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Skriflesing: Lukas 12:35-48; Mattheus 16:13-20 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 31 

Teks: Johannes 20:21b, 23 

Sing- SAMESANG: Ps 15:1,2 

TYDENS EREDIENS: Ps 66:1; Ps 19:7; Sb 43:1,2,4 

Die wagters op die Sions mure.  Broeder en suster, dit is hoe ons in die Ou Testament al 

met presies hierdie belydenis in Sondag 31 mee te doen kry. Daar moet oor die kerk die 

wag gehou word.  Baie belangrik dat ons sommer van die begin af sal raaksien, dit gaan 

nie om die sleutels van die kerk nie.  Dit gaan om die sleutels van die koninkryk van die 

hemele.  Ons moet ook hier heeltyd onthou dit is nog steeds die deel van die Kategismus 

wat handel oor ons verlossing.  Trouens in Sondag 32 sal ons die derde deel begin van 

my dankbaarheidslewe, maar wanneer ek met Sondag 31 besig is, dan is ons nog by die 

vraag hoe ek verlos kan word.  Dit is die laaste vrae uit die tweede deel van ons 

belydenis.  Hierdie sleutels waarvan ons hier lees is instrumente tot verlossing.  Christus 

verlos sy kerk deur die bediening van hierdie sleutels. 

 

Presies hoe dit alles werk moet ons die einde van Sondag 30 ook nie vergeet nie.  Die 

vraag was of almal Nagmaal mag gebruik…moet mense ook aan die Nagmaal 

toegelaat word wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en 

goddeloos is?  Dit was reeds die begin van wat ons die hantering van die sleutels van die 

koninkryk van die hemele mag noem.  Wanneer iemand van die Nagmaal weggehou 

moet word.  Dit is ’n baie ernstige saak en daarom gaan ons belydenis ook nou ook 

ernstig en dieper hierop in.  Die betekenis van die sleutels, die gebruik van hierdie 

sleutels en dit wat die uitwerking van die sleutels moet wees kom aan die orde.   

 

Die betekenis van die sleutels het Jesus Christus Self baie duidelik wou maak.  Jesus 

gebruik Self die woord sleutels.  Christus wat Self die absolute sleutelmag besit, Hy het 

vir Petrus gesê: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte 

van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.  En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk 

van die hemele gee en wat jy op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en 

wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees (Matt.16:18-19).Dit 

gaan baie duidelik om die hantering van hierdie sleutels. Nou moet ons baie mooi daarop 

let dit gaan nie in die eerste plek oor toesluit nie.  Dit gaan eerstens oor oopsluit. Dit gaan 
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oor wat Paulus noem die bediening van die versoening.    Die verkondiging van die 

heilige Evangelie is die bediening van die versoening.  Dit is hoe Paulus daarna verwys.  

2 Kor. 5:20 is waar dit na ons kom- Ons tree dan op as gesant om Christus wil, asof God 

deur ons vermaan.  Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.  Die 

bediening van die versoening is as sleutelmag aan die kerk toevertrou.  Nogmaals soos 

wat ons dit al so dikwels moes besef hierdie is alleen ook weer God wat dit alles kan 

bewerk.   

 

Dit is alleen net God wat werklik die hardste harte kan deurploeg.  God maak dit so 

duidelik in en deur sy kerk dat sy Woord skerp is, sy Woord is lewend, sy Woord is 

kragtig.  Die Woord dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, die 

Woord en die Woord alleen is ’n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die 

hart.  Die prediking van God se Woord is ’n sleutel handeling.   

 

Nooit kan ware prediking van die ware kerk losgemaak word nie.  Dit is trouens die 

eerste en belangrikste kenmerk van die ware kerk nl. die suiwere verkondiging van God 

se Woord.  Hierdie verkondiging moet goddelike gesag dra.  ’n Preek is nie maar een of 

ander mens se opinie nie.  Hy wat die Woord amptelik moet verkondig dra die 

verantwoordelikheid dat dit die Woord van God is wat verkondig word en nie maar die 

woord van ’n mens nie.  Wanneer Paulus aan die Thessalonicense skrywe dan sê hy dit 

baie duidelik- Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God 

wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie 

mensewoorde is nie, maar die Woord van God. (1 Thes.2:13)  

 

Die Here stuur sy dissipels met hierdie goddelike gesag.  Soos die Vader my gestuur het, 

stuur Ek julle ook…Jesus maak dit baie duidelik as Hy vir sy dissipels sê – Gaan dan na 

al die nasies toe en maak die mense my dissipels…en leer hulle om alles te onderhou wat 

Ek julle beveel het (Matt 28:19-20).  Die prediking van God se Woord is ’n sleutel in die 

koninkryk van God waar die implikasies vir hom wat die Woord moet verkondig, maar 

ook hulle wat die Woord ontvang, die hoorders, baie duidelik gestel moet word.  Die 

implikasies  vir die verkondiger van die Woord is dat hy hom in God se Woord moet kan 
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verdiep, hy moet werklik kan hoor wat die Here se, want as hy nie kan hoor nie, hoe sal 

die gemeente hoor?!   Biddend en afhanklik van God, met behoorlike skrifstudie moet die 

bedienaar van die Woord werklik ’n gesant van God wees.  ’n Gesant kan niks meer maar 

ook niks minder as dienskneg van God wees nie.  Hy kan net die boodskap van sy Heer, 

van sy Sender oorbring.  Hy wat die gesant van God is, dit is nie hy wat mense moet 

oortuig nie.  Dit is alleen God wat dit kan doen.  Hy as gesant kan nie mense nuut maak 

nie, dit is ook alleen God in Jesus Christus wat dit kan doen.   

 

Daarom wanneer die Woord suiwer verkondig word, dan is hierdie sleutel die bediening 

van die sleutelmag.  Daar word in Naam van die Here gespreek waar die Woord in sy 

rykdom, sy skoonheid en sy skerpte tot ons kom,  dan móét  hulle wat die Woord hoor, 

dan moet hulle luister.  Die oop ore moet oop harte tot gevolg hê, sodat ons ook kan doen 

dit wat die Here sê.  Wie luister om eintlik nie te wil luister nie, die taalkundige, of die 

kritikus,  hy wat ’n preek bloot as aanbieding sien wat hom/haar moet behaag, hulle wat 

maak asof ’n preek maar by hulle kan verbygaan, sulke mense besef nie werklik die 

gesag waarmee die Woord aan hulle bedien word nie.       

 

Waar die Woord in die prediking as bediening van Christus se gesag geskied, dan is sulke 

mense eintlik besig om te maak asof Christus geen gesag oor hulle kan uitoefen nie.  

Terwyl die inhoud wat Christus aan die prediking gee geweldig belangrik is.  Dit staan in 

verband met wanneer Christus dit so sterk stel- Wanneer julle die mense hulle sondes 

vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit 

gehou…Calvyn sê dat in hierdie paar woorde ons werklik moet bely wat ons glo.  Ons 

wat gesê het, in v/a 23 dat ons glo aan die vergewing van sondes,  en v/a 21 het ons dit as 

deel van wat die ware geloof is kon stel, dat God uit louter genade, nie net aan ander nie, 

maar ook aan my op grond van die verdienste van Jesus Christus vergewing van sondes, 

ewige geregtigheid en saligheid geskenk het, nou kom dit alles weer na ons terug.   

 

Dit wat die Woord doen as dit verkondig word, dan is daar die oopsluit aan alle 

gelowiges gesamentlik maar ook afsonderlik dat al hulle sondes hulle waarlik deur 

God vergewe is en dit ter wille van die verdienste van Jesus Christus. Dit kan ons op 
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bevel van Christus verkondig en openlik betuig en dit geld so dikwels as wat hulle die 

belofte van die evangelie met ’n ware geloof aanneem.   

      *** 

Christus is die skarnier waaraan hierdie deur van die koninkryk hang, maar Hy is meer as 

net die skarnier waaraan alles hang, Hy is Self ook die deur.  Niemand kom na die Vader 

behalwe deur My nie.  Hy wat gesê het- Ek is die weg, die waarheid en die lewe…Dit 

alles sê vir ons dat dit altyd in die prediking om Christus moet gaan, Hy die Gekruisigde 

maar die opgestane Here, dit gaan om Christus en sy Persoon, sy werk, sy lewe, sy 

sterwe, sy kruis, sy kroon.  Hy moet altyd as dit gaan om waar die Woord as sleutel 

oopsluit daar moet Christus in die middelpunt staan. Die Woord en die Gees wil van Hom 

getuig en van niemand anders nie.  Die bediening van die versoening kan alleen by 

Christus begin, en dit kan alleen ook by Hom eindig.  Aan gelowiges word verkondig dat 

hulle sondes hulle vergewe is, hulle mag hoor  dat die poorte van die koninkryk is vir 

hulle oop, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.  Die sonde of swakheid 

wat teen ons wil in ons oorgebly het, niks kan ons verhinder om die ewige lewe te beërwe 

nie.   

 

Lidia daar aan die rivierwal het hierdie wonderlike oopsluit van die koninkryk beleef, die 

moordenaar langs Jesus gekruisig met die bloedskuld op sy gewete, die deur van die 

hemelryk gaan vir hom oop, daar waar die tollenaar daar agter in die gemeente staan, hy 

wat maar net kan uitroep- O God, wees my sondaar genadig… God sluit vir hom oop.   

 

Dit alles in teenstelling met die besef hierdie selfde sleutel wat oopsluit kan ook toesluit.  

Dit gaan eintlik op die einde net om die een sleutel nl. die Woord van God.  Hierdie 

Woord wat in die prediking kan oopsluit maar ook toesluit, die Woord wat in die tug 

toesluit maar ook kan oopsluit…Daar moet aan almal verkondig word dat God se toorn 

en die ewige verdoemenis op hulle rus, as hulle, hul nie bekeer nie.  Daardie bevoegdheid 

het die sleutel, die sleutel wat in die kerk van Christus moet funksioneer.   

 

Die versoeking is so groot om altyd net maklike dinge, dinge wat nie aanstoot gee nie, die 

mooi dinge in preke te sê, maar broeder en suster, die hantering van die sleutels van die 



Pretoria-…………….. 

Lukas 12:35-48; Mattheus 16:13-20 
Sondag 31 
3/3/2010 

Ds. Petrus Venter 

5

hemelryk sluit ook in dit wat jou en my hart skeur om dit te moet sê, dit maak dat ons 

mekaar kan verkwalik, ons wil nie daarna luister nie, maar dit moet verkondig word.  Die 

Woord sny altyd  na twee kante toe.  As daar vir iemand geen plek aan God se tafel kan 

wees nie, dan moet so een weet sy plek in God se hart is net so leeg as sy plek in God se 

tafel.  God se hart is op sy tafel.  Dit moet ons by elke Nagmaal weet.   

 

God se oordeel rus op hulle, die verdoemenis wag op hulle, solank die hart nie wil versag 

nie.  Vir sommige is die Woord ’n reuk van die lewe tot die lewe, maar aan diegene wat 

hulle aan dieselfde Woord aanstoot neem word dit ’n reuk van die dood tot die dood.  

Petrus en Judas Iskariot het dieselfde Christus geken, dieselfde Woord gehoor, hulle het 

hulleself teen dieselfde Woord vasgeloop, ek moet my teen die Woord vasloop om dit nie 

te verwerp nie.  Wanneer Judas op die einde die Woord finaal verwerp, so anders as 

Petrus wat die Woord in die haan se gekraai na buite laat hardloop en sy trane van berou 

breek hom in stukke, dan het die Woord vir Petrus oopgesluit maar vir Judas toegesluit.  

So uitgesluit is Judas dat die Here hom uitstuur met die opdrag wat die hel in Judas 

aangevuur het, dit wat jy doen, gaan doen dit vinnig!  Dit bewys net weereens wat die 

skrywer van die Hebreër-brief baie duidelik stel- Die Woord van God is lewend, dit is 

kragtig, dit is skerper as enige tweesnydende swaard, dit dring so diep deur dat dit siel en 

gees, gewrigte en murg van mekaar kan lossny.  God ken deur sy Woord die oorlegginge 

en die gedagtes van ons hart.   

      *** 

Ons as kerk van die Here staan met Sondag 31 by dit wat Christus aan sy kerk gee, maar 

ook by dit wat Christus in sy kerk gebruik.  Hy het hierdie twee sleutels, die verkondiging 

van die Woord en die tug aan sy kerk gegee, maar Christus gebruik dit Self in sy kerk.  

As daar nie meer tug in ’n kerk is nie, dan is so ’n kerk net so min nog waarlik kerk, as 

die kerk waar die Woord nie meer suiwer verkondig word nie.  Die landbouer wat nie die 

weiding bestuur en nie die wingerd snoei nie, sal nie lank meer kan boer nie.  God maak 

Hom dikwels as die Landbouer bekend.  Tug behoort nie maar net tot die welwese van 

die kerk nie, maar dit vorm deel van die wese van die kerk. 
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So baie kerke en ek is bevrees ons is daarby ingesluit hanteer die tug in die jongste tye 

bloot asof dit maar net tot die welwese van die kerk behoort.  Dit moet deel van die wese 

van ons kerk wees.  Ons moet dit daarnatoe terugbring as dit nie meer die geval is nie.  

Die tug gaan oor sonde, dit gaan oor die volkome leer, maar ook oor die volle lewe.  Dit 

kan gesien word as ’n operasie dit wat die tug moet doen.  As daar aan my ’n kwaal 

bestaan, dan verwag ons van die dokter hy moet my kan opereer.  Anders word die 

liggaam net sieker en sieker en as die dokter nie opereer nie, dan kan dit later te laat 

wees.    

 

Dit alles wat die Here vir ons in Lukas 12 sê moet duidelik raakgesien word.  Daar is ’n 

huisheer, en in die tyd wat die heer nie self by sy huis is nie, is daar die knegte wat in 

naam van die heer die verantwoordelikheid vir die huisheer moet kan aanvaar.  Die 

huisheer gee aan hierdie knegte die sleutelmag.  Die huisheer het hulle tog uitgekies met 

die verantwoordelikheid  om binne te laat en uit te laat.  Hierdie knegte se 

verantwoordelikheid strek nie net tot die toegang van die huis nie maar oor die hele huis, 

alles wat daarbinne aangaan, dra hulle so ’n groot verantwoordelikheid.  Hulle moet nie 

net met die mense wat daarbuite aanklop mee handel nie, maar oor alles wat binne die 

huis aangaan, in hoe besig hulle is, daaroor dra hulle ook die verantwoordelikheid.  Die 

ouderlinge in die huis van die Here, in dit alles waarmee hulle handel, moet hulle dit so 

doen, so asof die heer van die huis nog al die tyd by die huis is.   Die sleutelmag wat aan 

hierdie slawe gegee word is gevolmagtigdes wat namens die huisheer alle dinge met 

gesag moet kan hanteer.   

 

Dit wat ons in Sondag 31 moet besef gaan oor alle dinge wat daar in God se koninkryk 

verantwoordelikheid aanvaar moet word.  Die skatte in God se koninkryk wat oopgemaak 

moet word, maar ook toegesluit kan word. Dit gaan om Christus se vergewing te bedien, 

maar ook sy oordeel moet bedien word, dit gaan om die kinders van God te seën, maar 

ook om die vyande van Christus met die vervloeking van Christus weg te stuur.  Hy aan 

Wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort, hierdie mag van Hom moet in sy kerk 

bedien word.   
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Ons onthou nog dat hierdie Sondag staan juis as deel van ons verlossing.  Waar die tug 

werklik werk is dit soos wat daar in Spreuke 27:17 ook staan- yster slyp yster.  In die 

oorspronklike taal moet ons dit eintlik nog anders vertaal- yster verskerp ’n mens net met 

yster.  So skerp moet ek en jy in mekaar se oë gemaak word.  As ek twee messe wil skerp 

maak, dan moet ek hulle teen mekaar vryf. Die skerpte waarmee Christus sy ouderlinge 

mee opskerp is om hulle teen die skerpte van sy Woord te slyp.  Ons verlossing word 

eintlik hier op sy skerpte gestel.   

 

Kerklike tug is daarom altyd eintlik ’n daad van werklike liefde.  Die liefde van God deur  

Christus word in die tug bedien.  Ook die ouderlinge wat in die bediening van die tug 

moet voorgaan, dit is nie maklik nie. Dit vra kennis van die lewe, dit vra standvastigheid, 

dit vra werklike liefde.  Ons belydenis wys op dit alles as ons in V/A 85 hoor, dit gaan 

veral om twee woorde, dit wat herhaaldelik moet gebeur, dit wat broederlik moet gebeur.  

Daar word baie geduld gevra.  Dit gaan hier om die geduld van die groot Herder, dit gaan 

om hoe lankmoedig, hoe geduldig God met ons is.  Daar was 10 plae in Egipte, nie maar 

net 2 of 3 waarin die Here die Egiptenare tref voor hulle sy volk laat trek nie.  Die geduld 

wat God met Israel in die woestyn gehad het, kan groot dele oor geskryf word.  Dit 

gebeur soos Jeremia dit ook later verwoord- Jer. 11:7- Want Ek het julle vaders nadruklik 

gewaarsku op die dag toe Ek hulle uit Egipteland laat optrek het tot vandag toe, vroeg en 

laat, en gesê: Luister na my stem!  

 

As die werklike betekenis en doel van die tug na vore kom, dan kan tug eintlik net begin 

by selftug.  Dit moet by ons elkeen wees.  Daardie opregte berou oor wanneer ek 

verkeerd gehandel het, of ek handel nog steeds verkeerd.  Daar moet bewys wees hoe ek 

teen hierdie sondes stry.  Eintlik kan die kerklike tug net kom teen daardie mense wat 

geen selftug kan toepas nie.  Dan is dit ook nie die kerkraad wat daarmee moet begin nie.  

Dit is ons onder mekaar wat mekaar moet kan tug.  Die onderlinge tug  is om anders as 

Kain werklik voor die Here te besef- ek is my broer se wagter.  Die Here kan van my oor 

my broer rekenskap eis!  Ons lees in Hebreërs 10:24 dit alles- en laat ons op mekaar ag 

gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor.. Dit wat vertaal word as laat ons op 

mekaar ag gee – die Grieks (κατανοέω kat-an-o-eh'-o) het letterlik te doen deur op 
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mekaar te spioeneer. So skerp moet ons waarneming in God se oë op mekaar wees.  Dit 

gaan nie om skinder van mekaar nie, om mekaar te benadeel nie, maar juis vir mekaar om 

te gee, op mekaar ag te gee.  As jy dit nie doen nie, en jou broer sterf geestelik dan is jy 

die skuldig, skuldig aan geestelike moord!  Luister maar weer mooi na Eseg. 3:20- En as 

‘n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en Ek ‘n struikelblok voor 

hom gooi, dan sal hy sterwe; omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde 

sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie; maar sy bloed 

sal Ek van jou hand eis.   

 

Ons besef hierin hoe ernstig die tug moet wees, die doel daarvan, die skerpte daarvan, die 

volle betekenis daarvan, juis om nie toe te sluit nie, maar waar dit by die Evangelie-

verkondiging by begin het, nl. om OOP TE SLUIT, die tug wil as die Here dit seën ook 

OOPSLUIT!  Daarby eindig dit, as die sondaar hom/haar werklik bekeer, daar word 

werklike verbetering beloof en bewys, dan word so een waarlik weer deel van die kudde 

van God. Watte blye dag is dit nie vir ons almal as dit gebeur nie!  Die Here wat Sy 99 

skape sal los, om daardie een te gaan haal!  Die verlossing neem sy loop, ook in die 

bediening van die tug wat alleen kan geskied in die bediening van die Woord.  Die 

tweede sleutel, die Christelike tug, kan nie sonder die eerste nl. die verkondiging van die 

Evangelie geskied nie.     

 

As daar nie bekering is nie, dan is die belydenis net so duidelik- sulkes word nie langer 

tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God 

Self uit die ryk van Christus uitgesluit.  Niemand is daar wat die erns hiervan nie kan 

besef nie.  Dit gaan nie maar om uit die kerk uitgesluit te word nie, maar so een is 

uitgesluit uit die koninkryk van God.  Hy/sy is bestem vir die ewige straf!  Hoe God in 

die teenswoordige oordeel, is deel van sy toekomstige oordeel.  In alles staan ons voor die 

aangesig van God.  Hy is in al die samekomste van sy gemeente teenwoordig.  Die 

hantering van die sleutelmag beteken eintlik maar net één ding- Dit is God se sleutels wat 

hanteer moet word.  In wanneer dit oopsluit en toesluit, in wanneer dit toesluit en 

oopsluit.  Salig is die een wat mag hoor en glo: my sondes is my vergewe! 

AMEN  
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Vrae uit Sondag 31 

1. Wat is die twee sleutels wat hier ter sprake kom? 

2. Wie het eerste gepraat van die kerk se sleutelmag?  

3. Is dit kerksleutels? Verduidelik.  

4. Watter deel van ons belydenis is ons hier mee besig. Ellende/ verlossing/   

dankbaarheid?  

5. Is die eerste sleutel eerstens bedoel om oop te sluit OF toe te sluit?  

6. Wat verstaan jy onder die bediening van die versoening (vgl. 2 Kor. 5:20)? By 

Wie begin hierdie bediening en by Wie eindig dit?  

7. Watter belangrike plek neem hy wat die Woord verkondig hier in? 

8.  Wat is die verantwoordelikheid/implikasies vir hulle wat die Woord ontvang?  

9. Wie is die Een om Wie elke preek moet handel? Is daar enige sleutelbediening 

sonder Hom moontlik?!   

10. Noem voorbeelde van mense uit die Skrif vir wie die koninkryk oopgesluit is? 

11. Is ’n kerk nog waarlik kerk as daar nie in die kerk getug word nie? 

12. Is tug deel van die wese of deel van die welwese van die kerk?  

13. Wat is die knegte van die huisheer se verantwoordelikheid in Lukas 12? 

14. Kan kerklike tug sonder ware liefde geskied? 

15. Waar begin tug werklik (ten diepste)? 

16. Wat was Kain se probleem? 

17. Waarom is die tug so ernstig? 
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Pretoria- …………………….. 1

Skriflesing: 1 Petrus 1:1-25 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 32 

Teks: 1 Petrus 1:13 

Sing- SAMESANG:  

TYDENS EREDIENS:  

Ons begin met Sondag 32 die derde deel van die Kategismus.  Broeder en suster, dit 

waarvoor ons die Here dankbaar moet wees. Dadelik moet ons begin waarsku dat ons nie 

hier onsself voor groot dwalings oopstel nie.  Dit sal ’n dwaling wees om te aanvaar dat 

ek nou vir baie lank kon sien dit wat die Here alles gedoen het om my te verlos en nou 

kom ons by dit wat ons weer vir die Here moet doen vir alles wat Hy vir ons gedoen het.  

Ons kan geen teenprestasie op die Here se werk lewer nie.  Jesus het Self gesê- …sonder 

My kan julle niks doen nie (Joh. 15:5).  Die werke van dankbaarheid kan net so min 

sonder Christus gedoen word.   

 

Dit is in alle geval net so min mensewerk as ons van dankbaarheidswerk begin praat as 

wat die verlossingswerk mensewerk kon wees.  Kennis oor ons sonde en ellende is 

genade, kennis oor hoe ons verlos kon word is net soveel genade, maar om werklik 

daarvoor dankbaar te wees is net genade, genade alleen.  Dit is alleen danksy God se 

genade dat ons dankbaar kan wees.  Ons kan in wat die Kategismus vir ons hier duidelik 

maak dit met ’n boom vergelyk.  ’n Boom om boom te wees, het dit wortels nodig, daar 

moet ’n stam wees, daar moet takke wees.  Die een kan nie sonder die ander nie.  Hoe 

dieper die wortels gaan, hoe dikker word die stam, en hoe dikker die stam kan wees, kom 

daar al hoe meer takke, al hoe meer takke om al hoe meer vrug te dra.  Die diepe 

wortelbesef van hoe groot my sonde en ellende is, gee die volle omvang  van ons 

verlossing waar ons net op die stam Christus ingeënt kon word, maar ons kan as takke op 

die stam geënt nie stilbly oor wat verder met ons gebeur nie.  

 

Ons word na die beeld van Christus vernuwe en daarom word ons ook geroep tot goeie 

werke.   Die roeping gaan nog verder.  God maak ons bekwaam om die goeie te doen. Dit 

wat ’n gawe is word nou ook ’n opgawe.  Om in Christus deur sy bloed verlos te kon 

word is nie net alleen genoeg rede tot dankbaarheid nie, maar die verlossing in sy bloed 

gaan verder waar ons nou ook deur die Gees verlos word wat ons bekwaam maak om in 

dankbaarheid die goeie te wil en  te kan  doen.  Dankbaarheid staan op geen manier los 
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van ons verlossing as nuwe deel van wat ons moet doen nie,  trouens dit is eintlik maar 

net nog ’n groter onderdeel van Christus se verlossing, in wat Christus deur sy Gees van 

ons maak.  Die vrymakende krag van Christus in sy bloed word nou die vrymakende krag 

van Christus in sy Gees.  Die wyse en die oogmerke en die erns waarmee Christus dit 

alles doen word in Sondag 32 dieper en dieper ingeplant.   

 

Die woord dankbaarheid snaaks genoeg kom in die Bybel baie min voor.  In Kol 3:15 en 

16 en dan ook in Hebreërs 13:28.  Tog weet ons al kom die woord dankbaarheid so min 

in die Skrif voor, maar die saak waaroor dit handel daarvan is die Bybel vol.  Ons weet 

dat die woord dankbaarheid eintlik van ’n Nederlandse woord kom wat beteken om te 

dink.  Ons moet dink aan wat God vir ons geskenk het.  Die dink aan word wat ons noem 

dankbaarheid.  Dit wat die Kategismus hieraan dink is aan niemand minder nie, as 

Christus en Hom alleen.  Dit wat Christus doen, dit wat Hy deur sy Gees van ons maak.  

