van God. 

Geloof word geskep in elke kind van God deur wat die Heilige Gees in jou hart doen.   

 

Daarom moet ons ook nie met ons verstand dit alles wil uitredeneer nie, want wie sy 

geloof net aan sy verstaan van dinge en aan sy verstandskennis wil onderwerp sal maar 

droog (en droefgeestig!)daarvan afkom!     Op die einde gaan dit oor wat in die hart 

gebeur.  Die Here raak ons harte as Hy vir ons in Spreuke 23:26 beveel- My seun, my 

dogter gee my jou hart…  

      *** 

Nou wat ons besef hoe groot die werk van die Heilige Gees is, daar waar die Gees die 

verborge dieptes van ons hart inkom en hoe dit alles van die Gees afkom en selfs in alles 

van die werk van die Heilige Gees afhanklik is, kan jy jouself vra maar hoe doen die 

Heilige Gees dit?  Hoe werk Hy, want God maak dit bekend, dit is deel van God se 

openbaring aan ons!  Die oog wat kan sien, die oor wat kan hoor, die hand wat kan vat 

kan nie van die hart losgemaak word nie. Die HOE van hoe God se Gees werk, is soos 

wat daar in die Woord van God in Handelinge 16 oor Lidia geskryf staan.  Ag ons kan 

baie voorbeelde voor haar ook neem, dit is eenvoudig in elke kind van God se lewe die 

geval, soos direk na die uitstorting van die Heilige Gees gebeur het, toe het daar 3000 tot 

geloof gekom.  Het hulle dit besluit, het enigeen van hierdie duisende iets kon doen om te 

glo, née broeder en suster, die Heilige Gees het alles gedoen.  Hy het in hulle harte 

gewerk en die geloof in hulle geplant.   

 

Van Lidia lees ons in besonder dat die Here het haar hart geopen.  Maar ons moet mooi 

lees dat dit alles gebeur waar Paulus daar op daardie rivier se wal die Woord aan hierdie 

groep vroue verkondig het.  Die Woord maak die walle van haar hart oop, juis omdat die 

Heilige Gees die Woord uit Paulus se mond kon gebruik om haar tot geloof te bring.  

Sonder die Heilige Gees sou sy en niemand daar glad nie vir die Woord ontvanklik wees 

nie.  Die skepping van God waar God alles in Genesis 1 deur sy Woord geskep het is 

geweldig groot, maar die herskepping in jou hart gebeur deur dieselfde grootheid.  Die 
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Gees wil nie los van die Woord werk om in ons harte te werk nie.  Die middel waaraan 

die Gees Homself bind maak Hy Self bekend nl. dat Hy deur die verkondiging van die 

Woord werk en die middel waaraan die Gees Homself bind en dit wat die Gees in sy 

welbehae uitgekies het om die geloof in ons te versterk is deur die sakramente.  Die 

Heilige Gees het Self gekies om Hom so aan ons bekend te maak deur nie op ’n ander 

manier as alleen net deur God se Woord ’n pad na ons harte oop te maak nie.  Daar waar 

die Woord verkondig word, waarlik God se Woord word gehoor, dit is wat die kerk, 

KERK moet maak, en daarom is dit ook waar ons die Heilige Gees op ’n besondere 

manier nl. in die Here se kerk (dink weer aan Son.21HK). 

      *** 

 As die Woord van God gepreek word dan is die Heilige Gees in beweging, as daar ’n 

kindjie in die verbond gedoop word dan is die Heilige Gees in aksie, as die Nagmaalstafel 

gereed staan dan is dit weer die Heilige Gees wat aan die werk is.  So kom Hy na ons 

harte toe. So verander Hy ons harte, so breek Hy die hart van klip, so bekeer Hy ons, so 

verlig Hy ons.  Ek kan dit nie alles verklaar nie, so min soos ek die volle skepping kan 

verklaar , maar in hierdie groot wonder van om te sê –EK GLO- is alles die werk van die 

Heilige Gees.  Daarom sal die Woord as dit verkondig word nooit leeg na God terugkeer 

nie, want die Gees maak dit vol, die werk van die Gees het altyd ’n effek, want dit is die 

almagtige God wat aan die werk is.   

