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Skriflesing:  Efesiërs 4:17-5:21 

Belydenis- Dordtse Leerreëls Hoofstuk 3/4 paragraaf  16 en 17 
Teks: Efesiërs 4:20:22 
Sing-  Ps. 33:7; Ps. 35:7; Ps. 119:15 
 
Eph 4:17  Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander 

heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie—  
Eph 4:18  mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur 

die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart;  
Eph 4:19  wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in 

hebsug allerhande onreinheid te bedrywe.  
Eph 4:20  Maar julle het Christus nie so leer ken nie,  
Eph 4:21  as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is 

in Jesus:  
Eph 4:22  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die 

begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,  
Eph 4:23  en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed  
Eph 4:24  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware 

geregtigheid en heiligheid.  
Eph 4:25  Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is 

mekaar se lede.  
Eph 4:26  Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie;  
Eph 4:27  en gee aan die duiwel geen plek nie.  
Eph 4:28  Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy 

hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek 
het.  

Eph 4:29  Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is 
vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.  

Eph 4:30  En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag 
van verlossing.  

Eph 4:31  Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder 
word, saam met alle boosheid.  

Eph 4:32  Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God 
ook in Christus julle vergewe het.  

 
Eph 5:1  Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders;  
Eph 5:2  en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het 

as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur.  
Eph 5:3  Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem 

word nie, soos dit die heiliges betaam;  
Eph 5:4  ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer 

danksegging.  
Eph 5:5  Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n 

afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.  
Eph 5:6  Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God 

oor die kinders van die ongehoorsaamheid.  
Eph 5:7  Wees dan nie hulle deelgenote nie.  
Eph 5:8  Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here—wandel soos 

kinders van die lig.  
Eph 5:9  Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.  
Eph 5:10  En beproef wat die Here welbehaaglik is;  
Eph 5:11  en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar 

bestraf dit liewer.  
Eph 5:12  Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem.  
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Eph 5:13  Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar; want alles wat 
openbaar word, is lig.  

Eph 5:14  Daarom sê Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor 
jou skyn.  

Eph 5:15  Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse;  
Eph 5:16  en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.  
Eph 5:17  Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die 

Here is.  
Eph 5:18  Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees 

vervul.  
Eph 5:19  Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en 

psalmsing in julle hart tot eer van die Here,  
Eph 5:20  terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus 

Christus,  
Eph 5:21  en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.  

 
DORDTSE LEERREËLS:  Hfst.  3/4par 16-17 

16. Die mens het egter deur die sondeval nie opgehou om 'n mens, toegerus met 
verstand en wil, te wees nie. Die sonde, wat die hele menslike geslag deurdring het, 
het die natuur van die mens nie weggeneem nie, maar dit bederf en in geestelike sin 
gedood. Daarom werk hierdie Goddelike genade van die wedergeboorte nie in die 
mense asof hulle stokke en blokke is nie; ook vernietig dit nie die wil en sy eienskappe 
nie, en dwing dit nie met geweld teen sy sin nie. Die genade maak die wil geestelik 
lewend, genees, verbeter en buig dit tegelykertyd lieflik en kragtig. Terwyl sondige 
opstandigheid en verset vroeër volkome oorheers het, begin 'n gewillige en opregte 
gehoorsaamheid aan die Gees nou die oorhand kry. Hierin lê die ware en geestelike 
vernuwing en die vryheid van ons wil. Inderdaad, as die wonderlike Werkmeester van 
alle goeie dinge nie so met ons gehandel het nie, dan sou die mens glad geen hoop 
hê om deur sy vrye wil uit die sondeval op te staan nie. Deur sy vrye wil het hy 
homself, toe hy nog gestaan het, in die verderf gestort. 