Hy wat Christus is maak dat ons deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe word.  

Om werklik dankbaar te wees is om na die ewebeeld van Christus vernuwe te word.  Ons 

kan dankbaar wees omdat Christus ons dankbaar maak.   

 

Ons besef dat ten diepste het ons hier te doen met die verhouding evangelie en wet. Daar 

is so baie mense wat glo dat na die evangelie kom nou die wet.  Dit wat Christus vir ons 

gedoen het, sy evangelie word gevolg deur sy Wet.  Nou sal ons hoor wat Hy van ons 

verwag.  Gestel Sondag 32 het meteens met die Wet van die Here begin van jy is nou 

verlos, nou moet jy ’n nuwe lewe begin. Dit sou ons nie kon doen nie, dit sou ons eintlik 

so ongelukkig gemaak het, maar watter genade om te besef die Wet staan nie los van die 

Evangelie nie.  God het jou nie verlos en nou moet jy met sou prestasies antwoord nie, 

nee dan sou die Wet net gedeeltelik afhanklik wees van die evangelie.  Die Wet sou dan 

’n evangeliese basis kon ontvang maar die werklike vervulling van die Wet sou vir ons 

totaal en al onmoontlik gewees het.     

 

In hierdie Sondag besef ons die Wet het nie net ’n evangeliese basis nie, maar die Wet is 

Self een totale stuk evangelie.  Christus kom in die Wet na ons nie in die eerste plek in 

wat Hy van ons eis nie, maar in Sy Wet kom Hy na ons reeds ook as die groot Verlosser.  
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Hy sê nie vir ons, Ek het jou verlos, nou moet jy doen wat van jou verwag word nie, nee 

Hy doen waarlik alles.  Sy Gees werk so in sy kinders, dat sy Wet in ons kom om te wil 

sowel as om te werk.  Daardie goeie werke wat Sondag 32 van praat is Christus se werk 

in ons.   

 

Christus staan in aansluiting by Sondag 24 waar ons ook oor goeie werke gehandel het.  

In Sondag 24 het dit nog gegaan oor hoe kan ons voor God regverdig gereken word.  Dit 

wat Sondag 23 duidelik gemaak het dat aan God se geregtigheid moet daar voldoen word.  

Daardie volkome geregtigheid kan ons met ons goeie werke nie eers ’n skilletjie verdien 

nie.  As ons goeie werke iets moes verdien, dan sou dit volmaak moes wees en nou weet 

ons hoe vêr staan ons daarvan om iets van ons werk volmaak te noem.  Baie vêr!  Ons 

kan ook sê in Sondag 24 gaan dit oor ons regverdigmaking.  Nou gaan dit oor ons 

heiligmaking.  Ons is nie net geregverdig nie, maar God heilig ons ook! Dit is wat ons 

hele lewe lank in beslag neem.  Die heiliging- of dan nou ook die daaglikse bekering dit 

duur ons hele lewe lank. Sondag 32 beaam alles wat in Sondag 24 alreeds bely was, ons 

ellende waar ons sonder enige verdienste alleen uit genade verlos kon word, maar steeds  

het die vraag bly terugkom maar waarom dan nog van goeie werke praat?   

 

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

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

sê dat daar na die boom van die lewe teruggekeer moet word.  Sekere dinge staan gewoon 

as deel van God se orde en ons is geneig om so die logiese orde van hoe God werk mis te 

vat.  Klippe as dit val, gaan dit grond toe, dit is die orde, as iemand van kurkdroë water 

praat, dan sal jy lag, water kan nie kurkdroog wees nie, dit is gewoon die orde waarbinne 

water staan.  Die orde van goeie werke is met die boom van die lewe verbind.  Die orde 

wanneer Christus Self dit so duidelik maak dat ’n goeie boom nie slegte vrugte sal 

voortbring nie- Matt7:5-19 is tog baie duidelik  Gelowige mense sal vrugte van geloof 

voortbring.  Wanneer of die boom slegte vrugte dra of die boom dra geen vrugte nie- 

Lukas 13:6-9 se boom, dan is dit dinge wat mens byna wil sê vanselfsprekend staan, want 

God se orde staan so duidelik vir menselewens dat mens op geen manier ander antwoorde 

kan vind as wat in die Kategismus hier staan nie.   
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As God jou lewe nuut maak, jy word deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, dan 

stel die Kategismus dit na 4 kante toe waarom jy dan goeie werke sal doen.  God moet 

deur ons geprys word.  Ons kan hierdeur ’n vaste en sekere geloof hê, in die derde plek 

moet ons hierdeur ons naaste vir Christus kan wen.  En laastens wie in ’n ondankbare 

lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie sal die koninkryk van God nie beërwe nie.  

 

God voer sy werk in ons net verder en verder.  God wat ons in Christus gekoop het en tot 

sy ewebeeld vernuwe het nie net die plig tot goeie werke daargestel nie, maar ook om die 

goeie te wil doen, dit wek God in ons.  Die krag om dit enduit te doen dit het ook Hy 

alleen in ons geskep.  God wat alles doen, Hy alleen!  Vanaf Golgota, maar ook die volle 

Paasgebeure, tot en met Pinkster kan altyd in twee woorde saamgevat word.  Jy is gekoop 

en jy is vrygemaak om die goeie te kan doen. Ons het eintlik geen verskoning meer nie.  

Goeie Vrydag was gewees, daarom moet ek die goeie doen, dit het Paasfees geword, 

daarom wil ek die goeie doen, dit was Pinkster gewees, daarom kan ek die goeie doen!  

 

Ons moet in Christus al méér word wat ons reeds in Hom is.  Die rank van die 

wingerdstok is op sigself eintlik maar ’n nuttelose stukkie hout, jy kan nie eers jou jas 

daaraan ophang sou die wingerdrank as stukkie hout ’n muur ingekap word nie, maar 

watter wonder die stukkie hout wat op sigself so min werd kan wees, juis hierdie rank dra 

die vrugbare vrug van die wynstok.  God het ons daarvoor geroep.  Daarom het God ons 

ook voorberei, om as kinders van sy lig te wandel.  Dit gaan nie maar net om 

dankbaarheid teenoor mekaar te bewys nie, maar ons moet vir God dankbaar wees.   

 

Christus het nie net in ons plek gesterf nie, maar Hy het ook in ons plek hier op aarde 

geleef- Hy het in volle gehoorsaamheid aan God se Wet geleef.  Christus het vir u en my 

’n nuwe lewe verdien.  Ons roeping wat ons moet aanvaar is om deur die geloof heilig te 

lewe.  Dit werk soos wanneer ons oor die vergiffenis van ons sonde praat.  Ek kan dit 

alleen ook deur die geloof verkry.  Om nie maar net dankbaar te wees nie, maar om 

hierdie dankbaarheid werklik te bewys, kan alleen ook net deur die geloof geskied.  

Petrus het die gemeentes in klein-Asië ook só gewaarsku- ...wees nugter en hoop volkome 
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op die genade wat julle deel word...  Eers daarna, vanuit die genade wat ons deel word, 

gee Petrus dan ook die opdrag dat ons heilig moet word- 1 Petrus 1:15- Maar soos Hy 

wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word...Ons 

lees ook in 1 Petrus (vv 18-19) hoe Christus ons losgekoop het van ons vroeëre ydele 

lewe.  As dit nie was dat ons nou aan Hom behoort nie dan sou ons altyd maar net weer 

sondig.  Dankbaarheid sou nooit in ons lewe gestalte kon kry nie.  Dit is ’n heerlike 

roeping, iets soos voor die sondeval.  Om weer die werke te doen waarvoor die mens 

aanvanklik deur God gemaak is.  Hoe duidelik staan dit hier in Petrus dat ons in ons hele 

lewenswandel heilig moet wees.  Ons word aan God gewy deur sy genade, die Heilige 

Gees neem die regering van ons lewe oor.  Hulle van wie die Kategismus hier praat 

ontvang ook ’n gereinigde gewete, om dan so heilig voor God te lewe.  

 

By ons doop was dit Sondag 32 wat gespreek het as daar oor die kindjie die belofte kom, 

dat wanneer ons gedoop word in die Naam van die Heilige Gees dan beloof die Gees ons 

dat Hy ons wil laat deel in alles wat ons in Christus het; dit is die afwassing van ons 

sondes en die daaglikse vernuwe van ons lewe.  In Sondag 12 is daar ook geantwoord na 

die vraag – waarom word jy ’n Christen genoem?- deur die geloof is ek ’n lid van 

Christus en daardeur deel ons aan sy salwing, sodat Ek sy Naam kan bely...en toe reeds 

het ons dit al kon bely, dit wat nou in Sondag 32 in die sentrum staan- dat ek myself as ’n 

lewende dankoffer aan Hom kan toewy...Om só in Christus te wees, ons deel in Hom, ons 

deel in sy salwing, dit kan nie anders as een so in Hom deel dat dit op goeie werke moet 

uitloop nie.  Al sit ek my nog teen, dan sal hy ons na die goeie beweeg.  Die vuur wat in 

Christus is, Christus se eie hart wat brand in liefde vir God die Vader, Hy wat God 

boweal liefhet, maar Christus betrek elk van sy kinders in Sy liefde vir die Vader.  Jy 

word soos ’n offer vir God, ’n lewende dankoffer- dit gebeur wat ons in Rom 12 ook 

lees- dat julle jul liggame stel as ’n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is 

julle redelike godsdiens... 

 

Die liefde van Christus wat in ons hierdie ontsettende vlam van God laat brand, hierdie 

vuur waarmee ons belydenis ook ons inbrand, dit begin aan ons die werklikheid van die 

dinge te toon wat ons nie kan sien nie.  Baie van hierdie dinge wat ons net deur die geloof 
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kan verstaan en net deur die geloof kan ons daarvan seker wees.  Deur Christus se liefde 

wat my tot goeie werke dwing gee Christus eintlik aan ons die bewys van die waarheid 

van die onsienlike dinge.  In die goeie werke maak Christus deur die krag van sy Heilige 

Gees die onsienlike wêreld, maar ook die kragte van die toekomstige wêreld sigbaar.  

  

Christus dink ook aan hulle wat naby aan my is.  In die goeie wat Christus doen, is die 

liefde vir God en die liefde vir my naaste onstuitbaar.  In die goeie wat Christus deur ons 

doen – of soos ons belydenis dit stel- sodat ons deur ons godvresende lewe ons naaste vir 

Christus kan wen- dit is alles die goeie werke wat op die einde die kerk in staat stel om 

die krag van Christus se verlossing aan die wêreld te bewys.  Die Jode vra ’n teken en die 

Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus...Die evangelie van die kruis is vir 

baie dwaasheid en swakheid, maar tog bewys Christus dat die evangelie is die krag van 

God en die wysheid van God.  Elke goeie werk wat ons doen, is ’n bewys van die krag 

van God.  Die Woord van die kruis mag na dwaasheid lyk maar in ons goeie werke word 

die wysheid van God geopenbaar.   

 

God maak ons bekwaam tot goeie werke.  In die kerk van die Here moet daar vrugtebome 

wees, nie maar net sierplante nie.  Die skade wat naam-christene veroorsaak is so groot.  

Hoe baie is daar wat leef asof God oor die goeie nie ernstig is nie.  Asof ons maar 

eenkant met die wêreldse gees mag saamgaan maar tog ook wil voorgee dat ons 

godsdienstig is. Baie wat twee here wil dien wat nie kan gebeur nie.   

 

Wie werklik die noodsaak van goeie werke besef om aan God sy dank te toon en om God 

te prys besef dat goeie werke gaan in wese eintlik om God, om onsself en om ons naaste.  

Ons dank en prys God vir sy weldade, vir onsself is daar geloofsekerheid in goeie werke 

opgesluit.  Uit die vrugte van die geloof kan ons sekerheid verkry.  Geloof sonder goeie 

werke is nie werklik geloof nie.  Geloof sonder goeie werke is ’n dooie geloof.  ’n Ware 

geloof sal vrugte dra (Jak 2:14,17).  Waar dit ook om ons naaste gaan, kan ons ons naaste 

deur ons goeie werke vir Christus wen.   
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Skriflesing: Hosea 6:1-11; Lukas 15:11-32 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 33 

Teks: Lukas 15:7,10  

Sing- SAMESANG: Ps 49:4  

TYDENS EREDIENS: Ps 40:8; Ps 25:3; Ps 19:4 

As ons in Handelinge 16 kan begin, broeder en suster, dan staan in die een hoofstuk twee  

mense se bekering.  Lidia, die purper verkoopster, die vrou van Thiatire wat daar op die 

rivierwal, ’n rivier naby die groot stad Filippi  tot bekering gekom het.  Sy kom van 

Thiatire.  Die Here het gewoon haar hart geopen dat sy met aandag kon hoor wat Paulus 

verkondig.  So het sy tot geloof in Christus gekom en haar tot God bekeer.   

 

Dieselfde Handelinge 16 het ook ’n man se bekering.  Dit gebeur eintlik totaal anders as 

met Lidia want hierdie man was ’n tronkbewaarder en vóór sy bekering was daar eers ’n 

aardbewing wat tronkdeure oopgeruk het voor sy hart oopgeruk kon word.  Wanneer 

tronkdeure oopgaan en dit skud so dat boeie los raak, dan weet ons God het daardie boeie 

losgemaak, ’n aardbewing kan nie boeie losskud nie.  God maak meer as die boeie los, 

wanneer die tronkbewaarder van skok homself om die lewe wil bring dan maak God die 

tonge los.  Die tong van Paulus wat met ’n groot stem vir hom sê- Moenie jouself kwaad 

aandoen nie, want ons is almal hier…maar God maak meerq as net Paulus se tong los, dit 

is ook die man wat homself wou dood wie se tong nou los is, as hy die taal van bekering 

begin praat- Menere wat moet ek doen om gered te word?  Paulus se antwoord is waar 

ons Sondag 33 ook moet hoor – Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy 

en jou huisgesin.  Al is daar dalk groot verskille in hierdie tronkbewaarder en Lidia se 

bekerings begin is die ooreenkoms by beide dieselfde as beide van hulle dan gedoop kon 

word.  

 

So sien ons by Lidia die geleidelike bekering, dit wat nie met skok en bewing gebeur nie, 

so kan daar bekering wees, maar bekering kan ook anders wees, dit kan ook skok en 

bewing insluit.    

 

En nou is beide van hulle voor ons, maar geliefdes is dit die laaste woord wat daar by 

hulle oor bekering sou wees.  Née, juis nie, want die doop by beide van hulle sê aan ons, 

dit wat die doop ook beteken dat as jy gedoop is, is jy eintlik geroep tot daaglikse 
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bekering.  Lidia sou haar daagliks van haar Joodse leefwyse moes bekeer, die 

tronkbewaarder sou daagliks die heidense lewe wat hy tot nou toe gelei het moet 

afsterwe.  Bekering wat die afsterwing van die ou mens is en wat die opstanding van die 

nuwe mens moet wees.  Ons kan hierdie vrou Lidia, die man wat die tronk opgepas het, 

waarvan ons nie sy naam ken nie, want jou en my naam kan maar net sowel hier staan, 

beide van hulle was verlore. 

 

Niks minder verlore as die gelykenis wat in drievoud oor verlorenheid spreek.  ’n Verlore 

skaap wat afgedwaal het, ’n verlore penning wat weggerol het, ’n verlore seun wat 

weggeloop het.  Verlore, verlore, verlore, maar hierdie verlorenheid staan direk met wat 

ons teksverse was- So sê Ek vir julle is daar blydskap voor die engele van God oor een 

sondaar wat hom bekeer.   

 

Bekering is die kern by hierdie Sondag want in Sondag 32 het ons begin handel waarom 

daar ’n dankbaarheidslewe moet wees. Ons het dieper gegaan dat goeie werke is die 

sleutel waarmee dankbaarheid oopgesluit word, maar nou besef ons dat bekering is ook 

deel van dankbaarheid.  Bekering is iets wat vir God goed is, dit is ’n goeie werk, maar 

wie maak hierdie werk goed?!  Daar kan net één wees Wie dit doen en Hy is God alleen.  

Bekering is ’n saak van God se genade en God se krag IN ons lewens.  As Dawid sy 

sonde met Batseba besef dan bid hy tot die Here- Here, skep in my ’n nuwe hart…Dit is 

in wese bekering.  Daardie nuwe hart wat met God se krag in my moet kom, ek moet ’n 

nuwe mens kan word.  Dit staan so sterk soos die opstanding uit die dood.  Om uit die 

dood op te staan of om uit jou sonde los te kom, die krag wat die Here daarvoor gee 

verskil nie.  Of anders gestel- Bekering is net so radikaal soos die opstanding uit die 

dood.  Dit wil sê daar in net so ’n absolute kloof tussen bekering en volharding in die 

sonde as wat daar ’n kloof is tussen lewe en dood. 

 

  Daarom is bekering in die eerste plek en ten diepste God se werk.  Bekering is uit God, 

deur God en tot God.  As bekering uit God is dan erken ons die verskil tussen waaragtige 

bekering en skynbekering.  Om jou van ’n slegte gewoonte te bekeer, soos ek het drank 

misbruik en nou het ek die drank gelos of ek maak nie meer misbruik van drank nie, die 
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dief wat kan sê ek het opgehou steel, nou is ek bekeerd.  Dit is nie die bekering van 

Sondag 33 nie. Sulke tipes bekering wat neerkom om uit die sonde tot ’n beter tipe mens 

te kon vorder, dit is maar uit die mens, dit is ’n verandering van deug.  Sondag 33 se 

bekering is uit God.  Daar is géén mens vir wie dit nie nodig is dat hy/sy hom/haar moet 

bekeer nie.  Ons moet ons almal bekeer om bekeer te wees.  

 

Ek los nie maar net ’n sonde nie, maar ware bekering is wanneer die Heilige Gees werk.  

Die Heilige Gees gee die wedergeboorte dan gee die Gees dat ek die ou mens kan afsterf 

en in die nuwe mens opstaan. Sonder die wedergeboorte kan daar nie ’n nuwe mens wees 

nie!   

 

Die Arminiane dwaal gruwelik en daarop wil die Dordtse Leerreëls spesifiek ook ons 

aandag vestig dat dit nie waar is dat God slegs die moontlikheid tot die bekering skenk en 

dat dit die mens is wat hierdie moontlikheid  nou werklikheid moet maak nie.    Dadelik 

moet ons egter besef dit nie impliseer dat die mens nie ’n geweldige verantwoordelikheid 

ontvang het nie.  Daar word 8X in die hele Bybel gepraat dat bekering die werk van God 

is, maar oor die 100X staan dit ook in die Bybel dat die mens wel ook geroep is om 

hom/haar te bekeer.  Ons het ’n sware verantwoordelikheid.    

 

Die ware bekering wat uit God is kan ons hier, soos dikwels tevore dit weer met ’n boom 

vergelyk.  Eers wanneer ’n wilde boom geënt is, eers dan kan daardie boom goeie vrugte 

voortbring.  Toe die boom nog wild was, dit het wel welig en goed gegroei maar die vrug 

kon nie goed wees nie.  Eers deur die inenting kom die goeie vrug. So word ons deur die 

Heilige Gees ingeënt, ons word in Christus ingelyf.  Alleen in Christus is daar die 

tweërlei mens, die oue mens, die nuwe mens. Die geënte boom word nie skielik twee 

bome nie, so is die bekeerde mens nie skielik ’n ander mens nie.  Daardie geënte boom 

bly een boom maar nou is daar tog aan die één boom tweërlei lewe.  Onder die entplek is 

daar by die boom nog steeds die wilde lewe, die wilde takke, alles wat daaruit spruit bly 

wild, maar bo waar die inenting sy werk doen daar kom die verskil.  Dit wat heeltyd nog 

steeds uit die oue mens voortkom is sonde, maar dit wat uit die nuwe mens kom word 

deur Christus gewerk.   
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Christus werk met jou denke en jou dade.  Bekering word altyd hiermee in verband 

gebring.  As jou sienswyse, jou denke kan verander, dan sal jou leefwyse, jou dade ook 

verander.  Wat ons hierdeur tref dat bekering het gewoon met omkeer te doen. Jou rigting 

verander. Dit is gewoon soos Jes. 55:7 bekering beskryf- Hy wat in ’n bepaalde rigting 

geloop het en begin nou die ander rigting te loop- Luister wat staan hier- Laat die 

goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagte; en laat hy hom tot die Here 

bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef 

menigvuldiglik.  Dit staan nadat die oproep tot bekering in die Ou Testament ook baie 

sterk staan- Jes 55:6- Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy 

naby is.  Ook lees ons Joël 2:12- Maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot My 

met julle hele hart…en verder aan- skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle 

tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van 

goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil (Joël 2:13).  

 

Die rigting, die weg waarop ek loop verander deur die bekering radikaal maar dan 

verander ’n mens se gedagtewêreld, jou denke, sou sienswyse dit alles verander net so 

radikaal.  Bekering wat uit God is, is ook deur God.  Die koninkryk van die Here het naby 

gekom, sê Johannes die Doper in Mattheus 3:2.  Op daardie oomblik word Johannes deur 

allerhande soort van mense omring. Daar is tollenaars en soldate, daar is Fariseërs, ag 

dink jou en hulle was daar, en hy roep almal van hulle met dieselfde krag op dat hulle hul 

moet bekeer.  Hy sê dit reguit- Bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby 

gekom.  Die woord vir bekeer is hier die woord- µετανοέω – wat alles met jou denke te 

doen het, om anders te dink as voorheen, om te heroorweeg, jou gedagtewêreld en jou 

gesindheid verander radikaal, maar as ons terugkom na Paulus in Handelinge 14 dan lees 

ons Handelinge 14:15 en daar skrywe Paulus- …Ons is net sulke mense soos julle en ons 

verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet  bekeer tot die 

lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.  

Hier staan vir die woord bekering die Griekse woord - 	πιστρέφω- epistrephō-�wat dan te 

doen het met die verandering van jou lewensrigting.  Hulle wat agter die afgode 

aangeloop het, die afgode het julle so in die steek gelaat, en daarom kan Paulus per 
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implikasie sê – loop nou nie meer agter die afgode aan nie, maar loop in die rigting van 

die Here.   

 

Wanneer ons glo en bely dat die bekering ook deur God is dan is die gelykenis van die 

verlore seun so gepas, of eerder moet ons praat van die gelykenis van die jongste behoue 

seun, want uiteindelik die seun wat op die einde kom, die oudste seun  is heeltyd in die 

vaderhuis, maar hy is uiteindelik meer verlore as die een wat verlore was!  Die oudste het 

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

te eentonig, en die onbekende vreemde, die verre vreemde trek hom, maar toe kom die 

dag van sy bekering.  Nou sê ons bekering is ook deur God, soos dit ook uit God is.  Die 

jongste seun begin aan sy vader te dink- hoeveel huurlinge is daar by my vader, die 

oorvloed van kos wat daar is, hier eet ek vark peule, of ek wens om tog net dit te eet, hy 

dink , hy dink hoe goed dit sal wees om net weer tuis te wees.  Hy dink aan die dinge wat 

daar by sy pa was, dinge wat hom nie aangestaan het nie, juis is dit die dinge wat hy besef 

hy moes waardeer.  Hy dink watter vader het ek tog en kyk watter tipe mens is ek. Ek is 

nie werd om my vader se seun te wees.  Broeder en suster, dit is die punt van bekering.   

 

Die ou natuur daar in die jong kind, daardie afsterwe van die ou natuur, hierdie ou mens 

in hom, dit is nie eensklaps weg nie.  Dit is soos ’n ou groot stoomboot, die boot begin te 

draai, om waarnatoe hy eintlik moes gaan terug te stoom, daarvoor het hy die bevel en die 

rigting ontvang, maar die vaart waarmee die boot besig was sit ook maar nog in hom.  Hy 

vaar maar nog steeds half in die teenoorgestelde rigting, al het die stoom masjinerie hier 

binne in hom nou wel al andersom begin draai.  Dit is maar wat Paulus ook noem, die 

goeie wat ek wil dit doen ek nie, die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.  Daardie takke 

wat heeltyd maar nog steeds onder die ent uitgroei moet voortdurend afgesny word.   

 

Die jong seun sny die takke af, hy skaam hom vir wat hy vantevore van sy pa gedink en 

vir hom gesê het, maar die nuwe mens staan ook in hom op.  Hy verheug hom nou oor sy 

vader.  Ware bekering het altyd met ware vreugde te doen.  V/A 90 praat van ’n hartlike 

vreugde in God deur Christus en ’n lus en ’n liefde om volgens die wil van God in 
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alle goeie werke te lewe.  Daardie negatiewe kant van bekering, die droefheid oor my 

sonde, die haat oor my sonde, die ontvlugting van die sonde, dit is alles swaar dinge, dit 

maak seer, ek moet vir myself vlug, ek weet as ek sondig, dan het ek teen die Here 

gesondig- soos Dawid in Ps 51:6 uitroep- teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen 

wat verkeerd is in u oë.  Dit skeur hom, nie jou klere nie, maar jou hart.   

 

Jy moet ook kan leer om te haat as dit by bekering kom.  Ek moet sonde haat.  Ek moet 

nie maar net dink ek sal dit maar nie langer doen nie, maar daar moet in jou kom ’n 

aktiewe sonde haat.  Mattheus 12:43-45-  praat van die man wat sy huis skoonmaak, in 

die geval  sy  hart- ons lees wat gebeur- En wanneer die onreine gees uit die mens 

uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie.  Dan sê hy: Ek 

sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en 

versier. Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en 

hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só 

sal dit ook wees met hierdie bose geslag. As ek nie werklik sonde haat nie, ek maak 

skoon maar ek maak nie seker dat hierdie ruimte deur die goeie gevul word nie, dan haat 

ek nog nie werklik die sonde nie.  Wie nie aktief sonde haat nie, twyfel ook dikwels aan 

die egtheid van sy/haar bekering.  Daarom praat die Kategismus van hoe langer hoe 

meer haat… 

 

Ons moet hier waar die bekering uit God is, besef dat geloof begin nie met bekering nie, 

maar bekering begin met geloof.  Geloof in Jesus Christus, glo in sy bloed, glo in die 

kruis van Christus, maak jou lewe daarmee vol, mag  dit waarmee God na ons kom jou 

lewe vul, dit wat God se geregtigheid beteken, maar ook sy barmhartigheid.  In God se 

geregtigheid is ek werklik hartseer oor my sonde, maar in God se barmhartigheid prys ek 

vir God om sy genade. Albei hierdie dinge, om werklik jammer te wees, maar ook om 

waarlik God te prys kan alleen deur die geloof in Christus plaasvind. Daarom geloof 

begin nie met bekering nie, bekering begin met geloof.   