 

Die prediking van die Woord is die saad van die wedergeboorte.  As die Woord nie 

gepreek word nie sal daar nie geglo word nie.  Dit is werklik ’n dwaling om te glo dat die 

Gees regstreeks buite die Woord om, los van die prediking wel die geloof in die hart sal 

lê, en dat die prediking nou maar net dien om die sluimerende saad wat reeds in die hart 

gelê is moet laat ontkiem en so tot beweging bring.  Dit is ’n dwaling want die effek 

hiervan is dat jy as mens glo ek het in myself reeds die vermoë ontvang om te glo, die 

Woord moet dit nou maar net aan die gang sit en dit bevestig.  Nee, die Kategismus sny 

hierdie gedagte af! Die Woord werk die geloof, die prediking is die saad van die 

wedergeboorte, en so moet die Woord en die prediking van die Woord geken word as 

saad van die wedergeboorte, want alles hang daarvan af.  Dit is dan ook presies soos daar 
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in Romeine 10:17 staan- Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die 

Woord van God.   

      *** 

Wanneer ons dit so vóór die Here bely, dan bedoel ons nie dat die Heilige Gees nie 

anders kan werk nie.  Hy is wel vrymagtig en of Hy wat die Gees is wel al mense sonder 

die prediking tot die geloof gebring het is nie vir ons om te oordeel nie.  Dit sal ons nie 

weet nie, maar wat belangrik is, is om jou te hou aan die reël wat die Gees Self sê hoe Hy 

in God se kinders wil werk en dit word deur die prediking geopenbaar.  

 

Dit moet eintlik vir ons genoeg wees om dit te weet, maar broeder en suster, God ken ons 

deur sy Gees beter as wat ons onsself ken.   Die Here weet hoe swak is ons geloof en hoe 

moeilik dit vir ons is om te glo, ja om te bly glo in al daardie heerlike beloftes wat Hy vir 

ons geskenk het.  Daarom kom die Here ons nog verder te hulp.  Hy gee vir ons ook nog 

die sakramente om ons geloof te versterk en te ondersteun.  Hierdie middele is ook die 

Gees wat deur hulle werk.  Al is ons ontrou, die Here bly getrou.  Daarom soos wat ons 

vele middele van binne ontvang het om ons geloof soos ’n klein plantjie te wortel en te 

laat groei, die gebed en die dra deur beproewinge, ja die Gees wat in ons bid wanneer ons 

bid, of selfs wanneer ons nie weet wat om te bid nie, dan tree Hy vir ons in met 

onuitspreeklike sugtinge.  Dit alles dien om die plantjie van die geloof in jou se wortels 

sterker te maak, maar hoe wonderlik dit gaan nou om meer as net dit wat God in jou 

skenk.  In die sakramente gaan dit nou ook om dit wat van buite aan ons bedien ook ter 

wille van ons geloof.  By die ore kom daar nou nog van God se werke by, want wil God 

ons ook laat sien wat Hy vir ons gedoen het, ons kan daaraan vat, ons kan selfs daaraan 

proe, dit eet, dat dit deel van jou lewe word.   

 

Die sakramente is heilige sigbare tekens en seëls.  Om van sigbare tekens te praat is om te 

erken hiermee wys God vir my sy werk as die Drie-Enige God, die Vader, die Seun en 

die Heilige Gees.  God werk hier eintlik soos ’n Onderwyser, ’n Leermeester, met wat 

ons kan noem sy prente, dit is aanskoulike onderwys, waar Hyself aan elke teken ’n 

besondere betekenis heg.  Dit is hoekom dit ’n teken en ’n seël is.  Die teken se betekenis 

word deur God Self verseël.  Jy en ek as mense kan nie daaraan verander of nog weer iets 
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hieraan toevoeg as net die betekenis wat God hieraan gee nie.  Dit is ook tekens wat God 

baie duidelik uit sy skepping haal.  Water by die doop wat die teken is tot die afwassing 

van ons sondes, gewone water waarsonder sy skepping ook nie kan klaarkom nie, en dink 

aan brood en wys wat wys op die liggaam en bloed van Christus. Soos water doodgewone 

water is by die doop, so is brood en wyn doodgewone kos. Kos wat ’n mens voed en aan 

die lewe en jou versadig.  Daarmee kom die Here na ons in die Nagmaal.  As die brood 

breek dan is dit ’n teken van Christus se liggaam wat vir ons gebreek is.  Die wyn wat 

uitgegiet word is ’n teken van sy bloed wat vergiet is.   