17. Die almagtige werking van God, waardeur Hy ons natuurlike lewe skep en 
onderhou, sluit nie die gebruik uit van die middele waardeur God na sy oneindige 
wysheid en goedheid hierdie krag van Hom wil uitoefen nie, maar eis juis dat hulle 
gebruik sal word. Net so sluit hierdie bonatuurlike werking van God, waardeur Hy ons 
weergebore laat word, volstrek nie die gebruik van die evangelie uit en werp dit ook 
nie omver nie. Inteendeel, die alwyse God het dit tot 'n saad van die wedergeboorte 
en tot voedsel vir die siel bestem. Die apostels, en die leraars wat hulle opgevolg het, 
het dan ook die mense oor hierdie genade van God, tot sy eer en tot onderdrukking 
van alle hoogmoed, gelowig onderrig. Hulle het ook nie nagelaat om die mense 
ondertussen deur middel van heilige vermanings uit die evangelie, onder die 
bearbeiding van die Woord, van die sakramente en van die kerklike tug te hou nie. Net 
so moet hulle wat in die gemeente onderrig gee of die wat onderrig ontvang, hulle ook 
nie nou aanmatig om God te versoek deur die dinge te skei wat Hy na sy welbehae 
wou saamvoeg nie. Deur die vermanings word die genade immers gegee, en hoe 
gewilliger ons ons amp uitoefen, des te heerliker word die weldaad, wat God in ons 
werk, openbaar. So vorder God se werk op die allerbeste manier. Aan dié God alleen 
kom toe, vanweë die middele sowel as vanweë die verlossende vrug en krag daarvan, 
alle heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 
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Skriflesing:  Efesiërs 4:17-5:21 

Belydenis- Dordtse Leerreëls Hoofstuk 3/4 paragraaf  16 en 17 
Sing-  Ps. 33:7; Ps. 35:7; Ps. 119:15 
In die vorige paragrawe van die Dordtse Leerreëls was ons in besonder deur God se genade 

omring.  Broeder en suster, God is sy genade aan niemand verskuldig nie.  Die wedergeboorte 

en al die ander wonderlike dinge wat met die kind van die Here gebeur, is dinge waarop ons op 

geen manier aanspraak kan maak nie, ons kan dit ook op geen manier verdien nie.  1 Kor. 4 

vers 7 vra dan ook die vraag - En wat het jy wat jy nie ontvang het nie.  

 

Al manier hoe ons op al hierdie groot dinge wat die Here ons gegee het, kan reageer is om 

waarlik aan God dankbaar te wees.  Die apostel Johannes (van wie ons vanoggend uit die 

evangelie van die wyn-wonder gelees het) ,  skryf baie later in sy eerste brief- hfst. 3:1-    

 1 Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan 

word!  Ons kan kinders van God genoem word.  ’n Onuitspreeklike voorreg terwyl ons uit 

onsself niks beter is as die sondigste mens wat daar op aarde is nie.   

      *** 

Par 15 stel dit duidelik, maar nou kom die volgende deel uit die Dordtse Leerreëls en ons word 

eintlik deur ons eie sondige lewe ingehaal.  Ons het groot dinge ontvang, baie dinge om net 

voor dankbaar te wees, maar ek ontdek aan myself ek is nog glad nie in staat om te wees wat ek 

dink ek moet wees nie.  Ek kom nog so baie kort.  Ek wie sê ek is bekeerd, maar lewe ek as 

bekeerde mens.  Dit wonder ons oor onsself , maar nog makliker praat ons oor ander mense.  

So maklik terwyl dit eintlik so gevaarlik is.  Par 16 worstel daarmee dat bekering wat uit ’n 

mens se belydenis en jou manier van lewe gesien moet word, tog baie keer vraagtekens bring.   

 

Hierin is par 16 vir ons ’n troos.  Die bekeerde mens hou  nie op om mens te wees nie.  Hy/sy 

gaan nog met baie dinge worstel, ons gaan met baie dinge te doen kry, wat my  laat besef my 

sondige natuur en sondige drifte, ek is daarvan deurtrek.  Die Dordtse Leerreëls stel dit sterk- 

Die sonde, wat die hele menslike geslag deurdring het, het die natuur van die mens nie 

weggeneem nie, maar dit bederf en in geestelike sin gedood. Die sonde maak die mens 

geestelik dood.  Die mens se wil hou ook nie op om te bestaan nie, net soos wat die mens se 

natuur ná die sondeval  nie opgehou het om ons natuur te wees nie.  Ons natuur, ons wil word 

nie deur God meganies in besit geneem en nou kan ons dit nie roer of beweeg nie.  God werk 

nie asof ons stokke en blokke (stompe of pale) is nie.  
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Die wil en sy eienskappe word nie vernietig nie en God dwing dinge nie met geweld teen ons 

op nie.  Ons kan dit soos volg stel dat aan die een kant is God se roeping so kragdadig dat geen 

mens hom/haar werklik daarteen kan verset nie, maar aan die ander kant is God se liefde so 

besonders dat dit alle vorme van geweld tot geloof uitsluit.   