 

Onthou om altyd die feit van ons verlossing as geloofsbasis te sien.  Dit gaan alles vooraf.  

As God my nie eerste verlos het nie, dan sou ek my nie kon bekeer nie.  Sondag 32 is nog 
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steeds direk aan Sondag 33 verbind, dit staan in direkte verband.  Alleen omdat Christus 

my uit my ellende verlos het, daarom kan ek, daarom moet ek goeie werke doen.  Dit is 

presies wat Sondag 33 eintlik by uitkom.  Ons moet ons van sonde bekeer om by die 

goeie werke uit te kom.  Maar goeie werke kan alleen vanuit ’n ware geloof kom.  Die 

geloof bly in die sentrum,    As dit in die paradys so gebeur het, dan besef ons dit werk 

nog steeds so. Sonde het nie in die paradys  met die doen van die verkeerde nie, dit is nie 

dat daar gevloek of owerspel was nie, maar die mens wou nie glo, dit was ongeloof wat 

gemaak het dat die vrou eerder die slang geglo het, as wat sy God geglo het.   

 

Daarom is bekering altyd bekering van ongeloof  tot geloof.  En daaglikse bekering is 

ook om daagliks tot jou geloof terug te keer.  Dit is waarmee elke dag opnuut mee begin 

moet word, met geloof.  Daardie man wat uitroep – Ek glo, Here, kom my ongeloof te 

hulp…Geloof is ’n proses van groei en om al hoe vaster te word.  Bekering werk dus nie 

vanuit ’n volmaakte geloof nie, maar bekering staan direk in verband met wat ons ook in 

Fil. 2:12-13 lees- werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle 

werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae…  

 

Moet nie sê ek kan dit nie doen nie! Die pad van ongeloof na geloof is om die pad van 

eiewilligheid na gehoorsaamheid te loop.  Dit is om van jou eie belange af te sien en dit 

tot eer van God.  Dit wat God in jou begin, hy werk tog, daarom kan jy dit voltooi.  God 

wat in jou wil kom en in jou werk inkom, daarom moet jy ook jou wil bekeer en kan jy 

jou bekeer.  Soos dit vir jou geloof ten volle geld, so geld dit ook ten volle wanneer ons 

oor bekering handel.   

 

Bekering wat uit God is en deur God is, moet ook wees tot God  In Hosea 6 maak die 

Here dit duidelik dat die Here het sy volk geslaan, want die volk moet leer wat dit 

beteken dat God nie offerandes wil hê nie, maar God wil barmhartigheid hê!  Die volk is 

in opstand teen God en nou dink hulle God weet dit nie.  Hulle dink hulle kan God met 

hulle offers, om dit so te stel, ’n rat voor die oë draai…God straf hulle hieroor, Jesus wys 

later daarop hoe hulle deur God geslaan is, die werk deur God, maar God wil dat dit tot 

Hom moet kom.   God kom ook nou om hulle te genees.  God het hulle geslaan, maar Hy 
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gaan ook weer hulle wonde verbind.  God  sal hulle oor hulle sonde laat berou kry, sodat 

Hy aan hulle, barmhartigheid hulle lewe lank kan bewys.  Dit is iets wat mens moet leer 

verstaan.  Hoe dit op die einde alles tot God moet gebeur.   

 

Bekering met my hele lewe, vind my hele lewe lank plaas.  God werk in my, dat dit nie 

ek is wat verheerlik moet word nie, ek is dalk selfs die een wat eers geslaan moet word, 

sodat God nie my nie, maar Homself in my kan verheerlik.  As ek nie by die goeie nog 

wil uitkom nie, dit wat God met goeie werke bedoel, dan is sy tugtiging God se goeie 

werk in my dat daar in my die goeie kan kom. So is goeie werke altyd God se vrugte wat 

Hy in my deur Christus werk.  Christus is die wynstok, ons is slegs die lote.  Alles wat 

die lote kan wees, is wat die wynstok reeds alles is. Sonder die wynstok is die lote niks. 

Christus is alles- die groot leuse wat die teoloog Kohlbrugge oor heel ons lewe wou 

skryf.  Christus is of alles of niks. As ek dit anders wil maak, dan wil ek Christus tot niks 

maak.     

 

Dit is ons wat vir God dankbaar moet wees vir die goeie wat Hy in ons doen, daar is niks 

wat God van sy kant teenoor ons dankbaar moet wees nie!  Laat ons met ’n lus en liefde 

volgens die wil van God in alle goeie werke lewe.  Dit alles met hartlike vreugde in God 

deur Christus want as daar waaragtig bekering is word goeie werke spontaan uit die 

geloof tot eer van  God gedoen.  So spontaan dat jy eintlik dan nie eers altyd sal weet dat 

jy die goeie doen nie.   

 

Mattheus 25 vra jy dalk die Here wanneer het ek hierdie goeie aan U gedoen, en dan sal 

Jesus met vreugde jou antwoord- in dit wat jy aan hierdie geringstes gedoen het, het jy 

aan My gedoen. Hulle besoek, hulle geklee, hulle gevoed, hulle water gegee, hulle 

verbind…Laat ons hierin ons verbly, want ek weet nou wat goeie werke is- dit wat uit ’n 

ware geloof volgens die Wet van God tot sy eer gedoen word, en nie wat op die 

goeddunke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. Daarom sal die res 

van die Kategismus nooit oor ons tradisies of oor ons gebruike soos oorgelewer handel 

nie. Ons moet party keer versigtig wees om ons tradisies selfs ernstiger as die Wet van 

die Here te beskou.  Die Kategismus sal in Sondag 34 juis in besonder met die Wet besig 
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raak en tradisies en gebruik kan daar nie mee, mag daar nie  mee vergelyk nie. Dan is ek 

dalk gouer by die goue kalf as by die goeie Wet.  

AMEN 

Vrae uit Sondag 33 

1. Beskryf die twee bekerings in Handelinge 16. 

2. Waarvan sou Lidia en die tronkbewaarder hulle maar nog altyd wéér van moet 

bekeer? 

3. Wat is alles in Lukas 15 verlore en wat sê dit vir jou? 

4. Hoe moet ons dit verstaan dat bekering deel van ons dankbaarheidslewe moet 

wees? 

5. Is bekering radikaal? Motiveer. 

6. Verduidelik die verskil tussen skyn/tydelike bekering en waaragtige bekering. 

7. Is bekering sonder wedergeboorte moontlik? Verduidelik. 

8. Hoeveel kere is daar in die Bybel van bekering sprake? 

9. In watter opsig dwaal die Arminiane/Remonstrante wanner hulle oor die bekering 

handel? 

10. Watter belydenisskrif hanteer hierdie dwaling in besonder en hoe doen ons 

belydenis dit?  

11. Op watte wyse kan ons bekering met die inenting van ’n boom vergelyk? 

12. Hoeveel Griekse woorde is daar vir bekering en onderskei die verskil in wat 

hierdie woorde beteken? 

13. Hoe sal jy die gelykenis van die verlore seun op bekering kan toepas? 

14. Wat moet ek haat as dit by bekering kom?  

15. Is dit belangrik om van sonde weg te vlug? Motiveer. 

16. Begin geloof met bekering of begin bekering met geloof? 

17. Hoe moet ons Fil. 2:12-13 verstaan?  

18. Hoekom het die Here in Hosea 6 sy volk geslaan? 

19. Is daar enigiets in ons lewe wat God vir ons dankbaar moet wees? 

20. Wat is goeie werke? 

21. Word tradisies/oorgelewerde gebruike beskou as goeie werke?  
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Skriflesing: Jesaja 44:6-23; 1 Korinthiërs 8:1-13 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 34 b 

Teks: Jesaja 44:6; 1 Korinthiërs 8:5  

Sing- SAMESANG: Ps 24:2 

TYDENS EREDIENS: Ps 1:1; Ps 19:7; Ps 119:33 

Die belangrikheid van die eerste gebod het ons reeds ’n vorige keer na verwys.  Broeder 

en suster, ons staan in alle opsigte nog weer gebind aan die besondere wyse hoe God met 

ons werk.  Die Here is met ons oppad.   Daarom het ons reeds die vorige keer gesien hoe 

God se evangelie eerste staan.  God wat ons verlos, dit is God wat ons lewe binnetree, 

sonder dat ons iets kon bydra, soos met Israel uit Egipte gebeur het.  Die inleiding van die 

Wet is waaroor dit alles gaan.  Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die 

slawehuis uitgelei het…Hierdie evangelie van bevryding waarmee die Wet van die Here 

ook begin is genade sonder enige werke van ons kant.   

      *** 

Nou staan ons by die eerste gebod.  Die evangelie van God staan nog steeds voorop en 

staan nog steeds net so sterk, maar as die Here vir jou laat besef wat genade is en bly dan 

tree die Wet ook jou lewe in.  Die verhouding en die band tussen die Evangelie van God 

en die Wet van God is dan in alle geval so nou aan mekaar verbind dat ’n mens dit nie 

kan skei nie.  Die Wet is op geen wyse in stryd met die evangelie nie maar is eintlik deur 

hierdie nuwe gehoorsaamheid wat daar op grond van God se Evangelie van ons gevra 

word die weg tot God se genade.   

 

Om die weg van die Wet te volg is in alle opsigte ’n genade weg wat gevolg word.  Deur 

gehoorsaamheid aan sy Wet is dit God wat jou bring waar jy uit jouself nie kon kom nie.  

Jy kom by wat die volkome saligheid alles insluit deur by die begin van ons verlossing te 

begin.  Om dit anders te stel die Wet staan heel duidelik in diens van die Evangelie.  Wie 

die Wet van die Here verwerp, verwerp ook die Evangelie van God.   

      *** 

Daarom wanneer die Kategismus die eerste gebod na ons toe bring, dan gaan dit om wat 

is godsdiens. ’n Waaragtige godsdiens het die oumense gesê, ’n ware suiwere godsdiens 

waar God alleen God is en niemand meer.  Ons het dit uit Jesaja ook gelees.  Ja dit is 

eintlik drie hoofstukke uit Jesaja waarin dit voorop staan.  Jesaja 44,45 en 46 wys die 

Here op die nietigheid van afgode, hulle is minder as nietigheid.  Afgode is maar sommer 
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goed wat mense vir hulleself gemaak het en dan gaan staan en aanbid die mens die 

maaksel van sy eie hande.  Hierdie goed kan nie eers praat nie, hulle lyk of hulle ore het 

maar hulle kan nie hoor nie.  Hulle kan niks doen nie, maar kan jy glo dat mense dan 

hulle vertroue op sulke goed stel.  Dit is waaroor Jesaja lank en duidelik oor handel.  Daar 

was baie afgode in die skrywe van die tyd van Jesaja. Israel het hulle so hulle eie gemaak. 

Ons weet nou van die Baals en die Astartes, maar daar is ook Molog, Kamos, Zeus, 

Neptunus, nog baie meer!   

      *** 

Die eerste gebod is waarlik bevrydend, dit is evangelie van God om te mag weet ons kan 

van al hierdie nietige goed waarmee mense hulleself mee moeg máák, ons is daarvan 

verlos, juis in wat die Wet vir ons gee.   Dit is nie die mens wat God ontdek het nie, 

inteendeel, die ware God het eerste na ons toe gekom.  Hy het Hom eerste aan ons 

geopenbaar as die Enige ware God. Hoeveel genade is daarin opgesluit om net dit te mag 

weet.  Ek het nie God ontdek nie, maar God het in die sin my ontdek.  Hy het ons Syne 

gemaak terwyl dit by afgode anders werk.  Daar verwerf die gode nie die mense nie maar 

die mense dink om die gode te ontdek en te verwerf.  

 

Israel het dit al in Egipte moes besef.  Die afgode wat die mens net verder in die verderf 

afvoer.  So het hulle in Israel die son aanbid maar hulle slawerny is beslis nie deur die son 

verlig nie.  In Karmel word Baal aanbid, die god wat hulle glo die god van vrugbaarheid 

is, maar tog roep hulle na Baal om reën, hulle skreeu selfs tot hierdie afgod maar die reën 

bly weg.  Al die afgode is teleurstelling op teleurstelling wat afgode doen is om jou al 

meer te laat afval van wat ware godsdiens moet wees.   

      *** 

Vandag met ons afgode is dit eintlik nog dieselfde.  Mense wat Mammon die geldgod 

aanbid.  Hoe boos is hierdie afgod nie.  Mense dink dat Mammon jou lewe kan regmaak, 

en dat jy met geld uit die stof kan opstaan.  Die geldgod is eintlik baie wreed en boos 

want hierdeur word mense soos wolwe vir mekaar.  Daardie  intense begeerte en honger 

na net nog meer geld terwyl die geld voor jou kan wegsmelt en jy kry nie daarmee 

opgestaan nie.  Dit bind jou aan al meer aardse goed vas, terwyl soos ons gesê het jy vir 
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ander mense eintlik ’n wolf word deur ander te besteel op watter wyse ook al deur self net 

meer en meer te besit.  Vir geld word daar dikwels moord gepleeg, die grofste onreg kan 

op die brood van hierdie afgod Mammon gesmeer word deur die onreg wat mense bereid 

is om mekaar aan te doen solank hulle net vir Mammon kan dien.   

      *** 

Terwyl Israel in Egipte in die ellende sit, dan kom hulle nie na God nie, maar God kom 

na hulle toe.  Hy openbaar Hom as die Enige God, dié  enigste wat kan verlos. Ek is die 

Here jou God wat nie alleen in staat is om jou te verlos nie maar God toon deur sy werke 

dat Hy werklik God is en alleen God is.   Die Evangelie kom Israel se lewe binne terwyl 

hulle nog in Egipte is. Hulle verdien niks van wat God aan hulle gaan sê en wat God aan 

hulle gaan gee nie, maar Israel kan God weer leer ken as die enige God.  Die God wat 

hulle nie dien nie, dié God gaan hulle verlos.   

 

As God Homself reeds aan hulle geopenbaar het, in ’n sekere sin het God reeds sy 

verlossing bewys dan kom God in wat Hy alleen ook kan doen en Hy stel die eerste 

gebod voor al die ander gebooie. Daar moet waarlik erken word dat daar geen ander God 

is behalwe Hy wat Israel verlos het.  Hy moet alleen gedien word, aan Hom moet alleen 

al die eer gegee word.   

      *** 

Broeder en suster kom ons vanuit die eerste gebod besef waaroor dit eintlik handel. In 

Johannes 15:10 dan sê Jesus ook- As julle my gebooie bewaar sal julle in my liefde bly, 

net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.  Dit is waaroor die 

eerste gebod handel maar in werklikheid is dit by elke gebod die grondslag.  Die 

onderhouding van die eerste gebod stel jou in staat om eintlik elke gebod net op een 

manier te onderhou en dit is omdat jy God liefhet.  Ons dankbaarheid is eintlik niks 

anders as ons liefde tot God nie.  Dit is tog presies wat Jesus hier sê- julle kan deur die 

gebooie te bewaar in my liefde bly, soos Hy wat Jesus is geen ander gebod of swaarder 

gebod op ons wil plaas nie, want die liefde wat Hy vra is die liefde wat Hyself ook gee.   

Die onderhouding van die eerste gebod kan alleen gebeur as jy God werklik liefhet.   
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Bewaar dan hierdie gebod want wie hierdie gebod nie bewaar nie, broeder en suster, so 

iemand gee eintlik daardeur te kenne dat hy/sy God nie liefhet nie.  Ja so een haat God 

wat hierdie gebod nie nakom nie.  Wie dit nakom sal dit in liefde nakom, wie hierdie 

gebod verbreek, is eintlik met haat besig.  Wanneer die Kategismus handel oor wat 

afgodery nou regtig is dan is dit nie maar gewoon ’n passiewe nie nakoming van hierdie 

eerste gebod nie, maar een wat die eerste gebod oortree is aktief besig om iemand of iets 

in die plek van God te stel; of daar word meer vertroue en meer liefde gegee op iemand 

of iets wat die plek van God moet inneem of as daar gewoon nie met God gereken word 

nie, dan is dit afgodery!  Ons besef die oomblik as ek met God nie mee reken nie dan 

oortree ek reeds die eerste gebod.  Die woord afgod sê eintlik wat jy doen.  Jy raak af van 

Wie God werklik is.  Jy val eintlik af van die God wat die Enigste is.   

 

Moet God nie haat nie, maar laat daar liefde vir God wees dan sal die eerste gebod sy 

volle betekenis meer en meer in jou lewe laat inkom.  Dan begin ’n mens waarlik vir God 

al hoe beter te leer ken e hoe meer ek vir God leer ken hoe meer leer ek ook om op Hom 

te vertrou.  Al kom daar dan swaar en bittere tye dan moet ek vanuit die eerste gebod leer  

om ook hierin my aan God te onderwerp en nie ophou om van God ook al die goeie dinge 

te bly verwag nie.  Dit maak jou lewe dan so vol dat daar vir afgode nie meer plek kan 

wees nie.   

     *** 

Dit bring die ander kant van afgodery vir ons dan ook nog duideliker na vore.  Baie goed 

weet ons in ons tyd dat om ’n boomstomp of ’n beeld te aanbid sommer na malligheid 

lyk. Ons besef die afgode bestaan nie, so goed soos Paulus dit ook in 1 Korinthiërs 8 aan 

duidelik maak, maar ons afgodediens in ons tyd is niks swakker nie, dit raak eintlik al hoe 

meer subtiel.  Dink aan die god wat mense van sport maak, veral dit waarmee ons 

Afrikaners in Pretoria Loftus vol pak is om by die god rugby uit te kom.  Niemand sal 

direk wys daar is die afgod wat ons dien nie, maar nou gaan dit om kragte wat daar 

bestaan.  Mense wat eintlik hierdie en daardie speler as die sterkste wil beskou en omdat 

hy dan vir ons so sterk is raak ons so in vervoering oor daardie krag in sy liggaam dat 

mense naderhand ander mense so begin vereer asof hulle gode is.   
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In 1 Korinthiërs 8:5 dan stel Paulus dit duidelik hierdie sogenaamde gode niks is nie,  

hulle is maar net mense soos ons, maar ons raak in vervoering oor hulle manier van hoe 

hulle rugby speel en die krag daarby verbonde dat daardie vervoering waarin jy jouself 

plaas, wat is dit anders as ’n krag wat van jou so besit kan neem en wat in werklikheid 

jou van God wegtrek.  Dan is dit mos ’n afgod.  As daar watter soort krag ook al in jou 

lewe kom en wat maak dat jou liefde vir die Here swakker word en jy God nie meer bo 

alles liefhet nie dan is dit niks anders as ’n afgod wat in jou lewe ingekom het nie.  Die 

sogenaamde gode, dit bly sogenaamd want God kan hulle nie wees nie, maar kyk na die 

uitwerking wat die dinge in jou lewe het wat daaragter skuil.  Of dit nou krag is of seks of 

geld, dit kan mense se totale lewe begin beheers. Jy word letterlik weer ’n slaaf daarvan.   

 

Laat ons nie twyfel dat God sy liefde vir jou so duidelik maak dat God wil hê dat jy altyd 

met liefde en dit in die eerste plek op sy liefde sal antwoord.  Dit gaan om wat die 

verbond beteken, dit is eintlik soos wat dit in ’n huwelik gebeur.  God het jou eerste 

liefgehad en daarom moet die liefde, liefde wek.  Die hemelse Bruidegom is die Een wat 

die eerste gebod dan ook eerste stel.  Sy liefde kan geen ander gode duld nie. God noem 

Self sy liefde ’n jaloerse liefde.  Die oomblik wanneer liefde uit die wet begin klim 

waarbinne God dit geplaas het dan word dit eintlik gewoon hoerery.  Afgodery word dan 

baie keer as hoerery beskryf en bedryf!   

 

Soos die Kategismus afgodery beskryf is om by die Duitser Kohlbrugge ook aan te sluit 

waar hy afgodery beskryf het as alles wat Jesus nie is nie.  Daarmee staan dit duidelik.  

As ons buite die Seun van God om na geluk begin soek dan is ons besig met afgodery.  

Dit kan op baie maniere gebeur waaroor dikke en dikke boeke geskryf sal kan word.  Jy 

kan vir jouself ook ’n afgod word.  As jy dink ek doen darem so baie goeie werke vir God 

en ek vertrou al hoe meer op my goeie werke dat selfs God dit ook moet raaksien en ook 

dink om so my skuld by God te betaal dan is dit afgodery.  Ons eie vroomheid kan ’n 

afgod word as ons daarop wil steun om in die hemel te kom.  In ons land is daar 

gruwelike afgodery aan die gang in die naam van demokrasie en die bou van die sg. 

reënboognasie waar mense wil voorgee om in liefde en vrede met mekaar saam te leef, 
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die wonderlike eenheid wat mense dink om daar te stel, maar as ons dink om sonder Jesus 

die sondemag van rassisme en dies meer te oorwin om dan kamtig almal een te word,  

dan is dit niks anders as afgodery nie.  

Die hele beleid van menseregte en godsdiensvryheid wat godsdiens gelykheid impliseer 

waar  elkeen ook die sg. reg het om die god van sy keuse te aanbid, geliefdes hoe blatant 

staan dit nie in botsing met die eerste gebod nie.  Sal hierdie land waarlik in die genade 

seëninge van die Here kan optrek as dit ons beleid vir ons land is?!  Die vraag na hoekom 

soveel probleme in ons land ons deel geword het, moet ’n slag heeltemal anders na gekyk 

word. Hou op om eerste te kyk na wat mense met mekaar doen, kyk eerder na wat het van 

die eerste gebod oorgebly… wat is ons besig om met God, die Enige God te doen.  Die 

waaragtige godsdiens waarbinne God die eerste gebod aan ons gegee het is waar ons 

saligheid op die spel kom en mense maak asof dit nie so ernstig is nie!  Ons hoor die 

saligheid wat daar op die spel kom as daar in die Kategismus staan- dat ons ter wille van 

my eie siele heil en saligheid alle afgodery moet vermy en daarvan moet wegvlug…  

 

Die Kategismus praat ook van towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van heiliges 

of ander skepsels, ek moet dit vermy en daarvan wegvlug.  Tog laat ons dit maar toe 

dat in ons eie taal, binne ons huise daar ’n vrou mag inkom met die naam van Marietta 

Theunissen wat op KYK-net  101% die eerste gebod oortree.  Met haar program- “Die 

ander kant”  waarin mense haar toelaat dat sy aan die ander kant met gestorwe geliefdes 

nou ’n medium bewerk om hulle vrae en welstand met ons vrae en welstand en seer te 

deel.  As iemand nie weet dat dit presies alles bevat wat oortreding van die eerste gebod 

insluit nie, dan moet iemand nie sê hy/sy het nie geweet nie.   

 

Ek wil dit nog sterker stel- wanneer mense na iets soek waarin mense eintlik hulle haat 

teenoor God uitspreek verpak in kamtig hoe lief hulle dan nou ook die Here het dan moet 

u daardie program kyk. In wat ons vroeër gesê het op watter wyses mens God kan haat 

dan kan jy in die naam van liefde jou met sulke programme en mediums besig hou.  Dit is 

hoe vêr die oortreding van die eerste gebod in ons eie land, selfs in ons eie taal gevorder 

het!  Weereens die vraag kan ons in die land heil verwag as ons maar aanhou om hierdie 
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oortreding so toe te laat?!  Nie net gaan dit om die heil van ons land nie, maar om jou eie 

sieleheil!  Die Kategismus sê baie duidelik die aanroeping van heiliges en ander skepsele 

is ook om God te haat.  Sulke mense moet nie kom met stories dat hulle God eintlik 

waarlik liefhet maar hulle is met sulke haatlike dinge teenoor God besig nie. As jy met 

iets haatlik teenoor God besig is, dan is jyself ’n hater van God!   

      *** 

Al die dinge wat die Kategismus hier noem- towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping 

van heiliges of ander skepsels- dié wat hier genoem word is baie sterk gerig teen die 

Roomse praktyk.  In die Middeleeue met die Roomse kerk word spesifiek die aanroeping 

van Maria en die ander sg. heiliges hierby betrek.  Dit is afgodery. Die lys sou in ons tyd 

net nog baie langer gemaak kon word. Na baie van die afgode van ons tyd het ons reeds 

verwys maar deel van dit alles waar ’n land ook die Mohammedane en die Boeddhisme 

en Hindoes gelyke plek wil gee, maak ons vir hulle afgode ook gelyke plek, asof hulle 

naas die ware God ook maar daar kan wees.   

 

God maak dit in die eerste gebod baie duidelik hoe blatant of hoe subtiel dit ook al 

gebeur, deur die New-Age bewegings  of deur wie ook al, dat afgodery het nie net te doen 

met wanneer ons in die plek van die ware God ander gode begin dien nie, maar die eerste 

gebod verbied ook enigiets wat ons naas die Here wil stel.  Die dinge wat mense eintlik 

self uitdink en dan hulle vertroue daarop stel.  Dit gebeur eintlik baie makliker dat ons nie 

sommer sal erken dat ons vertroue op God kleiner is nie, maar dan dink ons om dinge 

langsaan die Here te stel waarop ons dan maar ook ’n klomp vertroue in stel.  Dit is dan 

reeds oortreding van die eerste gebod.   