 

Hierdie middele wat gebruik word bring Markus 7 vir ons ook na vore.  Die doofstomme 

man, sy ore en sy mond was dood.  Dit val ons op dat Jesus hom nie maar net die hande 

oplê en gesond maak nie, maar die Here werk met middele.  Hy steek eers sy vingers in 

sy ore en Jesus spuug op sy vingers en raak daarmee die man se tong aan.  En dan as 

Jesus na die hemel opkyk dan sug Hy en sê Effata- wat beteken… gaan oop.   Die effek 

is ’n onmiddellike effek- dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong 

losgeraak, en hy het reg gepraat.  Die vinger is ’n teken van oopmaak, die spoeg uit die 

Here se mond is ’n teken van Hy gaan Hom kan help, maar selfs omdat die man nie kan 

hoor of praat nie, is selfs die sug van die Here ’n teken. Hy kan tog wel sien, en al kan ek 

nie hoor nie, kan hy aan Jesus se liggaamshouding sien, die kop wat na die hemel toe 

draai, die bors wat sugtend die asem verlaat, dit alles is aanskoulike dinge, wat eintlik die 

koninklike woord van Christus bevestig, wanneer Jesus koninklik spreek- Effata- so word 

nie net die ore en die mond van die doofstomme aangeraak nie, maar sy hele mens-wees.  

Jesus gebruik graag middele, vingertaal, spuug, ’n sigbare sugting, wat eintlik die 

magswoord moet oopmaak wat Jesus dan direk in verband daarmee bring.   

 

Die Here kon natuurlik onmiddellik sonder die middele dit alles doen, maar Hy doen dit 

nie.  Hy kies die middellike weg.  So word dit as’t ware deur ons oë, deur ons ore, deur 

ons hande, die hart ingeplaas. So werk die Here vandag nog.  Hy wil u en my hart deur 

middel van middele bereik.  Die sakramente is sulke middele van genade.  Die Heilige 

Gees werk middellik en onmiddellik.  Die Woord is nie net deur die Gees voortgebring 

nie, maar die Gees versterk ons ook deur die Woord. Altyd moet die verkondiging van 
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die Woord ons versterk, vertroos, vermaan, so word ons opgebou uit hierdie skat wat ons 

die Woord van God noem, waaruit die Here ou en nuwe  dinge te voorskyn laat kom.     

      *** 

Wanneer die sakramente dan saam met die Woord dien ook tot versterking van ons 

geloof , dan besef ons soos die Heilige Gees nooit los van die Woord wil staan nie, so 

mag ons die sakramente ook nooit los van die Woord aanskou nie.  So wys die Here 

eintlik met sy sakramente eintlik ook weer vanuit sy Woord met sy vinger na ons toe.  Al 

hierdie dinge wat in die doop en Nagmaal afgebeeld is, die Here wil vir elk van sy 

kinders dit duidelik maak dat dit is vir jou bedoel. Ek wil vir jou ’n Vader wees. Die Here 

verseker elkeen dat Ek wil jou sondes afwas.   Kyk, jy ontvang dit in persoon, die 

waarborg kom van God Self, daarom dat die Here sy seël daarop sit.  Die net soos waar 

dit verskillende tekens is, net soos water vuiligheid kan afwas, net soos brood en wyn jou 

voed, daardie net soos word dan ook net so seker. Jy hoef nie vir ’n oomblik in die 

waarheid van die beloftes van ons Koning te twyfel nie!  Die teken en die seël van die 

sakrament dien gelyktydig, God geer ons hierdie teken en versekering dat Hy doen wat 

Hy beloof het.   

 

Nou weet ons ook broeder en suster, dat vir die ongelowiges beteken dit niks nie.  Jesus 

sê ook in Markus 8- Voorwaar Ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal stellig geen teken 

gegee word nie.  Wanneer ’n teken in ongeloof gevra word, dan gee die Here dit nie!  As 

’n mens die Here se Woord nie glo nie, so een sal ook nie deur tekens glo nie, al is dit 

watter groot wonder.   

 

Maar vir die gelowige is dit God wat Homself in sy Drie-Eenheid ten volle ook aan die 

tekens verbind.  Die Vader wat alles geskape het, die water waarsonder die skepping nie 

kan klaarkom nie, God het die water gemaak, ook dat ons daarmee gedoop kan word as 

teken tot die afwassing van ons sondes, so ook die brood en wyn kan van God die Vader 

se skepping nie geskei word nie.  Maar saam met die Vader kry hierdie skepping in die 

sakramente hulle krag alleen deur die werk van die Seun. Jesus, Hy wat die Woord van 

God is, Hy gee Sy Woord ook wanneer hierdie tekens gebruik word dat ons die betekenis 

kan ontvang.  Vader, Seun en Heilige Gees is Een, want ook die Heilige Gees sorg vir die 
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uitwerking wat hierdie tekens moet hê. Die Gees pas die werk van Christus daarop toe.  