 

Nee, wanneer God met ons werk dan gebeur dinge stukkie vir stukkie. Stelselmatig word die 

mens verander.  Bekering is ’n proses wat die hele lewe omvat.  Dit begin daar waar die 

Heilige Gees die nuwe lewe skenk. Wedergeboorte is die begin van bekering, waar ons 

vanoggend reeds gehoor het hoe Johannes in sy evangelie Jesus as die Een sou sien wat die 

nuwe beter maak as die oue.  Nuwe wyn, nuwe geboorte by Nikodemus, nuwe lewende water 

as die vrou uit die ou put wil skep, oue word nuut, min word baie.   

 

Daarom moet ons uit ons belydenis besef dat elke kind van God in sy/haar  geloof nog altyd 

besig moet wees om te moet verander.  Dit wat in Rom.12:2 staan kan nie in hierdie lewe op 

aarde ophou nie- word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef 

wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die mens wat dink hy/sy het op aarde 

die volmaakte bereik, wanneer ek dink ek is gearriveer, ekself kan vir ander preek maar vir my kan daar 

nie meer gepreek word nie.  Ek word kwaad as ek vermaan word, ek wil nie hoor as ek verkeerd 

opgetree het nie, maak nie saak oor watter deel van my lewe daar vermaninge mag kom, ek is reg,  die 

ander is verkeerd.  

      *** 

Geliefdes dan is die vraag so aktueel, wanneer iemand aanhoudend opstandig sondig, sy/haar verset 

oorheers volkome, waar die mens dan weier om te luister, dan mag mens later vra of so ’n persoon 

werklik bekeerd is.  As ek volstrek weier om te luister, my sondige opstandigheid word 

gekoester en heeltyd voorgehou dat so ’n mens nie van sy dwalinge en skandelike lewe wil 

afsien nie, dan moet die kerklike tug intree.  Dan moet daar opgetree word.  Dit is waarvoor die 

tug in die kerk daar is. ’n Liefdes handeling wat toesluit om wéér  oop te sluit, wanneer 

werklike verbetering beloof en bewys word.   

 

Dit gebeur ook met ’n proses.  Eers word die sondaar van die Nagmaal weerhou en uiteindelik 

as daar geen verbetering kom nie, word hy/sy uit die gemeente uitgesluit.  Dit is mense wat in 

hulle lewe al hoe duideliker wys dat hulle nie by God behoort nie.   
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Die grootheid van genade bly, selfs vir sulke mense is genade nie maar net ’n onwerklike 

werklikheid nie. God se genade word werklik die oomblik wanneer hulle verandering, wat 

verbetering van hulle lewe moet wees, beloof en bewys.   

 

Hierdie proses waarin ons moet opgroei het skerp kante, maar ons belydenis praat ook van hoe 

God wel kragtig maar ook lieflik werk.  In par 16 staan dit-  die genade maak die wil geestelik 

lewend, genees, verbeter en buig dit tegelykertyd lieflik en kragtig.”  Wonderlike dinge wat 

begin die oorhand kry, moet ons na soek.  Die opregte en die volmaakte gehoorsaamheid is nie 

skielik daar nie, daar sal nog altyd weerstande wees wat oorwin moet word, die stryd hou nie 

op nie, die aanvalle van Satan, die wêreld en ons eie sondige natuur hou nie op om ons aan te 

val nie.  Die besef dat uit myself kan ek nie staande bly nie, dit is alleen die Here wat my 

staande kan hou.   

 

Dan begin die werklikhede van hierdie paragraaf al digter en duideliker om ons saamtrek.  Dit 

word dan alles soos ’n wolk waarin ons inbeweeg.  ’n Digte wolk wat wonderlike reën kan 

bring maar tegelyk sware weer, donderslae en blitse, wat in dieselfde wolk kan volg.  Par 16 is 

so ’n wolk, dat ek lieflike reën daaruit kan kry maar ook sware weer.  Die lieflike om in die 

Gees staande te bly, om in die Gees te mag oorwin, dit is nie uitgesluit nie, maar hierby 

ingesluit is ook die besef hou ek aan met sondig dan sal dieselfde sonde sware gevolge oor my 

kan bring.   

      *** 

Dit is belangrik dat ons ook hier sal sien, geliefdes, hier word met mense gepraat wat reeds die 

pad met die Here begin loop het.  Aanvanklik dink ons hierdie dinge word vir heidene en 

verharde sondaars, mense wat nog nooit in die kerk was nie, gesê.  Die teendeel is waar.  Ef. 