 

Om ’n lys hiervan op te stel is eweneens eintlik onmoontlik, maar heel tyd kom ons agter 

enigiets op aarde kan eintlik ’n afgod word.  As mense selfs hulle tradisies en geskiedenis 

nie verreken in wat God daarmee vir ons geskenk het nie, dan kan dit ook ’n afgod word.  

Selfs die bywoning van eredienste, die gebruik van Nagmaal, as mense dit om die 

verkeerde redes doen, of by die Nagmaal of doop dit uit bygelowigheid doen dan word 

die eerste gebod oortree.  Mense wat Sondag na Sondag in die kerk mag wees, maar die 
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evangelie verander nie werklik hulle lewe nie, maar nog steeds is hulle altyd hier, sulke 

mense bedryf afgodery met die erediens!   

 

Die eerste gebod sal ons ná vandag weer besef is eintlik die belangrikste van al die 

gebooie.  As hierdie gebod sou wegval of iets word hieraan verander dan verloor al die 

ander gebooie in minder of meerdere mate hulle waarde.  Ons besef ook wie nie erns 

maak met die eerste gebod nie sal dit dan ook net nog makliker regkry om ook die ander 

gebooie te oortree.  Laat ons vanuit die eerste gebod elke keer ook na die res van die Here 

se Wet kyk.  Dit is die grondslag van die hele Wet, Hy Wie God is, Hy wil vir ons 

duidelik maak dat Hy alleen so sy Wet vir ons kon gee.  Die valse godsvrug waar mense 

met valse gode, ja afgode hulle lewe vervul word so weggedryf.  Dit gaan nog heeltyd om 

die hart wat die valse gode daar moet uit en moet dan nie die huis leeg laat nie.  Sou dit 

wees dan kom die valse gode terug, erger nog as die eerstes wat daar in was.  Die nuwe 

mens wat in u moet opstaan (Son 33) , in dit wat die Heilige Gees doen, dan sal op die 

tafels van die hart die tafels van die Here se gebooie geskrywe staan, waarin ons God reg 

wil ken en hierdie ware suiwere Godskennis bring vertroue.  Daardie vertroue wat Elia 

gehad het toe hy die Baäl profete kon uitdaag by hulle afgod om vuur op die offer te 

bring.  Alleen die ware God kon dit doen.   

 

Om God waarlik te vertrou, daaragter sit die verbond.  Die verbond is God se trou en God 

se trou vra dat ons Hom sal vertrou.  ’n Man en vrou moet mekaar kan vertrou, hoeveel te 

meer moet dit nie geld in ons verhouding tot God nie.  God wat in ons vertroue opeis dat 

ons geen ander gode mag hê en daarop mag vertroue as net op Hom alleen nie.  Hierdie 

vertroue moet waarlik voorop wees, want het die vertroue ook weer te doen met die goeie 

dinge wat ons maar van God kan verwag.  Hy wat alles ten goede laat meewerk vir die 

wat Hom liefhet.  Ja, broeder en suster, daar eindig dit dan in alles- onderhou alle gebooie 

en jy het God lief.  Dit wat jy van nature nie kan doen nie, hoe wonderlik om in die 

evangelie van die Wet jou liefde in God te vind. 

AMEN 

Vrae uit Sondag 34b (V/A 94 en 95)  

1. Waarom is die eerste gebod so belangrik? 
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2. Hoe verstaan jy die verhouding tussen die Evangelie van God en die Wet van 

God? 

3. Mag ons die Wet ook Evangelie van God noem? Motiveer. 

4. Watter gedeeltes in Jesaja wys op die nietigheid van die afgode? 

5. Was daar enige afgode wat Israel al in Egipte aanbid het? 

6. Van watte ander afgode het jy al gehoor? (Vgl. begin p2)  

7. Is daar vandag nog enige afgode wat ons as mense dien? 

8. Waaroor handel die eerste gebod ten diepste? Verduidelik aan die hand van Joh 

15:10 (p.3) 

9. Watter implikasies het dit in terme van jou liefde vir God as iemand hom/haar nie 

aan die eerste gebod steur nie? 

10. Op watter besondere wyse verwys Paulus in 1 Kor. 8 na die afgode? (p.4)  

11. Is daar enige waarheid in die stelling dat rugby vir die Afrikaner ’n afgod geword 

het? 

12. Hoe het die Duitse teoloog Kohlbrugge afgodery beskryf? (onder p.5) 

13. Kan oortreding van die eerste gebod ons saligheid op die spel plaas? (p.6) 

14. Is dit moontlik om eintlik in die naam van liefde God te haat? Motiveer dit aan die 

hand van die program “Aan die ander kant” op KYKnet.   

15. Het die eerste gebod ook te doen met die gode wat mens nie net in die plek van 

God stel nie, maar ook die gode wat ons dink om langs (naas) God te stel? 

Motiveer 

16. Is dit waar dat eintlik enigiets op aarde (selfs die bywoning van eredienste!)  vir 

mens ’n afgod kan word? Motiveer 

17. Watter wonderlike gevolge bring die onderhouding van die Wet vir ons na vore?  
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Pretoria- ...................... 
 
Skriflesing: Romeine 10:6-17; Johannes 4:1-26 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 35 

Teks: Johannes 4:24 

Sing- SAMESANG: Ps. 106:8,9 

TYDENS EREDIENS: Ps. 97:1; Ps. 115:1,2; Ps. 115:8,9 

Die eerste gebod handel oor die waaragtige godsdiens, broeder en suster, dit gaan oor 

godsdiens wat waar en suiwer moet wees. Dit gaan oor die vrese van die Here.   Die 

tweede gebod handel oor die diens aan die Here, dit gaan oor waaragtigheid in ons 

erediens.  Ons kan die enigste God, die enige ware God, nie sien nie en ons mag Hom 

ook nie maar dien soos wat ons dit goed dink en onsself dink dit die beste is nie.  Die 

Here laat dit op geen manier maar aan ons oor dat ons maar kan besluit hoe ons Hom wil 

dien nie.  Aanbidding, ja die ware aanbidding van die ware God is in alle geval  nie iets 

wat as dit uit jouself sou voortkom tot eer van God kan wees nie.  Ons wat in onsself tot 

alle kwaad geneig is, uit onsself van nature geneig om God en ons naaste te haat.  Hoe sal 

daar dan uit myself die regte en ware aanbidding kan kom as ek in myself soveel haat dra.  

Daar kan eers ware aanbidding wees as daar gehoorsaamheid gekom het.  Gehoorsaam 

aan hoe God Self sê Hy gedien wil word dan eers kan ek God reg dien en Hom waarlik 

aanbid.   

 

Die noodsaak van die tweede gebod hang dus baie nou saam om reg te glo, God reg te 

dien en God reg te vrees.  Die verskil tussen die eerste en die tweede gebod  het alles 

daarmee te doen dat mense kan afgode dien wat heeltemal God wil vervang. Dit verbied 

God in die eerste gebod, maar die oortreding van die tweede gebod gaan nie soseer oor 

ander beelde, ander gode, afgode, wat ons in die plek van God aanbid nie, maar dit gaan 

oor menslike verbeelding van die ware God.  Jy begin as mens jou dinge oor die ware 

God verbeel en daardie verbeelding oor God word dan verbeeld in allerhande maniere en 

beelde hoe jy jouself wil  bevredig in hoe jy God wil dien.   

      *** 

Toe Israel in die woestyn ’n goue kalf gemaak het, het hulle beslis nie bedoel om ’n ander 

god te begin dien, om die kalf as afgod te aanbid nie, née daar by die voet van die berg 

Horeb het hulle gedink hierdie kalf is ons beeld van die Here.  Hy wat ons tot nou toe 

gedra het.  Aäron  dra direk hiertoe by as hy God in die goue kalf wil verbeeld en hy die 



2 

Pretoria- ...................... 
 
kalf dan aan die volk verkondig – Dit is jou gode o Israel, wat jou uit Egipteland laat 

optrek het (Ex.32:4).  So het hy (Aäron)  dit dalk goed bedoel om vir Israel in hulle baie 

vrae en probleme eintlik ’n verbeelding van hoe hulle oor God moet dink te probeer skep.      

Die erediens is en was nog altyd vir die Here van die grootste belang.  Die erediens is nie 

daar vir die mens nie maar die erediens is daar vir die Here.  Daarom gaan dit oor hoe die 

Here gedien moet word en nie oor hoe ons dit maar wil doen nie.   

      *** 

Dit gaan om ons godsdienstigheid, dit kan ons nie ontken nie.  Die Here het ons eintlik so 

gemaak dat die mens van nature godsdienstig sal wees.  Dit is ’n wetmatigheid dat die 

mens iets sal wil aanbid, selfs die mees primitiewe Boesman in die diepste afgesonderde 

dele van die woestyn sal iets van godsdiens in hom het.  Hy aanbid of die son of watter 

elemente of diere uit die natuur daar ook vir hulle na vore mag kom.  Talle rotstekeninge 

uit hierdie kulture wys die verdwaasde godsdiens rondom hierdie stomme beelde.  Daar is 

honderde grotte waarin hierdie valse godsdiens as’t ware vir ons vas geteken sit.   

 

Paulus het daar in Athene dieselfde gesien en gesê.  Die wêreld is vol godsdienstigheid.  

Daardie stad Athene was vol afgodsbeelde van allerlei soorte.  Baie godsdienstig waarin 

elke beeld eintlik sy eie godsdiens saamdra.  Paulus wys self op hoe hy sien hulle baie 

godsdienstig is, maar nou kom die baie belangrike verskil tussen hierdie oortreding van 

die eerste gebod nl. die stad met sy baie gode en baie beelde en dan terselfdertyd die 

handhawing van die tweede gebod.  Paulus gaan nie en rig ook nog ’n beeld op tussen die 

baie beelde om daardeur Athene by die ware God uit te bring nie.  Van en vir  die ware 

God kan daar nie ’n beeld opgerig word nie, maar om die ware God te dien word daar na 

die sinagoge gegaan.  Daar waar geen beelde was nie, maar saam met die gelowiges word 

die Woord van God oopgemaak, soos hulle dit in die Ou Testament gehad het.  

      *** 

Die ware God kan alleen in ware godsdiens gedien word. Ware godsdiens kan nie sonder 

’n ware erediens God aanbid nie.  Ons moet vreemde diens altyd sien as vreemd omdat 

God daarin Self vervreem word.  Dit gaan dus om meer as Wie ons aanbid, ons aanbid 

alleen die ware God maar dit gaan ook in die tweede gebod oor hoe ons Hom aanbid.  

Heeltyd gaan dit in die tweede gebod eintlik om die twee sake.  God wat die maak van 
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beelde verbied waarin ons God Self wil verbeeld. Die ander kant is dat eiewillige 

godsdiens is oortreding van die tweede gebod.   

 

Ten diepste gaan dit beslis verder dat die mens nie God in sy mag kan kry nie.  Die 

heidene en heidense afgodediens het ’n hele netwerk van gedagtes en bedoelinge gehad.  

Daarmee het die heidene gedink om die onsigbare kragte en magte wat hulle lewe geraak 

het, dinge wat hulle nie sien nie, maar hulle direk beïnvloed, nou sigbaar voor te stel.  

Hulle godsdiens dra ’n bepaalde beeld uit.  Die heidene was vir hierdie onheilsmagte 

ontsettend bang, want dit bedreig hulle lewe.  Dink maar aan hoe hulle hierdie monsters 

wat hulle geglo het daar op die see bestaan, hoe hierdie monsteragtige krag eenvoudig jou 

ou skippie op die see heeltemal kan insluk.  Die onstuitbare krag van ’n stormwind.  Dit 

kan alles uitmekaar ruk.  Daar kom die stomme mens en maak ’n stomme beeld. Teenoor 

hierdie magte en kragte begin die mens te glo maak beelde vir hierdie onsigbare “goed” , 

ja maak ’n beeld van die afgod wat jou lewe so beïnvloed dan kan jy dit op bepaalde plek 

neersit, jy kan hom sien en ja kan hom beheer.  Dit alles doen die mens om eintlik deur 

dit te probeer om beheer uit te oefen.   

 

Die beeld word nou die kanaal van denke wat as openbaringsmiddel ook vir die afgod 

moet dien.  Hulle gode kry eintlik in hulle denke deur dit nou in ’n beeld voor te stel as’t 

ware ’n siel en liggaam soos wat elke mens siel en liggaam is.  Die beelde moet dan 

voortdurend nie alleen net dien om die gode tevrede te stel nie, maar nou kan die god van 

die beeld hom aan die mens openbaar.  Selfs is daar gevalle gewees as mense glo hulle 

gode laat hulle in die steek dan word die beelde geslaan om die afgod dan tot verhoring 

van hulle gebede te probeer dwing.  Tog het hulle ook geglo in wat nou in alles al hierdie 

beelde vasvat is wanneer die ellende my tref dan is dit verklaarbaar uit die gebrekkige 

godsdiens of gebrekkige offers aan hierdie beeld of ’n gebrekkige tempel wat vir hierdie 

beeld gebou is.  Daarom bou dan eerder pragtige tempels, bring net nog beter offers vir 

die beeld dan kan ons ons gode beïndruk.  So dink die heidene.  Die profeet Jesaja het in 

hfst. 44 op treffende manier met die heidene en hulle afgode gespot.  Jy as mens met jou 

vernuf maak vir jou god voete, as jy wil, kan jy vir hom wieletjies aansit, jy kan hom 

stoot waar jy wil, met jou byl en jou hamers en jou warm kole vorm jy met jou kragtige 
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arms hierdie beeld soos dit jou pas.  Luister net mooi hoe staan dit in Jes. 44:12-13- Die 

ystersmid het ’n byl en werk in die gloed; en hy maak hom met hamers en bewerk hom 

met sy sterk arm; daarby word hy honger en het geen krag nie; drink hy geen water nie 

dan word hy moeg.  Die timmerman span ’n lyn; hy trek hom af met ’n potlood; hy 

bewerk hom met skawe en teken hom met ’n passer en maak hom na die beeltenis van ’n 

man, na die skoonheid van ’n mens, om in ’n huis te woon... 

 

In alles kan  ons seker nou besef, broeder en suster, al maak die heiden nou ’n bok of ’n 

vis, al maak die volk Israel ’n kalf, dan bedoel hulle dat die beeld eintlik die god 

verteenwoordig.  Hulle aanbid dis nie letterlik die beeld nie, Aäron  het ook nie gedink 

dat die Here soos ’n kalf lyk deur nou die beeld in die woestyn na die vorm van ’n kalf te 

maak nie, maar soos ons heeltyd hier besef die mens wil graag oor alles sy beheer 

probeer uitoefen.  So het Israel gedink waar ’n jong bul hulle verbeelding aangryp met sy 

krag en vrugbaarheid, is dit vir ons moontlik om God op die manier vir ons voor te stel in 

sy groot krag en kan ons darem ook oor hierdie krag en vrugbaarheid beskik en kan ons 

so oor God beheer kry.    

      *** 

Nou laat ons tog ook die werklike betekenis agter die tweede gebod ons eie maak deur 

eintlik die evangelie ook in die tweede gebod  na ons toe te sien kom. Ja, die tweede 

gebod is evangelie,  die werklik goeie nuus en bedoeling wat God ook in die tweede 

gebod aan ons gee.  Die evangelie van goeie werke het in die tweede gebod wel met iets 

van ’n beeld te doen, maar daar is tog ’n ingrypende verskil.  Die goeie werke wat Jesus 

vir ons gedoen het, is dat Hy ons met sy bloed gekoop en vrygemaak het en nou kom die 

beeld.  Hy wil ook deur sy Heilige Gees ons tot sy ewebeeld vernuwe.  Laat ons egter 

mooi daarop let wanneer ons praat van ons mag God in geen beeld namaak nie, dan is in 

Genesis 1 met die skepping van die mens en alles wat in die paradys ons gegee was die 

mens na die beeld en gelykenis van God geskape.  Daardie beeld het die sondeval en alles 

wat sonde is van ons afgestroop.  Ons het seker nog altyd weer ’n verlange en heimwee 

daarna, daarom dat die mens met sulke namaaksels aanmekaar besig is, om te dink ons 

kan die Godsbeeld uit onsself herstel.  Die tweede gebod word eintlik ’n vergrype na wat 

ons verloor het.  Dit maak dit vir God ’n gruwel in sy oë, as ons so probeer om sy beeld 
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aan te rand.  Die tweede gebod wys eintlik op drie terreine hoe die mens probeer ingryp.  

Jy gryp na die hemel daar waar die sterre is, gryp na die aarde, waar die diere en die mens 

woon, gryp selfs daarna wat onder die aarde is, daar waar die visse is in die diepte van die 

see.  So neem die mens eintlik elke keer sy toevlug tot een van hierdie drie terreine.  

Daarom onderskei ons in die 2de gebod duidelik hierdie drie terreine- Jy mag vir jou 

geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van(1) wat bo in die hemel is, of van (2)wat 

onder op die aarde is, of van wat (3) in die waters onder die aarde is nie...Jy mag jou 

voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie... 

 

Elke keer as Israel gruwelik sondig, soos by die Aaron en die goue kalf wat ons reeds nou 

baie genoem het, of Miga en Dan in Rigers 17 en 18, of koning Jerobeam, almal manne 

wat beelde oprig. Dis ’n lyn deur die Ou Testament, die sonde om God sigbaar te wil 

voorstel.  Mense wat soos ons almal deur die sondeval die beeld van God verloor het wil 

op ongeoorloofde wyse weer die beeld probeer namaak.  Die mens wil God sien!  Op 

allerhande maniere wil die mens probeer om die beeld na te maak.  Terwyl ons die beeld 

nie kan namaak nie.  Hoe baie dinge is daar wat mense wil sien wat nie gesien kan word 

nie.   

 

Hierin kan ons dink hoe mense kan dweep met wedergeboorte en bekering en geloof, 

dinge wat ons nie kan sien nie, maar nou kom die mens met allerhande sigbare ervaringe 

wat daarin na vore moet kom.  Mense wil dit wat ons nie kan sien nie, wil hulle sien.  Dit 

moet my ervaring word, daarin sit iets van die kern ook van die mistiek wat by die ou 

Gnostieke dwalinge sterk ingeleef was.  Hoe meer die godsvrug verlore gaan, hoe meer 

kom daar die sug na die uitwendige met allerhande gebruike en seremonies terwyl God in 

Gees en waarheid gedien wil word.  Die inhoud van die waarheid, dit waarmee God Hom 

aan ons openbaar, dit is vir God die belangrikste.  As allerhande vorme van beelde mense 

ontroer en nie meer God se Woord en die werk van die Heilige Gees nie, dan kom hierdie 

gebod ter sprake.   

 

En so min soos wat ons God se beeld kan namaak, niemand het God nog ooit gesien nie, 

net so min mag ons die beeld van God verag.  God wil reg geken word en nie met 
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denkbeeld wat mense van Hom voorstel nie.  Selfs het die Jode van die Messias ’n valse 

denkbeeld vir hulleself voorgestel.  En toe Jesus op aarde kom en Hy nie voldoen aan die 

beeld wat hulle van Hom voorgestel het nie, toe het hulle Hom as Messias verwerp.  So 

word God se beeld verag en kom daar al hoe meer eiewillige godsdiens na vore.  Die 

ergste is dit wat Satan doen.  In Op 13 lees ons hoe die duiwel ook ’n beeld maak nl. die 

Antichris.  Die einde van vers 14 en 15- hoe die satan aan die bewoners van die aarde 

gesê het dat hulle ’n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en 

lewendig geword het. En dit is hom gegee om ’n gees aan die dier se beeld te gee, sodat 

die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie 

aanbid nie.  Dit is die ergste wat gebeur.  Die mens se wetenskap en tegnologie ja met 

allerhande slimheid en slinksheid sal die handlangers van die Antichris daarin slaag om 

aan die beeld asem te gee, dat hy kan praat.  So sal die Satan al hoe meer die aandag en 

eer wat God moet ontvang op homself wil vestig, maar dit is maar sy eerste treë wat God 

Hom sal toelaat voordat die duiwel vir ewig gestraf sal word.   

 

Die beeld van God dra niks van hierdie drogbeelde wat mense maak nie, maar watter 

voorreg terwyl ons geen beeld van God mag maak nie, dat God sy eie Beeld gemaak het.  

Hy is nie net alleen God nie (1ste gebod), maar die wonder van die evangelie van die Wet 

is ook in die tweede gebod dat ons God mag ken as die enigste Beeldmaker.  Op die regte 

tyd, dit wat ons noem die volheid van die tyd het God ’n sigbare en tasbare Beeld van 

Hom die wêreld ingestuur nl. Jesus Christus.  Van Hom lees ons in Kol 1:15- Die Seun is 

die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. En vêrder in Kol 2:5- In Hom is die 

volle wese van God beliggaam- en so treffend staan dit ook in Heb. 3:1- Uit Hom straal 

die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God.  Dit staan duidelik- 

dat Hy die afskynsel van God se heerlikheid is en die afdruksel van sy wese.   

 

Waar ons gehoor het hoe ons die Beeld van God verloor het, dit wat die sondeval gedoen 

het, is Christus die herstelde beeld van God in die mens.  Die Woord van God kan ons 

een groot tekening van die Beeld van God noem.  Christus Jesus in sy volheid is die 

Woord van God (Joh. 1:1).  Ons het niks meer nodig nie!  Wie meer wil doen, wie God 
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op sy eie wil voorstel, wie God wil dien maar op sy eie manier.  Dit alles verbied die 

tweede gebod.  Oortreding van die tweede gebod is in alle gevalle uiters gevaarlik.   

 

Ons kry dit by die mense wat die belewing van hulle godsdiens voor die waarheid 

daarvan stel.  Die mense wat glo dat die kerk is daar vir die mens en nie die mens vir die 

kerk nie.  Die kerk moet ook aan hulle behoeftes voldoen.  Hulle sal meer oor die 

dominee praat as wat hulle werklik oor die kerk van die Here praat.  Die kenmerke van 

die ware kerk staan vir hulle ondergeskik aan wat hulle eerder na kyk wat die kenmerke 

van hulle dominee moet wees.  Selfs hoor jy dan mense praat van “my dominee”... ’n 

Kerk uit mense al hoe meer vir die mense, kan dit nog ’n ware kerk wees, broeder en 

suster?!   

 

Allerhande byeenkomste en kringetjies begin naderhand die ware erediens te verdring.  

Dit is vir hulle lekkerder om met mekaar te praat en allerhande mooi dingetjies vir 

hulleself voor te stel en die Woord van God word eintlik maar net bygesleep.  Hulle 

verstaan nie meer dat ’n erediens is ’n ontmoeting met God waar God sy kinders in 

hierdie samekoms byeen roep om na Hom te luister nie.  God se werk word dan verag en 

dit is oortreding van die tweede gebod.  Die God wat sê dat Hy is ’n jaloerse God.  

Wanneer God nie sal toelaat dat Hy sy Bruid, sy Kerk sal verloor nie, dan verstaan ons 

baie goed dat oortreding van hierdie gebod is uiters gevaarlik.  Eiewillige godsdiens is 

werklik uiters gevaarlik.  Ons en ons kinders word daardeur geraak.  Tot in die derde en 

vierde geslag sal God nog straf, God sal nog besoek aflê as Hy by ons en ons nageslag 

hierdie eiewillige godsdiens ontdek.  Besef mense dus werklik wat hulle aan hulle kinders 

doen as hulle met allerhande eiewillige godsdiens besig is?!    

 

Hoe wonderlik ook die gehoorsaamheid aan die tweede gebod.  Dit wat God se kinders 

tot in die duisendste geslag moet lok.  God bewys sy barmhartigheid nie net tot in die 

duisendste geslag nie, maar dit geld ook vir duisende mense wat Hom hierin liefhet en sy 

gebooie onderhou.  Dit is wonderlik om op die manier deur die tweede gebod ook tot 

Jesus Christus jou toevlug te neem. Met al jou vrae, al jou nood en wie Hom werklik ken 

hoe Hy kan red en hoe Hy ons kan vergewe, watter genade om die God ook in die tweede 
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gebod in sy Beeld Jesus Christus te dien.  Ons ervaar op ’n Bybelse wyse ook sekere 

dinge.  Nie maar ervaring van jou eie gevoelens nie, maar om te ervaar dat God ryk is in 

barmhartigheid en genade.   

 

Dan word jy na die beeld van God vernuwe.  Die Heilige Gees doen hierdie vernuwing.  

Hy wat ook hierdie gebod in ons harte skrywe.  Hy sal altyd sy Woord as middelpunt van 

die bediening stel.  In elke erediens moet God se Woord die middelpunt wees.  Alles 

moet daaraan ondergeskik wees.  Die vorm van die erediens moet gevolglik net die 

inhoud dien.  Die sakramente wil ook niks meer bedien as God in Jesus Christus deur sy 

Woord nie.   

 

Kortliks net die vraag rondom of ons nou geen beeld mag maak nie.  Broeder en suster, 

nêrens gaan dit daaroor dat ons geskiedenis en mense vanuit ons geskiedenis, nie 

afgebeeld mag word nie.   Soos wat ons pragtige foto’s van die skepping mag neem, 

mooie skilderye mag geverf word, ja pragtige standbeelde van gebeure en mense mag 

gemaak word.  Wie hiermee dit ook deur die tweede gebod wil verbied, is eintlik besig 

om God ook van sy eer te ontroof, want dit is God wat vereer moet word in die gawes 

wat mense het om hierdie kunswerke te mag maak en op te rig.  In alles gaan dit om God 

wat nie afgebeeld mag word nie.  Dit gaan nie om afbeelding as sodanig nie.  Moet nie 

slimmer as God wil wees nie.  Waar die diens aan God wel deur sulke prente en beelde in 

die gedrang kom, daar begin die gevaar.  Kinderbybels met allerhande prentjies, 

kinderdienste, rolprente wat direk op Jesus as mens fokus terwyl Hy werklik God is wat 

nie afgebeeld mag word nie!  Oberammergau en The passion of Christ.  Daar het ons 

konkreet die tweede gebod in sy wese oortree.  Onthou hierdie gebod wat jy oortree, nie 

net wat jy aan God doen nie, maar wat doen jy aan jou kinders.    