Die Heilige Gees werk die wedergeboorte en versterk die nuwe lewe.   

 

Die Heilige Gees wat die geloof werk stel dan nou ook die geloof op ’n stewige 

grondslag.  Die Woord en die sakramente word deur die Heilige Gees gebruik om ons nie 

net op ’n stewige grondslag te plaas, maar dat ons grondslag ook dieselfde sal wees.  Vir 

ons is daar geen ander fondament nie, en die fondament wat daar vir ons gelê  is, is Jesus 

Christus.  Dit is die enigste grond vir ons saligheid.  

 

 Uit wat Christus vir ons gedoen het, ja uit die afbeelding van Christus se kruisoffer, 

beeld die doop nou ook iets in myself af.  My geloof, my bekering, ja selfs dat ek by 

Christus wil wees, die gebruik van hierdie sakramente is ook niks anders as iets soos ’n 

geloofsbelydenis.  Ons word na Christus heengewys, weg van jouself na Hom toe.  Dit is 

waarvoor albei die sakramente bestem is (V/A67).  Dit gaan om die beloftes van die 

Evangelie.  Soos die Kategismus dit baie duidelik stel- dat God vanweë die enige offer 

van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van die sondes en die ewige 

lewe uit genade skenk.    

 

Dit leer die Heilige Gees ons deur die Evangelie, maar ons word ook hiervan verseker 

deur die sakramente. Albei sakramente, doop en Nagmaal wil die Woord wat ons kan 

hoor, ons laat sien.  Die hoorbare Woord is nou ook ’n sigbare Woord.  In wat ons hoor 

en in wat ons sien, gaan dit net om Een nl. ons Here Jesus Christis.  Dit wat Rom6:3 ons 

belowe- Almal wat in Christus Jesus gedoop is, is in sy dood gedoop.  Of soos dit in 

Gal.3:7 staan- dat almal wat in Christus gedoop is, hulle met Christus beklee.  Die 

sakramente gaan om Christus en Hom alleen.  Hoe wonderlik dat Christus die sakramente 

vir ons gegee het om hulle te gebruik. God het hulle albei saamgevoeg en wat Hy 

saamgevoeg het mag ’n mens nie skei nie.  Die een sakrament is ook nie belangriker as 

die ander een nie.  Hulle is ewe belangrik.  Gebruik dit wat die Here jou gee met ’n ware 

geloof, want soos ons van die begin af weet hulle is juis daar ter wille van ons geloof om 

uit dankbaarheid God te dien en volgens wat Hy van ons eis te lewe. 

AMEN      
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Vrae uit Sondag 25   

1. Hoekom is die geloof so belangrik? 

2. Wie werk die geloof in ons harte? 

3. Waarmee word die geloof in ons hart gewerk?    

4. Hoe word die geloof in ons harte versterk?  

5. Is geloof op enige manier oorerflik? 

6. Kan geloof ten volle met die verstand uitgeredeneer word? 

7. Wat is op die einde die diepste van jou bestaan wat deur die geloof aangeraak 

moet word? (Vgl. Spr. 23:26) 

8. Wat staan daar in Rom.10:17? 

9. Hoe is die gebeure daar op die rivierwal waar Lidia begin glo het op hierdie 

Sondag van toepassing? 

10. Is prediking van die Here se Woord belangrik? Motiveer. 

11. Watter tipe saad word die prediking van die Woord ook genoem? 

12. Is die Woord maar net ’n hulpmiddel vir die Gees of is die Woord die middel 

waardeur die geloof gewerk word? 

13. Wat is sakramente? 

14. Waar pas die sakramente in? 

15. Wat word bedoel met die woord teken? 

16. Wat word beteken met die woord seël?  

17. Wat beeld die doop en die Nagmaal af?  

18. In Markus 7 maak die Here ’n doofstomme man gesond.  Wat is aangrypend in 

hierdie hele optrede van Jesus? 

19. Is God Drie-Enig by die sakramente of net Christus alleen? Motiveer 

20. Sal die Here ook ’n teken gee as daar nie geloof is nie? 

21. Wat is die enigste grondslag waarop die Heilige Gees die geloof plaas?  

22. Wat word bedoel dat ons ’n hoorbare Woord en ’n sigbare Woord ontvang het?  
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