4:20-24 staan:    20 Maar julle het Christus nie so leer ken nie,  21 as julle ten minste van Hom 

gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus:  22 dat julle, wat die vorige 

lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te 

gronde gaan,  23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed 24 en julle met 

die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Dit is 

mense wat Christus alreeds kon leer ken (vers 20 is daaroor duidelik).  Uitverkorenes, mense 

deur die Gees vernuwe, maar steeds moet sulke mense die oue mens aflê en hulleself met die 

nuwe mens beklee. Dit is ’n aanhoudende opdrag.   
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Vanaf vers 25-29 is dit iets waarmee ek gister mee besig was daarmee moet ek vandag mee 

aangaan. Lê leuens af, moenie toornig word nie.. gee aan die duiwel geen plek nie, laat die een 

wat steel nie meer steel nie, dan gaan dit ook oor vloekery en slegte vuil taalgebruik. Al hierdie 

dinge wat u gerus weer kan gaan lees, maar wat dan soos ’n aar oopskiet as ek as kind van die 

Here aanhou sondig, dan bedroef ek die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons verseël het tot 

dei dag van ons verlossing.  Ons is verseël, die Grieks gebruik die woord afgelei van  

(sphragizo), wat wys daar is ’n seël  opgesit, dit is waar, dit is eg, dit is beveilig, die Heilige 

Gees wat alles reeds doen. Moet Hom nie bedroef nie.  Alleen iemand wat reeds vir my omgee, 

alleen so een kan bedroef word. Jy kan alleen iemand bedroef wat van jou hou. Jy bedroef nie 

’n vyand nie.  Nou word dit toegepas op God die Heilige Gees.  God wat vir jou lief is, moet 

Hom nie bedroef nie.   

 

Hoe ons dit kan regkry om die Heilige Gees te bedroef is deur soos heidene te begin lewe. In 

hierdie land van ons het die uitdrukking om soos heidene te begin lewe, op alle terrein in 

werking getree. Praat ons oor regte en oor verhoudinge en oor seksualiteit en oor geloof en 

godsdiens, oor politiek en ons staatkunde, oor hoe kinders grootgemaak word, dit wat kinders 

mee grootword, in alle opsigte wil die heidene ons leer. Die nuutste is om seksuele vergrype 

tussen kinders te dekriminaliseer.  Slim argumente wat aanhoudend die opdragte van die Here 

onder die mat wil invee.   Die ergste is, ons laat ons deur die heidene leer en so word die 

Heilige Gees al hoe méér en méér bedroef.  Koerante maak asof baie van die dinge so 

onskuldig is.  Heilige dinge word baie keer ’n grap van gemaak.    Die heidene het tog reg, ja 

hulle leer ons.  In Israel het dit gebeur dat die bedroefde ’n vyand word.  In Jes. 63 kan ons 

aflei dat die Gees wat deur Israel bedroef was, het in ’n vyand verander.  God kan in ’n mens se 

vyand verander.  

 

Broeder en suster as ons dit begin besef.  Daar bestaan nie so iéts soos eenmaal bekeerd, altyd 

bekeerd nie.  Daarom dat ons vandag kan afsluit met die besef hoe nodig die middele is wat 

God ons skenk om ons geloof te voed, op te bou en te versterk.  Par. 17 roep ons om dit in elke 

opsig te gebruik.  Hierin erken ons dat God sal nie die geestelike lewe in ons werk los van die 

prediking van die Woord nie.  Dit is ook weer ’n belangrike punt waar ons van die 

Remonstrante verskil.  Hulle beweer dat ’n mens kan innerlike vernuwe word los van die 

Woord en die prediking van die Woord. Volgens Armenius het God groot getalle mense deur 

die inwendige werk van die Heilige Gees bekeer of waar engele opgetree het.  Een van die 

groot uitgangspunte in ons gereformeerde leer is om altyd die Woord en die Heilige Gees aan 
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mekaar gebonde te bely.  Die Gees laat Hom nie van die Woord skei nie.  Daarom sal die Gees 

nie bekering bring as die Woord nie gebring word nie.  God se Woord moet verkondig word.  

Die bekende Rom 10:14-15 net ook weer- 14 Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie 

geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle 

hoor sonder een wat preek?  15 En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos 

geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat 

die evangelie van die goeie verkondig!  Hiermee saamstel Petrus dit in sy eerste brief baie 

duidelik- 1 Pet.1:23   23 want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit 

onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.  Ook Jak 1:18- 18 

Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as 

eerstelinge van sy skepsele kan wees.  