AMEN 

Vrae uit Sondag 35: 

1. Verduidelik die verskil tussen die eerste gebod en die tweede gebod? 

2. Kan ’n mens uit homself/haarself God reg dien? Motiveer. 

3. Het die mens wat na die beeld en gelykenis van God geskape is enigiets van 

hierdie beeld ná die sondeval oorgehou?    

4. Noem ’n duidelike voorbeeld van oortreding van die tweede gebod toe Israel in 

die woestyn op trek was? 
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5. Is eredienste vir God belangrik? Verduidelik.  Kan die ware godsdiens sonder ’n 

ware erediens God aanbid? 

6. Wat verstaan jy daaronder dat alle mense eintlik baie godsdienstig is?  Hoe het 

Paulus hierdie godsdienstigheid in Athene hanteer? 

7. Wat bedoel ons as ons sê dat die heidense godsdienste eintlik ’n hele netwerk van 

gedagtes en bedoelinge daaragter het.  Wat is werklik die bedoeling agter hierdie 

beelde wat opgerig is?  

8. Waar in Jesaja lees ons hoe hy met hierdie beelde die spot dryf?  Wat lees ons 

daar?   

9. In watter opsig kan ons die tweede gebod evangelie van God noem? Vgl. 

onderaan p.4.  

10.  Op watter drie terreine wys die 2de gebod die vergrype van die mens aan? Bo-

aan p.5 

11. Op watter manier kan mense dweep met wedergeboorte, geloof en bekering?  

12. Is Satan ook ’n beeldmaker?  Waar lees ons meer hieroor?  

13. Is God ook die ware Beeldmaker?  Verduidelik wat ons hieronder moet verstaan.   

14. Wat word in die Wet bedoel as ons in die 2de gebod lees dat God is ’n jaloerse 

God? 

15. Op watter wyse word die nageslag in die 2de gebod betrek?  

16. In watter opsig is gehoorsaamheid aan die 2de gebod ook vir die nageslag baie 

belangrik?   

17. Noem praktiese voorbeelde waar mense eintlik met eiewillige godsdiens besig is?  

18. Is dit belangrik om weer na die beeld van God vernuwe te word? 

19. Hoe gebeur hierdie vernuwing na God se beeld?  

20. Mag die beeld van Paul Kruger op kerkplein staan en mag hy en sy vrou se stoele 

onder ons preekstoel staan?  Is dit oortreding van die 2de gebod?!   
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Sing- SAMESANG: Ps 88:1,10  

TYDENS EREDIENS: Ps 8:1,2,7; Ps 86:6; Ps 145:1,5,12 

Die Naam van die Here is waaroor die derde gebod handel.  Broeder en suster dit is asof 

die Woord van die Here aanmekaar beklemtoon hoe belangrik God se Naam is.  Ons kan 

dit so beskou dat die eerste gebod in die derde gebod op sy skerpste kom staan.  In die 

eerste gebod het dit gegaan oor God wat die enigste God is. Die tweede gebod het 

gehandel oor hoe ons God moet dien.  Nou gaan dit werklik oor God Self.  God se Naam 

is die openbaring van sy volle wese.  Dit gaan werklik om God Self wanneer ons sy 

Naam aanroep.  Sonde teen die Naam van die Here sny werklik ten diepste want dit gaan 

dan nie maar oor ’n dag van God wat ek oortree of teen enige van sy skepsele waarteen 

ek my stamp nie, maar om teen God se Naam te oortree is om teen God in sy volle wese 

soos wat Hy Hom openbaar te sondig.   

 

Die Kategismus stel dit vir ons dat hier het ons met die grootste sonde te doen. V/A 100 

staan dit bymekaar-   Daar is geen groter sonde as die lastering van sy Naam nie.  

Daar is geen groter sonde wat God ook meer vertoorn as die lastering van sy Naam 

nie.  In Levitikus 24:10 het ons gelees hoe God Self bepaal het daar met daardie man, die 

seun van Selomit,  gedoen moet word wat sy Naam gelaster het.  Hy moes gestenig word.  

Ja die man sou verskonings wou aanbied.  Ek was kwaad, daar het dit gebeur toe ons 

getwis en gebaklei het.  Nou het hierdie man God se Naam aangerand.  Daar is egter geen 

verskoning wat hier na vore kom wat maak dat God hierdie man nie meer sou straf nie.   

 

Vandag sou ons wonder is God nog so ernstig oor hierdie sonde.  Kan ons vanuit die 

Nuwe Testament aflei dat God nie meer so ernstig is oor die ydellik gebruik van sy Naam 

nie.  Dan moet ons sommer dadelik daarop wys.  Dit is nog ernstiger.  God se Naam het 

in nog groter heerlikheid deel van God se openbaring geword.  Ons het nou God se Naam 

in volle heerlikheid ontvang.  Die straf in die Ou Testament op die misbruik van die Here 

se Naam was die liggaamlike dood, soos met die man in Levitikus gebeur het, maar die 

straf in die Nuwe Testament op die misbruik van God se Naam is nie meer die eerste 

dood nie, maar die tweede dood- die verdoemenis, die straf in die hel.  Ons kan dit baie 
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duidelik hoor as  die Here Self sê in die nuwe verbond sê  daar is wel sonde wat tot die 

dood toe is.  Hierdie dood is dan veel erger as die liggaamlike dood, want het ons te doen 

met die sonde teen die Heilige Gees wanneer God se Naam gelaster word en wie die 

Heilige Gees laster doen ’n onvergeeflike sonde.    Die karakter van hierdie sonde lê in 

die blote feit dat daar in die ydellik gebruik van die Here se Naam vyandskap gestel 

word. Vyandskap teen die openbaring van die Here Self want God se Naam is vir God 

Self van die hoogste belang.  God Self openbaar sy Naam, die uitdrukking van sy wese, 

die openbaring van God en sy Naam is één!   

 

Hoe ons God mag noem is wonderlik.  Dit is asof ons God Self dit elke keer hoor sê dat 

die waarde van sy Naam oor die ganse aarde staan.  In Ps 8 sing die digter, Here, ons 

Here, hoe wonderbaar is U Naam oor die hele aarde…Spreuke 18;10 lees ons – Die 

Naam van die Here is ’n sterk vesting; die regverdige vind daar skuiling.  In Numeri 6 

het ons eintlik die grootste wat ons aan kan dink dat die Naam van die Here beloof  God 

se seëninge aan sy kinders.  Soos wat hierdie seën van Numeri 6 baie keer aan die einde 

van ’n erediens tot ons kom dan is dit beslis nie maar net bedoel as mooi woorde nie.  

Met hierdie Naam van God, ja ons word in die Naam van die Here gegroet en so kan ons 

geseënd die lewe ingaan!  Ontvang dan die seën van die Here in sy Naam.  So kan daar 

vanuit hierdie besef van Wie God is en wat sy Naam is geseënd gelewe word.  God wat 

sy Naam op ons lê- Aan die einde van die besondere seën  in Num 6 dan staan dit ook 

daar- So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ek sal hulle seën.  

 

Ons het met die Naam van die Here beslis nie maar net met ’n noemnaam te doen nie.  

God se naam is veel eerder wat ons kan noem ’n gedenknaam.  God sê in sy Naam Wie 

Hyself is, en wat Hy doen en wat Hy beloof om nog verder te doen.  God waarborg 

eintlik sy seëning met sy Naam, so word dit ’n Naam waarin God sy beloftes verseël.  

Ons besef maar eintlik net keer op keer God se Naam staan vir God Self.  Lastering van 

sy Naam is lastering teen God Self   Soos die tweede gebod is die derde gebod ook ’n 

gebod met ’n bedreiging.  Die enigste twee gebooie wat so geskryf staan.   
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Ons kan ons hier self die toestand voorstel soos mens baie keer op van die ouer 

spoorweghaltes gekry het.  Daar loop ’n treinspoor oor die pad en die rooi ligte begin 

flikker wat aanwys daar is ’n trein oppad.  Om daardie rooi ligte te ignoreer, om te maak 

of dit nie so ernstig is nie, is om jou teen die trein vas te ry.  God waarsku duidelik soos 

wat ’n  rooi lig ons waarsku- die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik nie 

ongestraf laat bly nie. Dit staan alles later in noue verband met wat die Here ook in Matt 

12 gesê het.  Die Fariseërs het vir Jesus verwyt dat Hy deur Beëlsebul die owerste van die 

bose geeste dan ook bose geeste uitdryf.  Hier laat Jesus die rooi lig vir die Fariseërs 

flikker as Jesus dan vir hulle sê – alle lastering kan mense vergewe word maar die 

lastering teen die Gees sal nie vergewe word nie.  Ons moet dit reg verstaan dat lastering 

teen die Seun van God is lastering teen die Heilige Gees.  Dit staan nie maar net in 

verband met die derde persoon van die Drie-Eenheid nie, maar dit is lastering van die 

Drie-Enige God.   

 

Die Fariseërs het beslis baie goed geweet hier is God aan die werk toe Jesus die man wat 

met blindheid en stomheid geslaan was genees.  Hulle doen wel bewus die verskriklike 

sonde om dit wat hulle weet van God af kom sleg te maak en af te maak asof dit die 

duiwel se werk is.  Erger kan dit nie!  Terwyl Jesus na sy mensheid gelaster word het daar 

wel nog die ruimte gewees dat dit vergewe sal kan word maar die lig wat ons moet sien 

flikker dat Jesus in sy heerlikheid sal toeneem wanneer die tyd van vernedering verby is, 

dit word Pinkster, dan sal daar geen verontskuldiging meer wees nie. Ná Pinkster is 

lastering teen die Seun van God dieselfde as lastering teen die Heilige Gees. Dan is 

lastering teen die Seun van God net onvergeeflik soos lastering teen die Heilige Gees.  

Weë die mens wat dan nog die werk van Jesus duiwelswerk noem!   

 

As Christus in sy heerlikheid opgeneem word het ons die volle openbaring van God.  In 

Christus het God ons nou alles gegee, daar is niks meer wat God ons wil gee om ons tot 

bekering te bring nie. Wanneer iemand dan nog steeds aanhou nadat God alles gegee het 

wat gegee kan word . sy heerlikheid is voltrek dan word hierdie sonde in ander lig gesien 

as wel daardie sonde van die mens wat Jesus nog toe Hy aan die kruis gehang het en hulle 

Hom gesmaad het.  Daardie lastering sou selfs nog vergewe word.  Na sy Godheid mag 
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Jesus op geen wyse gesmaad word nie, terwyl op aarde dit na sy mensheid nog vergewe 

kan word.  Na sy Godheid glad nie!  

 

In Christus het ons in alle geval die volle werklikheid van God se heerlikheid.  Christus is 

waarlik dieselfde HERE, as die Een wat met Moses gepraat het.  Moses was besig om sy 

skoonpa Jetro se skape op te pas.  In ’n vuurvlam uit ’n brandende doringbos word eintlik 

die derde gebod uitgestraal in elke vuurvlam.  Daar praat die Engel van die HERE met 

Moses, maar hierdie Engel is niemand anders nie as die Seun van God in Ou-

Testamentiese verskyning.  Die vraag na Wie Hom openbaar word ’n vraag na die Naam 

van God.  Dan kom die geweldige van wat God se Naam is- EK IS WAT EK IS…In kort 

sê God gewoon my Naam is EK IS…In alles wat God is, is Hy ook sy Naam, dit was nog 

altyd so, vir ewig is Hy Wie Hy is…Ek is wat Ek is…Sy Naam wat ewig is, wat brand 

maar nie uitbrand nie, soos die vuur in daardie bos, dit brand, maar dit brand die bos nie 

uit nie.  So onaantasbaar is en bly God se Naam.   

 

Na die sondeval het die Here nie net vir Homself Naam gemaak as Skepper nie, maar ook 

as Verlosser.  Hierin kies die Here weer vir Homself ’n besondere Naam uit.  ’n Naam 

wat God op sy skepping en skepsele neerlê, waarin Hy ons sal behoed, sal seën , ’n Naam 

wat spreek van genade en in vrede met sy kinders sal leef.  Die mens wat die tuin ’n 

woestyn gemaak het, in Numeri 6 het die volk in die woestyn al ’n sware pad agter die 

rug, maar juis daar in die woestyn gee die Here wéér sy Naam en plaas Hy as’t ware sy 

Naam op hulle as Skepper-Verlosser.  Hy wat weer alles gaan nuut maak, Hy lei sy volk 

na ’n land wat oorloop van melk en heuning, maar die ware oorlope sal kom op die nuwe 

aarde onder ’n nuwe hemel, waar weer ’n tuin gereed sal wees, ’n leeu lê langs die lam, 

maar dit word meer as ’n tuin, dit word ’n stad met die glinster en straal van dit wat edel 

is en mooi sal wees.  God se Naam is nou reeds in die volle mooi van wat kom 

teenwoordig.   

 

Dit alles laat ons al hoe beter begryp hoekom die Here so oor sy kosbare Naam waak.  

Hierdie Naam moet nie ligvaardig gebruik word nie, dit wat bedoel word moet dit nie 

ydellik gebruik nie. Ydellik hou verband met ’n niksheid, ’n nietigheid, dit is sommer lig, 
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maar soos ’n veertjie.  Dit het dan met ligsinnigheid te doen.  Ligsinnige grappies oor die 

hemel is om oor God ligsinnig te wees. Dan word die Here se Naam gebruik sonder om 

na te dink oor die grootheid en heiligheid van God.  In alles wanneer God se Naam oor 

my lippe kom, dan moet ek reeds gedink het, reeds moet Hy in my hart wees vóór sy 

Naam maar sommer in my mond mag wees.  Moet nie die Naam gebruik soos die man in 

Lev. 24 wat so deur die Naam van God eintlik krag by sy eie woorde wou sit nie.  Dit is 

reeds misbruik van die Here se Naam en dit word dieselfde as om te laster.   

 

Waar ons nou op baie maniere gesien het hoe God se Naam en sy openbaring één is, moet 

ons baie beslis nie stilbly as iemand anders God se Naam laster nie.  Wie swyg staan net 

so skuldig voor die Here soos die persoon wat dan laster.  Die Kategismus stel die saak 

van swye hier baie ernstig- Ons mag nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke 

verskriklike sondes skuldig maak nie… Ons moet hier ’n doelbewuste mens wees, 

doelbewus daarop uit wees om die skuldiges teen te gaan en God se Naam in die hoogste 

eer te hou.  Al is dit baie keer nie maklik nie word dit in alle omstandighede van ons 

geëis.  In die hart van die Naam van God daarin is die hart van God.  Christus praat ook 

uit sy hart uit as ons Luk 12:8-9 lees- En Ek sê vir julle: Elkeen wat My sal bely voor die 

mense, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God. Maar hy wat 

My verloën voor die mense, sal verloën word voor die engele van God.  

      *** 

Ons word deur die Wet van die Here in hierdie gebod nie net gebring teen wat die 

verkeerde gebruik van God se Naam is nie, maar baie belangrik moet ons ook handel oor 

die regte gebruik van die Naam van die Here.  Dit wat in Ps 96:8 ook staan- Gee aan die 

Here die eer van sy Naam…Die Kategismus stel dit heel duidelik- Kortom, ons mag die 

heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie…Die regte 

gebruik van die Here se Naam gaan dan daaroor dat Hy deur ons reg bely word, Hy 

moet reg aangeroep word (vgl. weer die 2de gebod) en Hy moet in al ons woorde en 

werke geprys word.   

 

Dit laat ons reeds besef, broeder en suster, dat mens tog die Naam deeglik moet kan 

gebruik, ons moet nie bang of skaam wees om oor God te praat nie.  Om God te bely is ’n 
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weerwoord, ’n antwoord op wat reeds God se Woord en God se Naam is.  Ek moet 

daarop kan reageer.  Die wese van om te bely is altyd ’n vereiste, dit is waarom ons 

belydenisskrifte in ons harte moet wees, nie net op papier nie.   

 

Jesus stel dit baie duidelik in sy gebed in Joh.17:26.  En Ek het u Naam aan hulle bekend 

gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle 

kan wees, en Ek in hulle. Dit is geweldig groot dit wat Jesus hier bid.  Daar moet op die 

regte wyse op God se Naam gereageer word.  Hierdie reaksie mag nie in die geheim 

geskied nie, maar dit moet in die openbaar gebeur.  Teenoor alle mense moet ons elkeen 

persoonlik kan getuig Wie God vir my is.  Die Twaalf Artikels is reeds baie oud en daarin 

het die kerk van alle eeue ons eintlik voorgegaan in die regte gebruik van die Here se 

Naam.  Christus wat as Seun van God bely moet word vorm eintlik ’n kern stuk in al ons 

belydenisse.  Die belydenis van Nicea en Athanasius wil ook die Naam van die Here reg 

gebruik teenoor die kettery van Arius en sy meelopers wat die Godheid van Christus 

verloën.  Die regte belydenis kan alleen reg wees in die waarheid daarvan.  Met geesdrif 

en besieling moet daar vir God se Naam in hierdie wêreld opgekom word.  Elke Psalm of 

selfs liedere buite die erediens, elke gebed, elke preek, moet God se Naam in eer en 

waarheid hou.  Met dieselfde eer en waarheid moet dit opklink.   

 

Iemand wat neutraal staan, soos wat die neutraliteit beginsel op die oor af so sober en 

mooi mag klink, is in ons land baie gewild en word deur baie aangeprys.  Geliefdes 

neutraliteit is oortreding van die derde gebod!  ’n Kamtig neutrale skool, neutrale 

wetenskap, neutrale pers en uitsaaiwese, hetsy televisie, radio, koerante, neutrale reg, 

noem maar op, as iets neutraal staan met die bedoeling dat die Naam van God op hierdie 

en dergelike terreine nie genoem mag word nie om kamtig nou nie aan andersdenkendes 

aanstoot te gee nie.  Dit gee in alle geval vir God aanstoot en is niks anders as 

goddeloosheid wat ’n triomf vir Satan is.  Jesus het Self gesê- Wie nie  vir My is nie, is 

teen My! (Vgl Luk 9:50).   

 

In alles moet ons terugkom na Psalm 96- Gee aan die HERE, die eer van sy Naam.  Hier 

in Psalm 96 lê ’n baie diep beginsel.  God het eerste gegee.  Ek sou Hom nie kon eer as 
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ek Hom nie ken nie.  Ek sou Hom ook nie kon ken as Hy Homself nie aan my geopenbaar 

het nie.  Dit is eintlik weer in alles so wonderlik om die evangelie van God ook in die 

derde gebod te hoor – Dit wat  aan die begin van die Wet staan- Ek is die Here jou God 

wat jou uit Egipteland uitgelei het-  Wanneer ons dit elke keer eerste mag hoor, mag ons 

dan dadelik sê - Gee aan die HERE, die eer van sy Naam.   

 

Ons kan nie gee as die Here nie gee nie. Ons gee word eintlik voorafgegaan deur die gee 

van die Here.  Die derde gebod is hierin eintlik onlosmaaklik in Christus verbind.  God 

het eerste vir Christus gegee, daarin het God reeds gewys dat Hy ons eerste liefgehad het, 

en God het sy Naam verheerlik deur Homself in Jesus Christus aan ons te gee.  Watter 

mooie dankbaarheid kom eintlik na vore deur die derde gebod na te kom.   

 

Neutraal kan ons nie hierteenoor wees nie.  Wie neutraal is teenoor die openbaring  van 

die Here is alles behalwe iemand wat die liefde vir die Here se openbaring kan agterhou.  

God sal Self die heiligheid van sy Naam in ere hou, want moet ons dit nie vergeet nie- 

want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.    

 

Die erns van wat ons hier mee te doen het, die lastering, die sonde teen die Heilige Gees, 

dit wat die grootste sonde is, dit wat nie vergewe kan word nie, is die erns van V/A 100.  

Die Here is altyd die Waarmaker van sy Woord.  In Lev 24 is daardie man gedood want 

die Woord het dit so bepaal  dat so moet met so ’n man gedoen word.  Dit het waar 

geword.  God is ’n Waarmaker van sy hele Woord, God maak ook sy strafwoorde waar.   

 

Jesus het hierin die verskriklikste gely.  Hy wat die Waarheid is, Hy wat die Woord van 

God is.  Weet u, broeder en suster, die verskriklikste wat kon gebeur het met Hom 

gebeur.  Hy is deur mense op grond van hierdie gebod aangekla, Hy is veroordeel vanweë 

beweerde Godslastering.  Kajafas wat die derde gebod intrek deur Jesus onder eed te wil 

bring- Matt 26:63-66-  En die hoëpriester antwoord en sê vir Hom: Ek besweer U by die 

lewende God dat U vir ons sê of U die Christus, die Seun van God, is? Jesus antwoord 

hom: U het dit gesê. Maar Ek sê vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien 

sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe 
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verskeur die hoëpriester sy klere en sê: Hy het godslasterlik gespreek, wat het ons nog 

getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor! Wat dink julle? En hulle 

antwoord en sê: Hy is die dood skuldig.  

 

Jesus is gedood maar laat ons Jesaja 53 nie vergeet nie- Maar Hy is ter wille van ons 

oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is Hy verbrysel.  Christus is die 

Een, die Enigste wat kon swyg toe Hy moes swyg en wat gepraat het toe Hy moes praat.  

Hy wat in ons plek kom staan, ons wat baie keer praat waar ons eintlik moes geswyg het, 

en waar ons swyg is dit baie keer teenoor hulle wat lasterlik praat, ydellik praat dan bly 

ons maar liewer stil.  Mag dit tog eintlik meer wees dit wat ons moet word- Gee aan die 

Here die eer van sy Naam. 

AMEN 

Vrae uit Sondag 36  

1. Waaroor handel die derde gebod? 

2. Wat beteken die Naam HERE? 

3. Wat het die seun van die Israelitiese vrou in Lev 24 gedoen? 

4. Wat was die vonnis oor die man?  

5. Hoe ’n groot sonde is volgens die Kategismus die oortreding van die derde 

gebod? 

6. Kan God se Naam en sy wese (Wie God is) van mekaar geskei word? 

7. Hoe word die oortreding van die derde gebod as sonde in die Nuwe Testament 

aangedui?  Kan hierdie sonde vergewe word?!  

8. Wat lees jy in Psalm 8, Spreuke 18 en Numeri 6 van die Here se Naam?  

9. Wat maak die einde van Numeri 6 heel besonders? 

10. Is die Naam van die Here maar net ’n noemnaam of watter Naam is dit eintlik? 

(onderaan p.2)  

11. Hoeveel gebooie staan in die Wet van die Here waar daar dan dadelik ook ’n 

bedreiging by die gebod staan? 

12. Op watter wyse het die Fariseërs in Mattheus 12 die derde gebod oortree? 

13. Verduidelik hoekom die smaad van die mense toe Jesus nog aan die kruis gehang 

het vergewe kan word, maar dat Wie Jesus nou laster onvergeeflik sondig? (einde 

p.3) 

14. Wie het met Moses in die brandende doringbos gepraat en wat het Hy gesê toe Sy 

Naam gevra word? 

15. Is grappies oor die hemel iets waaroor ons maar kan lag? 

16. Is dit reg deur eerder maar net stil te bly as iemand sulke grappies vertel of ek 

hoor dat iemand die Here se Naam ydellik gebruik? 

17. Hoe kan die Here se Naam reg gebruik word? 

18. Is dit belangrik dat jy God se Naam moet kan bely? 

19. Kan ons uit onsself aan die Here die eers van sy Naam gee? 
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20. Op watter wyse is Jesus op oortreding van hierdie gebod beskuldig? 
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Skriflesing: Mattheus 5:33-48; Romeine 13:1-7 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 37 

Teks: Deuteronomium 6:13 

Sing- SAMESANG: Ps 139:1,12 

TYDENS EREDIENS: Ps.24:2,5; Ps 145:1,10; Ps 48:4 

As deel van die derde gebod, broeder en suster, word die aanroeping en die belydenis van 

God se Naam ook as deel van die burgerlike samelewing voorgehou.  Mag ek God se 

Naam in ’n eed swering voor ander mense aanroep?  In die tyd van verwêreldliking en 

sekularisering, terwyl mens elke dag al hoe meer bewus word van hoe mense in hulle 

leefwyse van goddeloosheid vererger, is dit seker ’n geldige vraag of die Kategismus op 

hierdie punt darem nie nou heeltemal agter geraak het nie.   

 

Die Kategismus wat  Sondag 37 betref  was veral gemik teen die Wederdopers.  Hulle 

wat van eed swering niks wou weet nie.  Ons kom dan dadelik by die besef dat die 

probleem soos by van hierdie Doperse rigting dra in beginsel ’n baie dieper probleem.  

Soos hulle ook gekant is teen die heffing van rente en klomp dinge wat met die staat en 

die owerheid verband hou, lê die eintlike verskil tussen ons en hulle in die belydenis 

rondom die verhouding natuur en genade.   

 

Daar is by hulle ’n direkte skeiding tussen wat die natuur genoem word en dan dit wat 

ons as genade beskou.  Die genade in Jesus Christus stel hulle eintlik in teenstelling met 

die res van die geskape lewe.  So word daar dan  geglo as Christus jou verlos het dan 

staan jy onder die heerskappy van die genade wat met die natuurlike lewe moet breek en 

ook moet jy dan los kom van die wette wat met die natuurlike lewe te doen het.  Dit is te 

aards en die geestelike mens moet hom/haar van die aardse onttrek.  Hulle wat voorhou 

hulle doen hierdie dinge om Christus ontwil.  Ook hulle weiering om ’n eed te sweer soos 

wat die owerheidsgesag dit kan eis spruit hieruit voort want wil hulle heeltyd die 

geestelike van die natuurlike skei.  Om in die hof te moet sweer is die regterlike daarvan 

deel van die natuurlike lewe wat hulle juis van onttrek.   

 

Die burgerlike en politieke en maatskaplike en staatkundige en seker selfs kulturele lewe 

staan volgens hierdie Doperse beskouing in spanning met die geestelike en dit wat die 

verlossingswerk van Christus insluit.  Hulle besef nie hoe gevaarlik hierdie standpunt 
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eintlik is nie.  Ons het hier met ’n baie groter saak te doen as bloot of ek mag sweer of 

nie.  Per implikasie plaas hulle hul geloof rondom die Drie-Eenheid  van God op ’n 

dwaalspoor.  Nooit het God dit so wou openbaar dat die werk wat God die Seun doen  in 

Sy werk van verlossing dat hierdie werk ’n teëstelling is op die werk van God die Vader 

wat Hy in Sy skepping doen.   

 

Ons het by behandeling van die eed eintlik ’n groter vraag. Hoe staan Christus teenoor 

die politiek.  Hoe staan Christus teenoor die lewe, hoe staan Hy teenoor die werk van 

God die Vader waarmee Hyself nooit in spanning sou wees nie.  Hoe staan jy as 

deelgenoot van Christus teen die lewe wat in hierdie wêreld besig is om plaas te vind.   

 

Dadelik moet ons wat gedink het die Kategismus is hier darem baie verouderd, ons 

woorde sluk want wat kan eintlik nou meer aktueel wees as die vraag na hoe staan 

Christus teenoor die lewe in hierdie Suid-Afrika waarin ons tans lewe?!   Ook hier handel 

ons belydenis om lewe of dood, soos wat ons in Sondag  36 kon hoor die sonde wat tot 

die dood lei is nie los van die sonde wat nie vergewe kan word nie.  Dit wat die sonde 

teen die Heilige Gees is, dit wat nie vergewe kan word nie, is waarop dit aankom.  En wat 

moet ek nou doen as hierdie dinge na my toe kom.  Dit word dalk van my geëis dat ek ’n 

eed moet aflê, wat gaan ek maak?  

      *** 

Geliefdes ons het eintlik met genade te doen as ons van eed swering praat.  Weereens het 

die Wet ons eintlik die evangelie ingelui dat daar ook verlossing en lewe kan wees selfs 

op hierdie punt van die derde gebod.  Ons lewe in so ’n harde wêreld van leuens en 

bedrog.  Daar sou nie só iets soos eed swering nodig gewees het as die heerskappy van 

die sonde en die bestaan van leuens en bedrog nie die lewe ingekom het nie.   

 

Die sonde het egter die lewe ingestroom en dit oorstroom letterlik ’n samelewing tot op 

elke terrein.  Die handel, die verkeer, huwelike, ag u kan aan enigiets dink en sal moet 

erken die sonde het daar ingekom.  Selfs net dat mens se ja, ja moet wees en jou nee, nee, 

die gesonde beginsel wat moet geld.  Die moontlikheid van taal, die woord wat God ons 

gee dat die een mens met die ander kontak mag maak, dit dien om die  wonder van die 
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verbond net te verdiep.  As gemeenskap is dit altyd iets van die verbond wat na vore kom 

want die woorde wat ons met mekaar mag praat word net nog dieper as ons besef dat God 

ook praat.  God het ook Sy Woord.  Die Woord van God laat die gemeenskap van 

heiliges nooit op enige terrein leeg nie, vanweë die blote feit dat God se Woord nooit leeg 

na Hom kan terugkeer nie.    

 

Dink net hoe arm, hoe leeg, hoe eensaam sou dit wees as niemand kon praat nie en elkeen 

maar net geheel en al net op homself/haarself aangewese sou wees. Die Here het ons 

wonderlike verbondsmiddele gegee, oë sodat ons mekaar kan raaksien, ore sodat ons 

mekaar kan hoor, harte dat ons mekaar kan liefhê, monde om met mekaar te praat, voete 

om nader na mekaar te beweeg.  Broeder en suster hierop sou ons nog so baie op kon 

uitbrei. Net die feit dat wat in woorde lê en dit wat op die einde in die taal verpak kan 

word dat ek my gedagtes kan uitdruk, dat ek die geheime van my hart kan oopmaak, dat 

ons dinge mekaar kan toesê, dat ons op mekaar kan vertrou en woorde van trou kan 

uitspreek, ja ons dink nie meer genoeg daaraan nie?  Sondag 37 is nou weer die 

geleentheid om daaraan te dink.  Daar lê baie genade in wat ’n eed in wese is!   

 

God word my bondgenoot, Hy word die Getuie gemaak om die waarheid van ons woorde 

te bevestig.  Hy wat alomteenwoordig is, Hy is alwetend, Hy alleen kan op so ’n wyse 

oor die waarheid oordeel.  Daar kan nie twyfel wees dat as jy God jou Getuie maak dit ’n 

baie ernstige saak is nie.  Ons belydenis beskou dit met die erns wat ons reeds in Sondag 

36 kon sien met die Naam van die Here saamgaan.  Om sommer ligtelik te sweer dit mag 

nie gebeur nie.  Die Kategismus gebruik die woord- godvresend-   

 

Nou moet ons heeltyd onthou as Jesus in Mattheus 5 praat dat ons nie moet sweer nie dan 

gaan dit oor die eed wat heeltemal nie meer so ernstig hanteer is as wat vereis word nie.  

Hulle maak eintlik daarvan ’n totale karikatuur deur voor te gee dat ek mag sweer, ek 

moet net nie direk by God sweer nie.  Sweer eerder by die hemele, of by die altaar, of by 

Jerusalem, of by die aarde, of by jou kop of by jou baard.  So is daar geredeneer as jy nie 

by God sweer nie dan is jy nie werklik met dieselfde krag verplig om die waarheid te 

spreek nie.  Hier kan jy maar net jou hand ’n bietjie lig maar voor God moet jy jou hand 
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ten volle lig.  Dit is natuurlik verregaande die wanpraktyke wat hieruit na vore gekom het 

en daarom dat Jesus hulle verbied om by enige van die voorwerpe te sweer wat hulle 

gemeen het hulle eed sy krag laat afneem.  Die eed moet altyd kragtig gesien word want 

het ons met die krag van God te doen.    Daarom het ons gelees hoe Jesus dit alles na God 

terugbring- Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie—nie by die hemel nie, omdat dit 

die troon van God is; ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is; 

ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot Koning;  ook by jou hoof 

mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle 

woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.  

 

Die Here stel hierdie wanpraktyke tot in sy diepste bloot en word ons dadelik onder die 

krag van die negende gebod gestel.  Dit terwyl ons weet die gebooie staan in krag  nie 

verswak tot mekaar nie, maar juis is elke gebod daar tot versterking van die ander gebod.  

So moet daar met die Wet omgegaan word.  Die negende gebod van om teen niemand 

valse getuienis af te lê nie, niemand se woorde te verdraai, of ’n kwaadstoker of 

lasteraar te wees niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie (vgl. Son 43).  

Ek moet lieg en bedrieg , ja alle vorme daarvan as die duiwel se eie werke vermy.  

Anders kan ek die sware toorn van God op my bring.  Dan staan dadelik en direk hiermee 

saam- In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid liefhê en opreg 

wees in wat ek sê en bely.  My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë 

verdedig en bevorder… 

 

Broeder en suster, ek dink dit is voor die handliggend dat wat die Here sê , laat jou ja, ja 

wees en jou nee, nee, sake van die negende gebod is wat ons in alle geval ook aan 

Christus bind soos wat ons reeds by die derde gebod ten volle voor Christus kom staan 

omdat ons aan Hom gebind is.  Nooit het Jesus bedoel dat die eed per se nie mag gebeur 

nie, so moet ons die Bybel nie lees nie.  Wat dan daarvan dat Jesus ook voor die Joodse 

Raad verskyn het en Jesus staan daar onder eed.  Die hoëpriester is kragtens sy amp ook 

onder eed.  Al die getuies wat daar ingeroep word is onder eed.  Nou hoor  ons die 

verskriklike valse getuienis wat voor die Raad gelewer was.  Daar word so baie gelieg, 

selfs die hoëpriester lieg, maar dan word Jesus direk onder die eed aangespreek.  Die feit 
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dat hulle saam met Kajafas so die eed swering misbruik het  maak nie dat dit swakker 

word nou waar Jesus onder eed Sy getuienis gaan aflê nie. Hoegenaamd nie!  Jesus sweer 

’n eed.  Hy roep sy Vader in as Getuie van die waarheid.  Die enigste waarheid wat hier 

gespreek word, spreek Jesus.  Dit is geweldig die oomblikke waarin dit plaasvind.  Jesus 

is ook die Enigste wat met name uitgeroep word om die HERE as sy Getuie te roep. En 

dan sweer Jesus die waarheid in die volheid daarvan- Ek is die Seun van die lewende 

God.. 

 

Kajafas se bedrog en onreg duur net voort.. Kamtig op grond van die eed skeur hy sy 

klere en word daar uitgeroep- Het julle die godslasterlikheid gehoor?!  Jesus word 

beskuldig dat Hy die derde gebod oortree, dat Hy godslasterlik spreek, terwyl Hy die 

Enigste is wat werklik gespreek het soos ons Kategismus sê dit moet gebeur- 

GODVRESEND.  Die Godvresende word van godslastering beskuldig en die werklik 

godslastering kom uit die mond van hulle wat kamtig godvresend spreek.  So het met 

Jesus gebeur.  Maar terwyl die onreg in die naam van dit wat onder eed moet plaasvind 

voortduur is daar buite in die donker die ander skok rondom eed swering.  Petrus word 

uitgewys dat hy een van Jesus se dissipels is.  In die donker, in die koue van die nag gaan 

die valse ede voort, as daar vir Petrus ’n derde keer gesê word jy is een van hulle.  Dan 

sweer Petrus ’n valse eed- Ek ken die man nie!   

 

Die eed is en bly baie ernstig. As daar nie ’n sondeval was nie, dan was ons woord 

verkeer ook goed so goed soos wat God alles geskape het.  Om jou woord te hou sou vir 

God altyd belangrik wees, want God hou sy Woord in alles.  Maar nou het mense se 

woorde in baie opsigte so oppervlakkig begin raak.  Wat het mense nog werklik aan 

mekaar se woord as alles so deur die sonde ingetrek is?!  Die vastigheid en sekerheid wat 

verhoudinge in ons lewens moet wees is weg.  Dit het ’n puinhoop geword.  In ons 

woorde wys ons eintlik hoe ontaard ons liefde geword het. Ons het ons naaste in ons 

woorde nie meer lief nie, omdat ons God nie meer liefhet nie.  Ons mis daardie binding 

aan God en daarom gee ons woorde aan die samelewing ook geen vastigheid meer.   
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Om onder eed te getuig het gekom vanweë dit wat ons aan onsself gedoen het.  Die 

gewone vertroue in mekaar is weg, maar het ons hier die vertroue van Prediker 4:11- ’n 

drie-dubbele lyn word nie gou verbreek nie.  Dit gaan om drie wat by ’n eed moet 

saampraat.  Jy en ek en God.  God staan hier as Getuie.  Hy hoor wat gesê word en wat 

afgespreek word.  Die God van waarheid en trou wat nie kan lieg nie sal Getuie wees as 

ons, ons woord verbreek.  Daar kan niks ernstiger wees as om die Here die Getuie tussen 

jou en my te maak nie.  Dit is in wese eed-swering.  Die onvaste woord wat daar sou kon 

wees tussen twee mense, kry nou ’n vaste punt.  Woorde wat opsigself onbetroubaar kon 

wees word nou in God veranker.  Wanneer ons woorde so aan God gebind word dan 

word dit ook weer ’n vaste verbinding tussen ons as mense.  Die trou aan God kan die 

leuen onder die mense oorwin.   

 

Dit reik na die lewe buite die kerk.  Binne die kerk sowel as buite mag God se Naam nie 

ydellik gebruik word nie.  Jy kom teenoor die owerheid te staan. Die owerheid kan van 

jou eis om in God se Naam te sweer.  Selfs het Jesus dit teenoor die Romeinse owerheid 

laat gebeur.  Jesus doen dit met die volle besef wat dit alles insluit.  Die heilige vrees wat 

daar vir God in ons harte moet wees bepaal dat God se Naam op aarde nie doodgeswyg 

mag word nie.  In hierdie wêreld van soveel ongeregtigheid moet die geregtigheid en die 

waaragtigheid van God beklemtoon word.  V/A 101 waar die owerheid dit mag eis gaan 

dit altyd om die trou en waarheid te bekragtig. Tot eer van God en tot heil van ons naaste 

moet dit gedoen word.   

 

As Ps 24 aan ons vra- Wie sal klim op die berg van die Here? En wie sal staan in sy 

heilige plek?  By hierdie Psalm sal ons besef die God van reg en wat die waarheid is Hy 

is ook ’n verterende vuur teen alle onreg en dit wat onwaar is.  Die Psalm laat die uitkoms 

nie onbekend nie.  Hulle wie na die berg mag opklim staan daar- die wat rein van hande 

en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.  Dan gaan 

dit natuurlik dadelik ook om Psalm 139- As die een wat sweer sy regterhand in die lug 

hou met die vingers na bo as teken van God se alwetendheid en alomteenwoordigheid, 

God is my Getuie as ek dan ook sal sê – SO HELP MY GOD, ALMAGTIG.   Dit gaan 

om Ps 139 as daar staan – HERE, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan; U 
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verstaan van vêr my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed 

bekend.   

 

In dit alles wat so ernstig is, waar jy jou voor die eindgerig van God stel, dit plaas die 

owerheid ook voor ’n dure verpligting. Die eed kan en mag nooit maar net ’n formaliteit 

wees nie.   As hulle, die owerheid nie gelowig is nie, broeder en suster, wat dan?!  Ons 

roeping is nog steeds duidelik.  As God se deugde van trou en waarheid dit van ons eis en 

ons bely en handhaaf die eer van God, dan moet ons God nog meer gehoorsaam wees as 

mense.  Ons bly aan die vaste punt gebind, gebind aan Wie God is, aan sy trou , aan sy 

waarheid, by God wat onwankelbaar vas is, ons bou ons reg, en dit moet die owerheid in 

sy regstelsel ook besef , alleen op God as ons vaste fondament.  Om dit so te doen is 

genade, reeds is dit weer evangelie van bevryding om deur die eed van die leuen verlos te 

mag wees.  Om jou aan die waarheid te mag bind.   

 

Die eed is eintlik ook ’n harde getuienis teen ons sondig menslike natuur.  Dit sê vir ons 

dat die waarheid is nie van nature in ons nie.  Ons staan elke dag in die midde van ’n 

verdorwe werklikheid.  Hierdie belydenis plaas albei ons voete stewig op die grond van 

harde realiteite wat rondom ons is. Die nuwe Jerusalem is nog nie op die aarde nie. As 

Groen van Prinsterer dit uitroep – “teen die rewolusie die evangelie” – dan geld dit ook 

vir die eed.  Die eed wat evangelie is, wat jou voor die aangesig van God plaas.   

 

As iemand dan sou wonder is dit werklik nodig dat daar ’n Sondag 37 in die Kategismus 

moet wees,  mense uit die Doperse rigting soos Jan van Leiden wat sy doperse Sionsryk 

in Munster wou oprig, wat geglo het dat eedswering het met die owerheid en met politiek 

en met die wêreld te make… die gedagte van dit hoort nie by die gelowige tuis nie, dan 

gaan dit in alle geval om die groter saak.  Soos die gelowige in die eedswering moet besef 

wat dit is, so moet die gelowige selfs in die politiek wees.  Ons moet na vandag besef 

daardie eerste vraag van die Kategismus wat vir jou vra- Wat is jou enigste troos in lewe 

en in sterwe?   Ons besef nou die eed is deel van wat my enigste troos ook moet wees.  

Die drie dele van ons enigste troos is en bly altyd ellende, verlossing en dankbaarheid.  

Deur die eed kom ons ellende so duidelik na vore, my eie leuenagtigheid en 
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onbetroubaarheid.  Dit is aan die wortel van die eed gebind dat ekself nie die waarheid in 

my het nie, maar ek moet aan die waarheid gebind kan wees.  Die tweede is dat die eed 

het ook met ons verlossing te make.  Dit is eintlik een stuk verlossing dat ek op God kan 

steun as daar in my lewe waarheid en trou van my verwag kan word.  God moet my help!  

En dankbaarheid kan daar by ons eed swering ook wees om God te dank dat Hy vir ons in 

Christus die krag skenk om ook die derde gebod uit dankbaarheid te volbring.  Hierin kan 

ons God dank dat Hy my so uit die leuen wêreld ruk en ek my so vóór sy aangesig kan 

stel.  Eendag op die nuwe aarde waar ons almal met waarheid omgord sal wees, daar sal 

ook geen eed meer wees nie. Daar sal dit werklik wees- Die JA sal JA wees. 

AMEN 

Vrae uit Sondag 37 

1. As jy Sondag 37 weer mooi deurgaan, in watter 2 gevalle mag ons wel sweer? 

2. Aan watter 2 vereistes moet ’n ware eed aan voldoen? 

3. Hoe sal jy Sondag 36 en 37 in verhouding tot mekaar plaas? Het ons by eed 

swering ook met die 3de gebod te doen? 

4. Is daar in die paradys enige eed swering nodig gewees?  

5. Wat het eed swering nodig gemaak?  

6. Waarteen was Sondag 37 veral gemik deur dit in ons belydenis op te neem? 

7. Is daar iets meer wat jy oor die Doperse dwalinge kan sê?  

8. Hoe moet ons die verhouding tussen die natuurlike en die geestelike dinge 

beskou? 

9. Kan dit gebeur dat jy wel verplig kan word om ’n eed te moet sweer? 

10. In watter gevalle kan dit ’n saak van lewe of dood beteken? 

11. Op watter wyse kan die woorde wat ons met mekaar praat ook verbondsbetekenis 

dra?  

12. Hoe moet ons die woorde van Jesus in Mattheus 5 verstaan dat ons nie mag sweer 

nie? 

13. Het Jesus ooit gesweer (enige eed afgelê)?  

14. Hoe moet die derde gebod en die negende gebod in verhouding tot mekaar gestel 

word? (Vgl p4 par 2)  

15. Op watter finale beskuldiging is Jesus gekruisig? 

16. Noem voorbeelde in die Here se Woord waar mense valslik/ligtelik gesweer het?  

17. Hoeveel is daar wat by ’n eed moet saampraat? 

18. Hoe moet jy maak as jy ’n eed moet sweer maar die regter in die hof is nie ’n 

gelowige nie? 

19. Kan ons Sondag 37 op enige wyse ook aan Sondag 1 verbind?  

20. Sal daar aan die noodsaak tot eed swering ooit enige einde aan kan kom?   
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Skriflesing: Markus 2:23 – 3:6; Hebreërs 4:1-13 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 38 

Teks: Markus 2:27-28; Hebreërs 4:9-10  

Sing- SAMESANG: Ps 26:1,5 

TYDENS EREDIENS: Ps 92:1, 7 ; Ps 84:6; Ps 122:1  

Waarom doen ons goeie werke? Broeder en suster, u moet nie ons antwoord uit Sondag 

32 vergeet nie.  Ons moet met ons hele lewe kan wys dat ons God dankbaar is vir al sy 

goeie werke.  Christus het ons deur sy bloed gekoop en vrygemaak, maar word ons ook 

deur Sondag 32 gebring dat ons deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe word.   

Wanneer ons weer dit besef dat ons vry is om na die beeld van Christus te verander, God 

maak ons vry en Hy gee die verandering, dan kom die vierde gebod weer terug in ons 

harte.  Ons is verlos om weer die sabbat te mag vier.   

 

Die sondeval het dit van ons weggeneem.  Die paradys het die sabbat geken, daar waar 

die Here Hom oor sy werke verbly het.  Die sabbat is ‟n skeppings instelling, ‟n 

skeppings ordinansie. God wat gesien het dat alles wat Hy gemaak het dat dit baie goed 

was, en dan is die sesde dag verby.  Dit het vir God sabbat geword en eie aan  die werke 

van God, God wat in alles verbondsmatig werk, God wil die mens in Sy sabbat laat deel.  

God het sy werke geseën en geheilig, en die mens moet daarin deel. Die sabbat as teken, 

verbondsteken het die hoogste karakter van God Self by die mens wou inlyf.  Die mens 

wat na die beeld van God geskape is moes ook die ritme van 6 en 1 verkry, want vir alle 

tye en alle mense is hierdie ritme ‟n geskape vasstelling.  Ritme is ‟n wetmatigheid!   

 

Om in God se skepping en in God se blydskap te deel, en om in die goeie van die totale 

skepping te kon ingaan is Sabbats werke, dis goeie werke!   God laat die mens sy 

Sabbatsrus ingaan as deelgenoot van sy skeppings vreugde.  Die Woord sabbat beteken 

dan ook om saam met God fees te mag vier, om in God se rus te mag ingaan.  Rus en 

vreugde sal altyd in die sabbat saamgaan.   

      *** 

Toe dit nag word omdat die mens in sonde geval het toe is die rus en die vreugde en 

dankbaarheid wat eie aan die Sabbat was ook weg.  Deur ons sonde is die skepping 

vervloek maar ook die bestaan van die mens is vervloek en ons is van die Sabbat 

uitgestoot.  Die koms van Christus het deur sy Heilige Gees die troosryke  Sabbats 
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betekenis ons weer geskenk.  In Christus wil God weer die volle vreugde ook oor sy 

skepping terugbring en God wil Hom oor al sy werke verbly en al God se werke sal altyd 

goeie werke wees.  Christus het gekom dat ons waarlik weer die Sabbat sal kan vier.  

Saam met Hom in sy vreugde, saam met Christus kan wegkom van die sonde, ja dat ons 

kan rus van al ons sondes.  Christus het nie alleen vir ons die Sabbatsrus teruggebring nie, 

maar Hy het ook weer die sabbatswet in ons harte geskrywe.   

 

As Sondag 32 jou belowe dat goeie werke deur die Heilige Gees gebeur en jou tot die 

beeld van God vernuwe dan is dit so tragies verkeerd om die vierde gebod te lees asof dit 

eintlik ‟n verbod is om werklik die lewe te mag geniet. Terwyl Sabbat juis insluit vreugde 

en rus  Hoe baie mense misplaas totaal en al die betekenis van die sabbat deur dit te maak 

‟n dag van jy mag nie dit doen nie, of jy mag nie dat doen nie.  Kyk baie mooi weer na 

die Kategismus en dan sommer reeds in ons belydenis se vraagstelling.  Daar word gevra 

– Wat gebied God in die vierde gebod…hier word nie gevra wat verbied God nie!  Dit 

gaan oor werk wat daar gedoen moet word.  Die sabbat is werkersdag, want elke gebod 

na die vierde gebod het altyd ook weer met die vierde gebod te make.   

 

Die vyfde gebod wat die naaste aan die vierde gebod staan en wat juis daaruit voortkom 

is die gebod wat handel oor die huis en oor skole en oor gesag.  Hierdie twee gebooie, die 

vierde en vyfde gebod sal in baie gevalle baie nou saamgelees moet word, trouens hierdie 

is die enigste twee gebooie waarin God baie duidelik praat van dinge wat Hy gebied en 

nie wat Hy verbied nie.  Daar word niks gepraat van JY MAG NIE, maar daar word baie 

duidelik gepraat van JY MOET- Jy moet gedenk en jy moet eer…Alles so geheel en 

gunstig- Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig…en soos ons reeds besef die vyfde gebod 

kan nie sonder die vierde gebod staan nie- die vyfde gebod- Eer jou vader en jou moeder- 

want hierdie eer  gaan betekenis in terme van dae in jou lewe verkry…Eers is dit net één 

dag wat ter sprake kom- Sabbatdag…daarna is daar verlenging van dae! Eer jou vader en 

jou moeder dat jou dae verleng mag word… 

 

Elke dag in terme van verlengde dae sal eintlik elke keer na die Sabbatdag as 

verbondsdag teruggryp.  Wat sal al die verlengde dae vir jou beteken as die Sabbatdag nie 
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eerste sy betekenis verkry nie.  En daarom moet ons die sabbatdag waarlik sien as 

verbondsteken.  God stel ‟n verbondsteken in as Hy die sabbatdag instel.   

 

So moet elke een ook vandag hier besef die vierde gebod stel die teken in en die vyfde 

gebod seën  hierdie teken. Op grond van ‟n dag  (4de gebod) ontvang die kind dae…!(5de 

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

skoolonderrig en alle kerkonderrig (Woordbediening)  ontvang in die midde van hulle 

bestaan dieselfde verbond en dieselfde teken van die verbond nl. ‟n dag- die sabbatdag.  

Daarom dat ons belydenis geen fout maak as daar oor die 4de gebod gehandel word dan 

word daar dadelik eintlik iets van die vyfde gebod ingebring.  Skole!  God wil dat die 

Woordbediening en die skole in stand gehou moet word… 

 

Hierdie skole is daardie Laerskooltjie op Kromdraai maar ook die Hoërskool op 

Wonderboom, elke skool vir ‟n gedoopte kind van God tot by die tersiêre en die 

teologiese skole, kan nie sy bestaan van die 4de gebod losmaak nie. Trouens die 5de 

gebod waar dit gaan om ouers se gesag en skoolhoofde se gesag en onderwysers se gesag, 

ja die Goddelike instellings van gesag  berus in die Goddelike instelling van ‟n dag, die 

sabbatdag.  Dit berus ook in die amp. Wie waarlik ‟n geroepe onderwyser is kan net 

Christus bedien, sy gesag wat bedien moet word, sy rus wat bedien moet word, die skole 

en hulle onderwysers waarvan die Kategismus hier praat staan amptelik deur Christus 

geroep  in Christus se  diens.  Die groot Onderwyser, die Leermeester wat voor in die klas 

gedien wil word, Hy is die Een wat moet onderrig.  Die onderwyser in die skool kan nie 

Christus vervang nie, Christus bly die enigste Leermeester, ook die enigste troos vir elke 

onderwyser is om net Hom te bedien.    Daarin vind alle gesag en alle gesag instellings 

van God ook hulle rus!   