 

Die Here gebruik hierdie middele om ons geloof daarna te rig, daarop te grondves, daarmee  te 

bevestig.  Om die geloof te begin, om die geloof te versterk en om die geloof volhoubaar te 

maak daarvoor is die prediking nodig.  Ons belydenis stel dit dat selfs die bo-natuurlike 

werking van God waardeur Hy die wedergeboorte laat plaasvind volstrek nie die gebruik van 

die Evangelie uitsluit of omvêrwerp nie.  Hoor hoe mooi stel ons belydenis die plek van die 

middele wat God gee, in besonder sy Woord.  Die alwyse God het dit tot 'n saad van die 

wedergeboorte en tot voedsel vir die siel bestem. Hierdie middele werk presies soos wat ons 

hulle eintlik noem- GENADE-middele... wat tegelyk LEWENS-middele is.  Dit word ons 

GENEES-middel waar ek in die geloof swak word, begin uitsak, danm aak die Woord my 

sterk.  Hoe en wanneer  dit alles presies gebeur, dit weet ons nie.  Dit werk soos die landbouer 

wat die saad in die grond sit, selfs kan hy dit nie laat ontkiem nie, maar dat die saad wel 

ontkiem, dat dit groei, dat dit vrug dra, daaroor kan niemand stry nie.  Dieselfde met die saad 

van die wedergeboorte.   

 

Die Woord wat ook nie geskeie mag wees van die ander genade-middele nie.  Die sakramente 

en die kerklike tug, waarna ons reeds vroeër verwys het.  Dit alles is middele wat God 

daargestel het. Ons moet ons gewillig blootstel aan hierdie middele waardeur die Here ons wil 

voed.  Om jou gewillig bloot te stel is om waarlik gehoorsaam die middele te gebruik.  Deur 

die weg van gehoorsaamheid ontvang ’n kind van die Here in elke geval die meeste vrug.  Al 

sal dit baie keer vir die bedienaars van die Woord voorkom daar is so min vrug op ons werk.  

Alles gaan agter uit, tog moet die bedienaar dit weet, dat hy moet nie spreek na die mond van 
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Jerusalem nie, maar hy moet spreek na die hart van Jerusalem.  Al Een aan Wie Hy waarlik 

verantwoording  sal moet doen, is die Een wat Hom gestuur het.   

 

Dit mag nooit daaroor gaan om van die kerk ’n winkel te maak nie, dit wat ons vanoggend 

Jesus dit ook hoor sê het- waar mense die huis van die Vader ’n handelshuis wou maak.  Die 

kerk is nie ’n winkel wat soveel as moontlik klante en klandisie moet trek nie.  Dit mag nie 

gaan om wat mense wil hoor nie, maar dit moet gaan om wat hulle moet hoor.   

 

Daar moet in alle geval ’n hartlike gewilligheid wees om wel die werk van die Here te doen.  

Die Dordtse Leerreëls stel dit mooi- hoe gewilliger ons ons amp uitoefen, des te heerliker 

word die weldaad, wat God in ons werk, openbaar.  So vorder God se werk op die allerbeste 

manier.  Aan dié God alleen kom toe, vanweë die middele sowel as vanweë die verlossende 

vrug en krag daarvan, alle heerlikheid tot in ewigheid.  God alleen moet verheerlik word. 

Daaroor het al twee vandag se dienste wou handel.  Dit gaan om God se heerlikheid, daarin 

doen God kragtige wonders as teken van sy heerlikheid waarin Hy gedien wil wees.  Die 

middele wat God skenk is wonders uit sy hand.  Die kerk waarvan ek deel mag wees is ook ’n 

wonder uit God se hand.  Daarom is dit so belangrik dat ’n kerk die war ekerk moet wees. 

Baie kerke wat hulle self die naam kerk gee is nie ware kerk nie.  Die kerk, nog wyer gesien, 

die verband van kerke waarbinne ek my bevind, moet die Woord suiwer bedien en moet die 

middele reg gebruik. Anders is dit nie meer ware kerk nie.  ’n Kerk is nie ’n plek waar ’n 

mens gemaklik kan bly sit nie. Die kerk is die plek waar die swaard van die Gees hanteer 

word.  Dit maak dikwels onrustig, maar deur hierdie middele bring die Here ons elke keer 

weer op Sy nuwe pad. 

AMEN    
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