 

Die Kategismus is so noukeurig in sy keuse van woorde want bely ons die sentrale dag 

stel nie net die sentrum vir gesag nie maar die sentrale dag stel ook die sentrum van die 

lewe van Maandag tot Saterdag.   
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Op die rusdag kom die sentrum van rus, God wat sy sabbat hou,  na my toe en met hierdie 

rus gaan ek dan na die lewe toe.  Soos die Kategismus dit stel- op die Sondag moet ek 

ywerig met die gemeente van God saamkom, maar dan het dit alles ook met Maandag, 

Dinsdag, tot Saterdag te make.  Ek moet elke dag, van die verlengde dae van die 5de 

gebod, ook rus, ek moet van my bose werke rus.  God se rus en God se fees, die 

feesvreugde van die gelowige word Sondag geraffineer om in die week versprei en verfyn 

te word.    Dit gee aan die Sondag sy eie plek, ja, maar God se vreugde sal nooit 

afgestomp en sommer afgeënt kan word nie, ons skei mos nie genade van die natuur nie.   

Die natuurlewe wat God  my as kind daarbuite skenk, ook in terme van Sondag 37, ek 

moet God se Naam ook in die howe kan heilig, so moet ek God se dag ook in die huise, 

skole heilig.  Die Kategismus stel dit eintlik so duidelik as ons bely-  So begin die ewige 

Sabbat reeds in hierdie lewe.    

 

Nie vir ‟n oomblik het dit nog gehandel oor dinge wat ons op die Sabbat nie mag doen 

nie, maar is ons heeltyd besig met wat gedoen moet word.  Elke dag gedoen moet word- 

Ek moet elke dag van my lewe van my bose werke rus.  Die nog groter wonder sal dan 

elke dag met my kan gebeur- Elke dag moet  ek die Here deur sy Gees in my laat 

werk.  Dit alles is alleen moontlik omdat daar „n verbond is en hierdie verbond het as 

teken die Sabbat, en die sentrale van die verbond gee sigbaar uitdrukking aan wat ons op 

die Sondag tydens die erediens moet doen. God kom na ons op die Sondag met ‟n 

besondere feesprogram-  Die Woord van God moet gehoor word, die sakramente 

moet gebruik word, ons moet die Here openlik aanroep, en die laaste staan nie los of 

buite die erediens nie- nl. die gee van die Christelike liefdegawes.  Die Duitse teks praat 

van “Christlich almosz zu geben” en die Nederlandse teks lees “ende den armen 

Christelicke handtreyckinghe te doen”…Dit is ‟n feesprogram wat plaasvind.   Ons 

ontvang sewevoudige blydskap.   

 

Hierdie is alles dinge wat God op die feesprogram sit.  God wil die kerkdeure sien 

oopgaan en die predikant op die kansel sien.  Die Woord bly sentraal.    God kom in die 

prediking na ons, nie in dit wat die mistiek is, of dit wat mense se gevoel ekstase hulle 

wil wysmaak nie, maar die prediking waar ons God in sy Woord ontmoet en so kan ons 
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in sy vreugde ingaan.  Op ‟n besondere wyse word ons deur die Gees van Christus 

vernuwe dat ons vir God die dankbaarheid kan bewys vir die verlossing waarin God tot 

ons wil spreek.   

 

Nie vir ‟n oomblik mag ons dit vergeet of nalaat dat alle inisiatief die van God Self is nie.  

God gee Self die kragtige motief waarin dit alles veranker lê, want kom dit van God Self- 

… in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en die see en alles wat daarin 

is, en op die sewende dag het Hy gerus.  Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en 

dit geheilig..  Die totaliteit en afhandeling van die skepping gee rus en gee seën, God 

heilig Self die sewende dag en soos dit ‟n geheiligde dag is en so moet ons ook in die 

viering van die dag God navolg in die heiliging daarvan.  Dit is ‟n dag wat God Self 

uitgekies en bepaal het, God gee vir ons die feesprogram, Hy reik Self die feesprogram 

uit, en God maak ons sy feesgenote.    

 

Ons word deur ons verklaring van die Heidelbergse Kategismus by hierdie gebod werklik 

na Christus heengewys. Ons vier nou die dag in Hom.  Ons mag die dag nie meer 

onderhou soos Israel in die Ou Testament die Sabbat gevier het nie.  Juis in die lig van 

Christus se soenverdienste moet ons die verlossingswerk van Christus geheel en al 

hierdie dag inlees.  Christus staan beslis nie in spanning met die dag nie, maar Christus 

gee die dag sy volle betekenis, ja sy finale betekenis.  Die Sabbat in die ou verbond was 

hoofsaaklik gekoppel aan die feit om geen werk op die dag te doen nie, want die sondeval 

het werk swaar gemaak, moeitevolle arbeid het die Israeliet vasgedruk, net deur harde 

werk sal jy kan eet (vgl. Gen3:19).  Daar was ‟n vloek aan die mens se arbeid gebind, 

want het die harde werk in die ou verbond ingesluit dat nie die arbeid per se die rus uit 

jou lewe uitgesny het nie, maar die rusvreter is die sonde, dit is dieselfde sonde wat ook 

aan die arbeid verbonde is en ‟n vloek daaroor gebring het.   

 

Daardie sewende dag wat die Israeliet nie mag gewerk het nie was ‟n tydelike ontheffing 

van die vloek wat daar op sy arbeid rus.  Soos die baie diereoffers het ook hierdie een dag 

se rus in die week dieselfde heenwysing gehad.  Alles was skaduwees wat heenwys en 

verlang na wat eendag as algehele verlossing ons geskenk mag word. As die Israeliet op 
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die Sabbat sou werk dan het hy eintlik te kenne gegee dat hy die vloek bo die beloofde 

verlossing verkies.    

 

Christus het gekom en Hy het die skaduwees weggeneem.  Alles wat as skaduwees na 

Hom heengewys het is nou vervul.  Christus het ons verlos van die sonde en ook van die 

vloek van die sonde soos dit ook in ons arbeid tot openbaring kom.  Daar het nou iets 

groot gebeur, ‟n groot omruiling, werklik die plaasvervanging in Christus gaan sover, in 

die plek  van ons arbeid wat die vloek gedra het word die seën van Christus nou ons 

arbeid ingedra.  Dit is waarom Paulus in Christus dit sê dat ons arbeid in die Here is nie 

tevergeefs nie (1 Kor15:58).  Ons arbeid kry nou ewigheidsbetekenis.   

 

Christus verwerf vir ons die eintlike rus waarna in die vierde gebod verwys word.  Die 

Sabbatsgebod is volmaak vervul. Dan ook wel in so ‟n mate is die 4de gebod in sy Ou-

Testamentiese vorm vervul dat dit daarom ook verval het.  Om as nuwe- Testamentiese 

gelowige nou hierdie gebod te verstaan moet ons dit verstaan soos die Kategismus dit 

doen. Ons verstaan dit vanuit die volbragte werk van Christus, vanuit die vervulling wat 

daar in Christus is.   

 

In Christus is die groot saak nie nou meer die uiterlike rus wat daar gesien moet word op 

die een dag van die week nie en so vir een dag jou daaglikse werk na te laat nie, maar in 

plaas van die uiterlike rus is daar nou veel eerder ‟n innerlike rus in die wete , my sonde 

is versoen en ek het vrede met God deur ons Here Jesus Christus (Rom 5:1).  Die 

woordjie RUS se betekenis het eintlik verbreed en verdiep!  In al die dinge wat jou lewe 

onrustig maak sal dit nie help jy gryp maar na een dag van die week om te rus nie, maar 

nou hoor ons wat Christus vir ons sê.  Ook as die sonde jou lewe so onrustig maak- Kom 

na My toe, almal wat vermoeid en belas is en Ek sal julle rus gee (Matt 11:28).  Watter 

heerlike betekenis dra hierdie uitnodiging saam!   

 

As dit dan Sondag is en ek vier eintlik die vierde gebod, dan vind ons die ware rus: die 

rus van die sonde in en deur Christus – en hierdie eerste dag se viering staan aan die 

begin van die week, sodat ek die res van die week kan ingaan deur al die dae van die 



Pretoria- …………………….. 

Hebreërs 4:1-13 
Sondag 38 
21/5/2010 

Ds Petrus Venter 

7 

week, maar op die einde al die dae van my lewe van my bose werke kan rus.  Ons moet 

die sonde wil nalaat.  As dit ons gesindheid en strewe is sal ons die ewige rus binnegaan 

wat vir die volk van God weggelê is.    

 

Daarom sal ons op Sondag ons nou reeds in die Here wil verbly en kan ons op hierdie dag 

ons in die Here verlustig. Op die dag laat ons, ons gewone werksaamhede agter, nie om 

meer te rus van die vloek van die sonde wat daar aan ons arbeid verbonde is nie, maar 

veel eerder om op ‟n heel besondere wyse met Christus as die Rusbringer en die 

verlossing in en deur Hom besig te wees.  Ons kan dan verder die week lewe uit die krag 

wat ons op Sondag kry.   

 

Daar is ‟n feesprogram wat in Sondag 38 staan.  Om die Woord van God te hoor, die 

sakramente te gebruik, om die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te 

gee.  Hier is 4 hoofdele!  God se werke staan eerste, daarom hoort die eerste twee 

bymekaar.  Die Woord en die sakramente.  In wat God gee en in God se werk kom nou 

ook die mens se goeie werke.  Die mens wat kan bid en die mens wat liefderyk sy hand 

na sy naaste kan oopmaak, die gebede en die liefdegawes hoort in Sondag 38 ook weer 

onlosmaaklik bymekaar.  Die feesprogram gee die grondslag vir wat ‟n erediens is en 

veronderstel is om te wees.  Die Here kom met ons saam.  Dit is ‟n ontmoeting met God 

Self, tussen God en sy volk.  Die Here gaan aan die werk in die erediens en hoe besonder 

op die dag wat Hy vir Hom afgesonder het. ‟n Uitverkore volk kan hierdie uitverkore dag 

nie mis nie. 

 

Waar God ons nie net by Christus inlyf nie, maar ons word ook as ewige feesgenote op 

God se dag ingelyf, mag ons, ons verantwoordelikheid nie versaak nie.  Dit is brutale 

ondankbaarheid.  My kerklike bydrae of dan nou my dankoffer staan as vereiste by die 

vierde gebod ingeskryf. Dit gaan om instandhouding van die erediens, instandhouding 

van die christelike skole.  Die kerke en die skole kan nie bly bestaan as daar nie finansieel 

ook daarvoor voorsiening gemaak word nie.  Om nie ‟n  kerklike bydrae te gee nie, of om 

te dink ek sal gee soos ek wil en wanneer ek wil, is ‟n gesindheid wat nie strook 
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ooreenkomstig die 4de gebod wat ons in Sondag 38 bely nie.  So iemand is besig om met 

die rus in Christus te peuter.   

 

Terwyl ‟n werklik dankbare mens die ewige sabbat reeds in hierdie lewe begin.  Sy fees 

duur voort om hom/haar ook in die week in die Here te verlustig omdat hulle dit op 

Sondae op so ‟n besondere wyse kon doen.  As jy leef vanuit die oorwinning van Christus 

dan het vir jou die ewige rusdag alreeds ‟n aanvang geneem.  Die Kategismus sê dit so 

duidelik.  Ek moet die Here deur sy Gees in my laat werk…Watter voorreg om te mag 

weet die Sabbat kon Sondag word, omdat God se skeppingswerk reeds in sy herskepping 

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

slawevolk te vier nie.  Dit is wat God se herskepping insluit en wat elke Sondag ook 

insluit. 

AMEN 

Vrae uit Sondag 38: 

1. Op watter wyse staan Sondag 32 en Sondag 38 aanmekaar verbind? 

2. Is Sabbatsviering is skeppings instelling of het dit eers na die sondeval nodig 

geword?  

3. Wat beteken die woord “sabbat”? 

4. Wat beteken die sabbat as verbondsteken vir die mens? 

5. Wat is die twee dinge wat altyd met die sabbat saamgaan? Vgl. p1 par 3.  

6. Op watter wyse het die sondeval die ware betekenis van die sabbat beïnvloed? 

7. Watter betekenis het die koms van Christus vir die sabbat teweeggebring?   

8. Kan die sabbatswet weer in ons harte geskrywe word? Motiveer 

9. Is die Sondag daar om jou verbied om sekere werke te doen of is daar juis sekere 

werke wat op Sondag gedoen moet word? 

10. Watter aspek van jou as jongmens se lewe word deur Sondag 38 direk 

aangespreek? 

11. As Sondag ‟n verbondsdag is watter betekenis het dit vir die verbondsjeug? Hier 

moet ons die vierde gebod ook met die vyfde gebod vergelyk.  Wat lei jy hieruit 

af? 

12. Kan enige skool sy bestaan van die 4de gebod losmaak? 

13. Hoe moet ons die woorde in die Kategismus verstaan as ons bely dat die ewige 

sabbat reeds in hierdie lewe kan begin?  

14. Wat is die 4 hoof dinge waar dit vir ons op die Sondag oor moet gaan? Hoe moet 

ons hierdie 4 dinge saamlees en indeel?  

15. Is daar ‟n wesentlike verskil in hoe Israel in die Ou Testament die Sabbat 

onderhou het en hoe ons nou in die Nuwe Testament die Sondag moet vier?         

(NS: Let wel op die aksentverskil om sabbat te onderhou en Sondag te vier!)  

16. Wat is die mens se grootste “rusvreter”?  

17. Watter belangrike woorde staan daar vir ons in 1 Kor. 15:58?  
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18. Wat is nou die belangrikste- ons uiterlike rus of innerlike rus? 

19. Watter betekenis het dit nou om op die Sondag jou gewone werksaamhede na te 

laat?  

20. Watter verband is daar tussen Sondag 38 en ons kerklike bydraes (dankoffers)?  

21. Watter gesindheid leef daar eintlik in ‟n mens wat geen kerklike bydraes gee nie? 
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Skriflesing: Romeine 13:1-7; Efesiërs  5:22 – 6:9;  

Heidelbergse Kategismus: Sondag 39 

Teks: Efesiërs  6:1-3 

Sing- SAMESANG: Ps 93:1,4 

TYDENS EREDIENS: Ps 25:6; Ps 86:6; Ps 2:6 

Die vierde en die vyfde gebod het ons reeds ’n vorige keer gesien, broeder en suster  dat 

hulle baie naby mekaar staan.  In albei die gebooie word daar bepaal dit wat God gebied 

en nie soseer dit wat verbied word nie.  Die begin van om die sabbatdag te heilig en die 

begin van om jou vader en jou moeder te eer word so met mekaar gebind.   

 

Ons kan dit ook so stel dat die eerste drie gebooie staan saam, want daarin staan God 

sentraal.  Die 1ste gebod wat die alles insluitende is dat daar in die plek van God of naas 

God niks anders kan wees waarop ons, ons vertroue stel nie.  As God dan alleen as ware 

God erken word dan sal ons na Hom wil luister.  Wie God nie alleen erken nie het eintlik 

homself/haarself klaar afgesny om dan ook nie die ander gebooie te erken nie.  Die 

tweede gebod praat met ons Wie God as die enigste God bely dat ons Hom sal dien en eer  

soos Hy gedien wil word en dat ons niks sal doen wat aan sy eer en majesteit afbreek sal 

doen nie.  Daarom verbied God dat Hy wat die Onsienlike is, dat ons nie ’n beeld van 

Hom mag maak om deur die beeld met Hom gemeenskap te hê nie.  God laat Hom nie 

sien nie, maar God maak Homself wel bekend.  Hy maak Hom deur sy Woord bekend.     

 

Die gemeenskap wat daar vir ons met God kan wees gebeur deur sy Woord en deur sy 

Naam.  Dit het reeds die oorgang gegee na die derde gebod.  God gee vir ons sy Naam en 

Hy gee vir ons sy Woord, wat die waarheid is.  Hierdie waarheid wat ons in staat stel om 

God  nie net te ken nie maar dieselfde waarheid dien ook om ons lewens daarop te rig en 

te grondves.  Die Here se toorn rus daarom geweldig swaar op een wat hierdie waarheid 

minag. God word dan in sy wese en in sy Naam gelaster.  As die waarheid van God in 

diens van die leuen gestel word dan word die sement van die lewe gebruik om dinamiet te 

wees waarmee mense se lewens uitmekaar geruk word.   

 

Die vierde gebod is nou die volgende oorgang waar God ook na die menslike samelewing 

oorkom.  In die menslike samelewing moet God se dag geëer word en u vader en moeder 
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moet ook geëer word.  Die een dag wat  word die Sondag dra by tot die verlenging van 

dae vir hulle wat ma en pa eer.  God se Naam bepaal God se dag, God se dag bepaal dat 

die beginsel van die Sabbat nou alreeds in geheel ons lewe toegepas moet word.  Die 

Kategismus het dit mooi gestel dat ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe kan 

begin.  Die rusdag moet ook al die ander dae beheer.  So het ons reeds duidelik vanuit die 

Kategismus kon onderskei dat tussen kerk en skool daar nie skeiding mag wees nie.   

 

Die dag waarop ek in besonder met God kan verkeer gee ook rigting aan die verkeer wat 

daar tussen ons as mense moet wees.  So word alle verhouding in dieselfde tregter 

geplaas, wat natuurlik nêrens anders kan begin as by die huisgesin nie.  Die gesin waarin 

die Here ons geplaas het is die eerste lewensverband en daarom moet my gesin- 

verhoudinge altyd voorop staan.  Dit is dan alleen ook vanuit die gesin waaruit al die 

ander samelewings verbande tot my naaste gevorm word  en wat alles insluit, die 

maatskappy, die handel, die politiek, my verhouding tot die staat, alles staan dan hierby 

ingelyf.    

 

Wanneer ons hierdie ander samelewings verbande ingaan en ons neem daaraan deel dan 

kan ek dit nie anders doen as om te weet ek as lid van my gesin is hierby betrokke.  En 

my gesin staan gebind aan die dag van God.  Die skool van my kinders  en die werk wat 

ek as ouer in belang van my gesin moet doen is gelyk in hierdie twee gebooie ingeskryf 

van eer jou vader en jou moeder en gedenk God se dag.   

 

In Levitikus 19:3 word dit dan ook deur die Here bymekaar geplaas.  Die Here maak die 

verbinding- Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees, en my sabbatte hou. Ek is die Here 

julle God.  Die vyfde gebod om gesag te erken dra met hom saam die Sabbatsgebod, die 

vierde gebod, waar die Sabbat dien as verbondsteken in hoe ek my aan hierdie teken 

verbind sal ook dien vir alle ander  gesagsverhoudinge waaraan ek gebind moet wees.  

Hoe die kerke en skole in stand gehou moet word kan van die Here se dag en kan van my 

ouers nie geskei word nie!  Dit gee die fondament vir ons hele menslike samelewing.     

 



Pretoria- 31 Oktober 2010 

Romeine 13:1-7; Efesiërs  5:22 – 6:9;  
Heidelbergse Kategismus: Sondag 39 

Teks: Efesiërs  6:1-3 
7/6/2010 

Ds Petrus Venter 

 

3 

Die wyse waarop God in sy kinders se lewens regeer gebeur en begin deur ons ouers.  

God wil ons deur ons ouers regeer en ook deur al die ander mense wat God met gesag oor 

ons aangestel het.  Dit alles het nog altyd met ons verlossing te make, en daarom is die 

vyfde gebod evangelies geskryf, soos al die ander gebooie.  Dit staan alles hier tot ons 

voordeel en tot ons bevryding en word beslis nie gegee om ons te straf of dat ons moet 

swaarkry deur aan die 5de gebod gehoorsaam te wees nie.   

 

Waaroor dit alles gaan handel oor die erkenning van gesag.  Gesag wat so ’n belangrike 

deel van ons lewe moet wees, maar wat in baie gevalle na een van twee kante uitmekaar 

kan val.  Die oorspanning van gesag waar dit kan  ontaard in tirannie, dit is beslis nie wat 

die Here in die 5de gebod ons gee nie.  Tog het die Here vir ons hierdie gebod gegee dat 

mense nie maar kan maak wat hulle wil nie.  Waar mense in hulle liberale 

lewensbenadering geen gesag oor hulle wil erken nie en sulke mense in hulle eie 

losbandigheid verteer word.   

 

Groen van Prinsterer die staatsman uit die vorige eeu het hier sulke waardevolle bydraes 

gelewer.  Uit sy werk ongeloof en rewolusie word dit baie duidelik dat rewolusie ’n daad 

van ongeloof is.  As jy die gesag wat God aan mense gegee het wil omverwerp dan spruit 

dit voort uit ongeloof en omverwerping van God se openbaring.  In die tyd van die Franse 

Rewolusie het hierdie gedagte van alle mense is vry en alle mense is broers en is  gelyk, 

juis het hierdie rewolusie soos dit die wêreld ingestuur is  ’n bloedbad ontketen vir hulle 

wat gedink het hulle is so vry.   Van Prinsterer stel dit baie duidelik dat teen die rewolusie 

kan daar net wees die evangelie.  Die evangelie van God se bevryding wat heeltemal 

anders is as wanneer die mens dink om homself/haarself te bevry.   

 

Die rewolusie soos dit nou nog aan die gang is… in die Suid-Afrikaanse politiek is dit 

springlewendig om voor te gee dat ons so ’n vry en demokraties saamgestelde 

samelewing is wat ons werklik nie meer ten volle aan God se Woord hoef te steur nie.  

Vir hierdie nuwe Suid-Afrika, was dit van dag nr 1 waarin mense gedink het om hulleself 

te bevry baie duidelik dat die reuk van die dood baie swaar oor ons land hang.  Die 

ontbinding van die lewe is ’n proses wat voortduur want net so min soos wat ’n tiran 
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werklik hierdie land reg kan regeer net so min kan die een dit doen wat homself/haarself 

in allerhande vryhede en die kamtige natuurlike lewens ontplooiing verstik.    

 

Wie nie werklik begin om gesag in sy goddelike oorsprong te erken nie maar die kamtig 

natuurlike mens, wat ons bely ’n haatlike mens is die bron van gesag te wil maak sal deur 

sy eie natuur en drange opgevreet word.  In hoeverre het dit reeds ontaard om aan 

homoseksueles en dies meer wat kamtig in hulle natuur so geskape is die vryhede te gee 

wat hulle vir hulleself wil opeis.  Dit is soos die wildgroei van ’n wingerd. As jy die lote 

nie snoei nie, broeder en suster dan kom daar al meer verwildering.  Baie gou dan hang 

hierdie wilde vrugtelose lote so die wingerd vol dat die gesonde normale groei van ook 

die gesonde lote nie meer kan plaasvind nie.  Oral sal jy dan sien so ’n wingerd se sterk 

en groter takke begin ook orals te vrek.   

 

Die vyfde gebod staan juis geskryf waar daar nie rewolusionêre ontbinding moet wees nie 

maar die kragtige saambinding van gesag.  Eer jou vader en jou moeder, daar begin alles.  

Pa en ma moet eweveel geëer word.  Eer staan in die enkelvoud, hulle twee is een deur 

hulle huwelik, die gelyke eer behoort aan albei.  Die woord om hulle te EER, is ook van 

besliste belang.  Die woord EER  is ’n woord met baie gelade betekenis.   

 

Die Here sê nie dat ek my ouers moet liefhê nie, natuurlik is dit hierby ingesluit, maar dit 

gaan om hulle te EER, die feit dat dit eintlik ’n woord is hoe ek met God moet maak, ek 

moet God kan eer, dieselfde gelade woord wat my in verhouding tot God se heerlikheid 

stel, plaas my nou ook in verhouding tot hulle wat met gesag oor my moet dien.  Die 

Hebreeuse woord vir EER is die woord( ּכבד                 )kabood – Dit is ’n vaste 

uitdrukking wat altyd in verband met God se heerlikheid staan.  Wanneer die wolkkolom 

bedags oor die ark beweeg het en die vuurkolom het in die nag oor die ark van die Here 

deur die woestynreis gegaan, dan het die wolkkolom en die vuurkolom God se 

teenwoordigheid en God se heerlikheid geopenbaar.  Dieselfde woord vir wat die wolk en 

die vuur doen moet ons doen.  In alle gesagsverhoudinge moet ek ook God se heerlikheid 

soek en Sy heerlikheid openbaar.  Die werklikheid van God se heerlikheid en sy 
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teenwoordigheid hang hieroor, soos die wolk en die vuur oor God se ark. Die betekenis 

van die woord – kabood- hang ten diepste saam met dat dit vir my ’n gewigtige saak moet 

wees, dit gaan om iets wat nie maar ligtelik is nie, dit is ’n saak wat gewig dra.   

 

Die verhoudinge wat in die 5de gebod geld kry hulle gewig van God af!  God plaas die 

kroon op ons ouers se koppe.  Daardie heerlikheid dat ek my ouers moet eer en so ook 

almal wat oor my gesag het, God het daardie heerlikheid op hulle gelê.  Ons as ouers 

moet hierdie heerlikheid ook besef dat gesag gaan nie maar net oor gesag nie.  Ek is jou 

pa en nou moet jy eenvoudig net maar luister nie.  Deut. 6 gee ons die wonderlike 

geleentheid waar die Here ook aan ouers die opdrag gee om met hulle kinders hieroor te 

bly praat.  Wanneer ek in die huis is, of wanneer ek oppad is, wanneer ek gaan lê en ek 

ook weer opstaan dan moet ek die gesag wat God as ouer vir my gegee het, ook hande en 

voete gee.  Wanneer ek my kinders die Wet van die Here moet inprent, of ons Afrikaanse  

vertaling praat van inskerp dan moet ons kinders besef hulle sal net gesag werklik 

verstaan as die Wet reeds by hulle ingeskerp staan.  Die gesag wat ouers oor kinders het 

kom van God af.  Daar moet die kind dit ook besef en dit só aanvaar.   

 

God Self skryf later in sy Woord van die pragtigste kommentaar op die vyfde gebod.  Die 

boek Spreuke en ook Prediker is albei baie praktiese boeke.  As ons mooi na die 

Spreukeboek kyk dan is daar so baie gedeeltes wat juis handel oor die verhouding tussen 

ouers en kinders en ook omgekeerd.  Telkens dan begin die gedeeltes ook met die vader 

wat eintlik dit so diep huislik stel- my seun…Spreuke 6:20 is ’n goeie voorbeeld- Bewaar 

my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie…bind 

dit gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals, mag dit jou lei as jy wandel, oor jou 

wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word…Die Here openbaar in dieselfde 

Spreukeboek hoe dit ook sal gaan met ’n kind wat die 5de gebod verwerp- Spr. 20:20- 

Wie sy vader of sy moeder vloek, sy lamp gaan in pikdonker dood…Ook Spreuke 30:17- 

’n Oog wat met die vader spot en die gehoorsaamheid vir die moeder verag – die kraaie 

van die dal sal dit uitpik, en die kuikens van die arend sal dit opeet.   

 



Sondag 39 -  

Romeine 13:1-7; Efesiërs  5:22 – 6:9;  
Heidelbergse Kategismus: Sondag 39 

Teks: Efesiërs  6:1-3 
7/6/2010 

Ds Petrus Venter 

 

6 

Spreuke en Prediker is ook heel realisties oor die lewe.  Die Here weet hoe moeilik 

kinders dit baie keer ook vir hulle ouers maak.  Daarom dat daar ook in Spreuke 22:15 

die toestemming tot lyfstraf van God afkom- As die sotheid vassit in die hart van die 

seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder.  Spreuke 31 besing ook die feit as dit tussen 

ouers en kinders goed gaan.  Dit is wonderlik vir daardie vrou in Spreuke 31:28 as sy 

mag weet dit is van haar wat gepraat word- Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, 

haar man ook, en hy prys haar.  Die seun wat op sy ma trots is gee die ma ook die trots 

op haar kind. Dit kom van die Here as die 5de gebod dit vir ons gee.   

 

Die Prediker-boek net so prakties en realisties oor die lewe soos Spreuke dra nog ’n 

element by die 5de gebod by-  Prediker wat die reëlmaat van die lewe erg ondervind.  Die 

son gaan op en die son gaan onder.  Elke dag van vooraf.  Wat daar was sal weer daar 

wees…Die lewe is vir hom in baie opsigte so ’n heen-en-weer proses.  In hierdie 

daaglikse heen-en-weer dinge sal jy nie verlossing vind nie.   

 

En dan kom die vyfde gebod ook op die Prediker se lys- Daar in Prediker 10 kom dit 

duidelik op aan.  Slawe wat op perde klim en hulle base wat voor die slawe moet kruip.  

Verlossing kom nie deur verskuiwing van gesag nie.  Ons moet hier mooi op let.  

Prediker 10:5 praat eers van die dwaling wat daar van die maghebber uitgaan…en dan 

kom die punt waar hy sê- ek het slawe te perd gesien en vorste wat soos slawe op die 

grond loop…Die dwaling van die maghebber kom as hy sy mag nie reg gebruik nie, hy 

onderdruk sy onderdane, hy word ’n tiran en dan word hy dikwels in sy gesag gehoon en 

dit word omvergewerp.   

 

Die krone rol maar gewoonlik is dit juis nog nie die oplossing nie.  Die verlossing kom 

nie deur hierdie tipe verwisseling nie.  As die mense uiters links hulle ellende beleef, dan 

begin die ultra-regses te roep dat hulle die oplossing het.  Vinnig is dit ook net so 

onhoudbaar dat die mens weer na links begin roep.  Prediker maak dit baie duidelik die 

verlossing lê nie in die verskuiwing van links na regs of van regs na links nie, die 
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verlossing lê ook nie in gematigheid nie, dit wat die sg. goue middeweg genoem word.  

Die gematigde mens sal altyd onder die stof geloop word, want daar bestaan nie só iets 

soos ’n goue middeweg nie.  Die radikale klim maklik op so ’n perd en jaag daarmee 

weg. Weet u en hoe wonderlik sal dit wees as ons in hierdie land dit besef.  Verlossing 

kom nie deur verskuiwing of selfs net ’n graad van verskuiwing soos in die land met 

magsdeling voorgehou is nie maar verlossing sal alleen kom deur radikale bekering.   

 

Bekering van dit wat elke mens in homself is, een wat ’n rewolusionêr wese is.  Die 

rewolusie stook die opstand en dit gee die teelaarde vir kamtig baie mooi gedagtes soos 

vryheid, gelykheid en broederskap maar die groot probleem is dat die rewolusie dra juis 

nie die kern van die evangelie saam nie.  Die evangelie dra in sy kern die verbond en die 

vergestalting van die verbond is die sigbaarmaking van God se koninkryk, wat mense nie 

maar almal as klomp los sandkorrels oor die aarde versprei sien nie.   

 

Wie die mensewêreld soos ’n los klomp sand sien daar is elke korrel los van mekaar en 

elke korrel gelyk.  So dink elkeen ek is eintlik my eie baas en ek hoef my aan niemand te 

steur nie.  Ek leef ook eintlik net vir myself.  Dadelik gee dit die rewolusie sy bestaan  

Die wortel van die kwaad wat die rewolusie saamdra is om nie te besef wat God bedoel 

wanneer Hy deur sy verbond nie net mense aan Hom bind nie, maar ook aan mekaar 

bind.  Die rewolusionêre lotgeval wil net in mekaar se lotgevalle deel, maar elkeen eintlik 

net ter wille van homself, hoe hulle eintlik mekaar kan gebruik om juis as individu 

boontoe te beweeg. Dit het met ware verbondsgemeenskap niks te make as God sy 

gemeenskap daarstel, sy koninkryk, dan gaan dit nie om elkeen ter wille van homself nie, 

maar in die gemeenskap van God waar dit om God se liefde gaan dan is ek hier ter wille 

van my naaste en nie ter wille van myself nie.  Selfs is ek hier ter wille van hulle wat die 

gesag oor my van God ontvang het.   

 

Gesag het met geloof te doen.  Ek is nie aan my ouers gehoorsaam omdat hulle sulke 

goeie mense is nie.  As  ek hulle swakhede en sondes besef, dit wat in al ons ouers so baie 
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is, gee dit my kind die reg om dan nie langer die gesag te aanvaar nie.  Gesag hang 

hoegenaamd nie van die mens af nie, my posisie, my status of my persoonlikheid nie.  

Gehoorsaamheid aan my ouers vra in die eerste plek of ek die boodskap van genade wat 

hulle vir my moet bring, glo.  Gesag het alles met geloof te make.  Glo ek waarlik dat 

God my ouers en die ander gesagdraers oor my aangestel het.  Deur hulle te gehoorsaam, 

gehoorsaam ek vir God.  God se wil moet eerste staan.  Nie my as kind se wil nie, al wil 

’n kind glo dat hy beter weet, dat gesag nie vir hom geld nie, so ’n kind stel dan sy wil nie 

teen sy ouers se wil nie, maar teen God se wil.  Terwyl die kind wat hom/haar onder God 

se wil stel glo in die instellings van God.   

 

Glo dat God hierdie gebod met ’n belofte tot my seën daar wil stel.  In Efesiërs  6:2 

benadruk die Here deur Paulus ook nog weer hierdie belofte.  Eer jou vader en jou 

moeder- dit is die eerste gebod met ’n belofte- sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank 

mag lewe op die aarde…In aansluiting by die 4de gebod- dat daar vir jou baie sabbatte op 

aarde mag wees.  As jy jou kind liefhet sal jy hom/haar tug.  Die Here leer ons dat hy wat 

sy kind nie tug nie het hom nie lief nie (vgl. Spr.13)  Wanneer ons dan ons kinders in die 

geloof opvoed en die kind besef die Here het vir my ouers gegee om eintlik vir my die 

lewe in Christus te gee, watter groter geskenk kan daar wees?! Om deur my ouers die 

lewe in Christus te ontvang.  Niks wat daarmee kan vergelyk nie, geen geld wat dit kan 

koop nie.  My kind moet verstaan dat sy gehoorsaamheid aan ma of pa staan in die Here.  

Gehoorsaamheid aan die ouers is tegelyk gehoorsaamheid aan die Here.   

 

Die Here noem sulke gehoorsaamheid reg.  Ef.6:1- Kinders, julle moet julle ouers 

gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg.  Al het ouers hoe baie gebreke, al is die 

kerkraad vol van mense met soveel dinge wat ons van mekaar kan slegpraat, al  is die 

jong diaken nog so senuagtig, dit gaan nie oor wie hierdie mense is nie.  Dit gaan net om 

God.  Om Hom alleen en as ek weet God het iemand geroep dan mag ek dalk baie min 

van daardie persoon hou, maar ek moet die persoon eer ter wille van sy roeping.  Die 

predikant het geen gesag in homself nie, ook nie die ouderlinge of die diakens nie, maar 

as besondere verteenwoordiger  van Christus daarin het hy gesag.  Dit gaan altyd om die 
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Sender, om Christus, nie om wie die persoon is nie.  Dit moet ons goed besef!  Aan 

sulkes gee ek eerbied omdat aan God die eer behoort.  Watter geweldige 

verantwoordelikheid om ’n amp in Christus te beklee.  Daaroor kan die preek nie voluit 

handel nie.  As ek besef gesag en ontsag staan saam, dan het die 5de gebod so ’n 

heilsame boodskap Die bron van gesag, die handhawing van gesag, die onderwerping aan 

gesag, dan gaan dit elke keer om God en ter wille van God.  Christus sê vir Pilatus dit 

reguit en duidelik- U sou geen mag teen My hê as dit nie van bo gegee was nie…Dit is 

van Jesus se laaste woorde op aarde voor Hy gekruisig was, laat hierdie woord vir ons 

betekenisvol bly, daar hang so baie daarvan af, ja jou lewe hang daarvan af. 

AMEN 

Vrae uit Sondag 39 

1. Watter “kenmerke” verbind die 4de gebod en die 5de gebod aan mekaar? Vgl. 

Lev 19:3 – wat staan daar?  

2. Waarom (waaruit)  kan ons aflei dat die eerste drie gebooie saamgelees moet 

word? 

3. Watter oorgang word daar deur God in die 4de gebod gemaak? (Vgl. p1 die laaste 

paragraaf).   

4. Watter van ons verhoudinge (lewensverbande) moet altyd voorop staan? 

5. Is daar enige samelewingsverband (gesagsinstelling) wat van die huisgesin 

losgemaak mag word? 

6. Is daar enige gesag wat ingestel is om ons te straf of is God se gesag altyd 

evangelies?  

7. Kan gesag misbruik word? Wat is die gevolg daarvan? 

8. Wat is die ander uiterste as mense geen gesag wil aanvaar nie? Wat gebeur met 

sulke mense? 

9. Wat is van die belangrikste dinge wat Groen van Prinsterer ons teen die Franse 

Rewolusie mee kon waarsku?  

10. Wat is die enigste alternatief wat Van Prinsterer in die plek van die rewolusie 

gestel het? 

11. Wat is van die grootste probleme wat in (die nuwe?!) Suid-Afrika veral sedert 

1994 al hoe duideliker na vore begin tree het? Is hier ’n rewolusie in ons land aan 

die gang of nie?!   

12. Watter besondere betekenis moet ons heg aan die woord – EER- Eer jou vader en 

jou moeder…Watter besondere betekenis dra hierdie woord? (Vgl. p.4 laaste 

paragraaf)  

13. Is die 5de gebod iets wat by ons as  kinders ingeprent (ingeskerp) moet word? 

Motiveer 

14. Watter besondere dinge word daar in Spreuke en Prediker rondom die toepassing 

van gesag na vore gebring?  
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15. Kan ’n mens in jou politieke nood verlos word deur blote verskuiwing 

(verwisseling) van regerings (gesag)  van vêr regs na vêr links? Op watter wyse 

kan daar alleen (ook politieke) bevryding kom?  

16. Wat is die kernprobleem wanneer gesagsverhoudinge nie meer as 

verbondsverhoudinge geglo word nie? (Vgl. p7 paragraaf 3)  

17. Kan gesag en ware geloof van mekaar geskei word? Motiveer.   

18. Aan Wie word werklik gehoorsaamheid betoon as ek aan my ouers gehoorsaam 

is?   

19. Op watter besondere wyse verwys Ef. 6:1-3 na die verhouding tussen ouers en 

kinders?  

20. Watter besondere uitspraak het Christus kort voor Sy kruisiging teenoor Pilatus 

gemaak?  
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Skriflesing: Genesis 4:1-16; 1 Johannes 3:10-18  

Heidelbergse Kategismus: Sondag 40 

Teks: 1 Johannes 3:11-16 

Sing- SAMESANG: Ps 140:1,11 

TYDENS EREDIENS: Ps 86:6; Ps.24:2,3; Ps 36:1  

Om in hierdie wêreld te lewe is om tussen ander mense te lewe.  Broeder en suster, in die 

sesde gebod kom ons in die midde van die menslike samelewing.  Daar sal in die 

opvolgende gebooie in besonder ook op die huwelik en op ons eiendom en op ons naam 

gelet word, alles wat ook met die menslike saamlewe te doen het, maar die sesde gebod is 

werklik die begin hiervan.   

 

Ons word in allerhande verhoudinge tot mekaar geplaas wat baie situasies tot gevolg kan 

hê, maar ons en die samelewing kan van die Wet van die Here nie losgemaak word nie.  

Dit gaan om die Wet dat ek my naaste ook moet liefhê soos myself.  Die liefde is altyd 

die vervulling van die Wet.  Daarom as my hart nie by my naaste is nie, dan kan ek 

iemand met soveel vriendelikheid eintlik doodslaan.  Hiermee word die liefde vir ons 

duidelik dat ek iemand nie waarlik kan liefhê sonder die handhawing van die reg nie.  

Liefde is altyd die vervulling van die reg, die werklike vervulling van die Wet.  As die 

Wet nie in my verhouding tot my naaste voorop staan nie, as die Wet nie geld nie dan is 

alle vriendelikheid moord en alle gemeenskap met mekaar is dan doodslag.    

      *** 

Daar is ’n keer gesê dat die eerste lied wat daar in die Here se Woord opgeteken staan, is 

die wraaklied van Lameg- Voorwaar, ek slaan ’n man dood wat my wond en ’n seun wat 

my kwes…Maar dit is nie waar nie.  Die eerste lied wat in die Here se Woord staan is die 

bruilofslied van Adam.  Adam sing hierdie lied tot die Here, wanneer die Here vir hom 

Eva as vrou gee…Dit is ’n lied wat by die oorsprong van die lewe gesing word- Dit is 

nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees…Sy sal mannin  genoem word 

want sy is uit die man geneem.  Hierdie bruilofslied gee werklik ook die vervulling van 

wat ons in die sesde gebod oor handel.  Daar moet oor die lewe wat God gee en die 

betekenis daarvan moet daar gesing kan word.  God sal Self die Wag wil wees oor die 

lewe wat Hy gee.  ’n Lewe deur God gegee, deur Satan verwoes, deur Christus herstel.   
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Wanneer liefde die vervulling van die Wet is dan is die eerste wat ons sal liefhê die reg 

wat deur die Wet uitgedra word.  Om lief te hê en om die reg toe te pas staan altyd in 

harmonie met mekaar en mag nie in spanning met mekaar gebring word nie.  Ek kan nie 

voorgee dat ek iemand liefhet maar die reg wat die Here aan hom gegee het word deur 

my vertrap nie.  Liefde en reg is eintlik één! Daarom sal die regte toepassing van die 

liefde altyd die handhawing van die reg wees.  Liefde is nie iets wat sentimenteel, met 

oordoenerigheid, met mooi fluweelsagte woordjies toegepas moet word nie, maar dit wat 

die sesde gebod eis is die reg tot die liefde en tegelyk die liefde tot die reg.   

 

Die sesde gebod gaan om liefde en reg in elke deel van die samelewing.  Die Here wat 

ons hierdie gebod gegee het, Hy is ’n regverdige God, maar net so is Hy ook ’n 

barmhartige God.  God se geregtigheid en God se barmhartig is nie in spanning met 

mekaar nie.  Aan die kruis is God in sy reg maar ook in sy liefde verheerlik.   

     *** 

Om oor al hierdie dinge vanuit die sesde gebod te handel, hoe ons die herstel van die reg 

bely, hoe die handhawing van die reg werk, hoe ons die vervulling van die reg moet 

begeer, dit staan alles in verband met hoe daar oor die lewe gedink word. Ons het die 

verskil gesien hoe Adam oor die lewe dink, sy bruilofslied in absolute kontras met Lameg 

se wraaklied.  Adam besing die lewe as ’n skeppingsgawe, hoe God die mens na sy beeld 

en gelykenis geskape het, God het die mens die asem van die lewe in sy neusgate 

ingeblaas.  Die volle ryke lewe sou kom as die mens vir God profeet, priester en koning 

sal wees.   

 

Elke mens sou sy plek en sy roeping ontvang.  Alle verhoudinge sou in volle harmonie 

staan as daar nie sonde was nie.  Adam gee die diere name, watter wonderlike werk wat 

Adam vir God moet doen, selfs as God dan vir Eva na hom toe bring, dan is Adam nog 

steeds die naamgewer.  Hy noem haar mannin, en later selfs ná die sondeval dan is hy 

nog steeds die man wat benoem, hy noem haar Eva.  Hy benoem haar in die skaduwee 

van die ewige dood, die sondeval het die ewige dood ingelei, selfs as die doodse 

skaduwee oor alles hang dan kan Adam nog steeds die sesde gebod sy vrou toesê. Hy  

kondig oor haar die lewe aan. Adam profeteer oor Eva as hy vir haar Eva noem, want sien 
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hy in haar die lewe- ons lees dit dan ook- En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy 

moeder geword het van alles wat lewe… 

 

Die lewe wat ons hier van praat het baie beslis met baie meer te doen as om asem te haal 

en dat daar bloed deur jou liggaam vloei.  Sterwe is nie maar net die asem wat ophou, die 

liggaam wat koud en styf word nie.  Lewe gaan om in die lewe in te gaan.  Daar is die 

bande wat jou bind, dié tot jou vrou, tot jou kinders, dit raak jou hele wese, jou verkeer na 

alle kante toe. Lewe gaan werklik oor jou volle lewensverkeer, die verbond van God, die 

verkeer met God wil in jou lewe, LEWE!  Sterwe is om nie meer te beleef die 

veelkleurige en ryke genade wat in hierdie lewe bestaan nie. Sterwe is om daar uitgeruk 

te word.   

      *** 

Die diepte, die werklike diepgang van lewe staan vol in die sesde gebod geskrywe.  

Wanneer God by die Sinaiberg die sesde gebod gee- Jy mag nie doodslaan nie-dan staan 

in die Hebreeus letterlik jy mag nie moor nie.  Dit gaan daaroor om willens en wetens dit 

te doen.  Jy mag nie!  Met wie praat God hier. Is dit ’n klomp misdadigers daar 

bymekaar, mense wat elke dag daarop uit was om mekaar om die lewe te bring?  Broeder 

en suster, nee, God praat dan hier met sy eie volk, die volk wat Hy juis uit Egipte gelei 

het.  Hy sonder nie enkele mense wat maar moord gedagtes het uit nie, God praat tot die 

massa, tot die hele volk, huisvaders, huismoeders ingesluit, elke gesin, elke leier, Moses 

en Aaron almal is hierby ingesluit.  Dit is nie dat daar nou klomp moorde plaasgevind het 

wat God tot hierdie gebod bring nie.  Daar was wel al baie moorde, maar dit is nie vir 

God die begin van hierdie gebod nie. 

      *** 

Die begin by God lê baie dieper. Dit lê daarby dat God ons ken, Hy ken ons harte, Hy 

sien ons gedagtes, God weet wat die mens is en wat in die mens aangaan.  In die diepte 

van hierdie gebod weet God dit wat ons van nature is.  Van nature geneig om God en my 

naaste te haat.  Die mens het God in die paradys wou vermoor, ja broeder en suster, die 

sondeval was die mens se manier om God te wil doodmaak.  Ons sal by hierdie gebod al 

hoe meer moet besef dat jy eintlik ’n moord kan pleeg sonder om werklik iemand fisies 

dood te maak.  Die mens het op God se hart getrap en God dood wou verklaar toe hulle 
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van daardie boom geëet het waarvan dit so duidelik geopenbaar was dat van hierdie boom 

mag ons nie eet nie.  Vanweë die aanslag op God word die mens nou ’n moordenaar van 

sy naaste.  Die eerste werklike lewensverhaal wat direk ná die paradys plaasvind is alles 

behalwe eintlik ’n lewensverhaal, maar ’n moordverhaal. Kain wat vir Abel doodslaan.   

 

Die klank van die moederbelofte was eintlik nog veronderstel om die mens se lewe vol te 

maak. Eva het nog by Kain se geboorte uitgeroep dat ek het ’n man gekry met die hulp 

van die Here…sy wat nou moeder is, sy dink hierdie kind hy dra die belofte om ons te 

verlos, maar inteendeel hierdie kind dra toe alles behalwe die lewe met hom saam.  In 

hom en in sy godsdiens word die eerste moord gepleeg.  Hierdie is ’n moord by die altaar 

bedink.  Die aanslag op God, die sondeval, en dadelik vermoor die mens sy broer.  As 

God dan na Kain kom met die vraag van – waar is jou broer? Watter verskriklike 

antwoord drup oor sy lippe.   Is ek my broer se wagter?  Die een wat na die beeld van 

God geskape is matig hom dit aan om die ander na die beeld van God geskape mens uit 

die weg te ruim.  Hulle wat mekaar eintlik so moes liefhê, tog maak Kain sy broer dood.  

Watter lewe, watter liefde, watter reg was daar in hom!?  

 

God sal dit nooit maar net daar laat nie.  Wanneer die Here later met Noag praat dan laat 

die Here dit baie duidelik  hoor- Hy wat die bloed van ’n mens vergiet, sy bloed sal deur 

die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld geskape.  As jy aan die mens 

raak wat na die beeld van God geskape is dan raak jy aan God.  Jesus het oor die moord 

wat oor Abel gekom het ook gepraat en daarop uitgebrei.  As jy moord pleeg soos wat die 

Here dan sê: ..sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, 

van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaria, die seun van 

Beregja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. In hierdie woorde maak 

Jesus dit duidelik die verskriklike bloedspoor wat daar deur die geskiedenis van die 

mensheid loop.  Die Ou Testament is vol daarvan.  Josef se broers wou hom doodmaak.  

Saul wat vir Dawid met alle mag wil doodmaak.  As hy die geleentheid gehad het sou hy 

dit waarlik doen.  Hy wat sy swaard na hom gegooi het toe Dawid vir hom musiek maak 

maar Saul wil hom doodmaak.  Saul die man wat op die einde homself doodmaak, in sy 

eie swaard val.  



Pretoria- …………………………. 

Genesis 4:1-16; 1 Johannes 3:10-18  
Sondag 40 

Ds Petrus Venter 
/06/2010 

 

5 

Hoe het Dawid met Uria se lewe gemaak, eintlik hom ook dood gemaak vir sy vrou.  Joab 

wat die bevel gehad het om Uria aan die voorste linies te laat veg dat die kans dat hy 

gedood kan word eintlik verseker kan wees.  Daar is werklik baie bloed aan Dawid se 

hande, soveel so dat hierdie hande nie vir die Here ’n huis mag gebou het nie. Ons kan 

ook dink aan Atalia wat al die koningseuns doodgemaak het om so hierdie heilige linie 

uit te roei. Dadelik mag mense dalk sê maar in die Nuwe Testament was dit anders. 

Herodes vermoor al die kindertjies in Bethlehem om die Christus te tref.   In die Nuwe 

Testament stroom dit maar net verder…wat het mense met die hoogste Mens wat daar 

nog ooit was gemaak.  Hoe is Stefanus nie gedood nie, met klippe doodgegooi, toe Jesus 

alreeds na die hemel opgevaar het. 

      *** 

Die Here maak dit baie duidelik dat die mens is nie maar sommer ’n ding is wat jy uit die 

weg kan ruim nie.  ’n Klip kan jy optel en skuif of ’n tak kan jy maar sommer afbreek as 

jy daar wil verby maar die mens is anders.  Hy/sy dra die beeld van God.  Deur hierdie 

gebod wil God Self sy beskermende hand op die mens plaas.  As God tot in die diepte 

hieroor met ons praat dan is die sesde gebod beslis geskrywe ook met die hand wat 

Matt.5: 20-22 geskrywe het.-  Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie 

oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk 

van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: 

Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor 

die gereg. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, 

verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet 

verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet 

verantwoording doen in die helse vuur.   

 

Daar is geen ander manier om hierdie gebod dieper en skerper te stel as wat Jesus dit Self 

gedoen het nie.  Dit wat in jou hart aangaan, daardie woorde wat ons sommer so maklik 

oor iemand anders uitspoeg, teen die agtergrond van hierdie werklikheid is die Here aan 

die woord.  Daar is dan ook geen twyfel dat soos wat ons Kategismus oor die sesde gebod 

handel dit aansluit by hoe Jesus hieroor gehandel het. Ons kan sê dat die Kategismus 
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eintlik baie duidelik die mes van Jesus se Bergrede op ons kele lê wanneer ons hier met 

die Kategismus handel.  

 

 Dit slaan alles ook weer terug na Sondag 32 waar ons bely toe Jesus ons met sy bloed 

gekoop en vrygemaak het, het Hy ons ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld 

vernuwe.   Dit kom tog duidelik daarop neer dat Jesus die dood oorwin het en dat Hy ons 

weer die lewe gegee het.  Die lewendmakende krag van die Gees wat in Christus werk het 

so die oorwinning behaal ook by die Here se volk dat niemand meer mag sê dat “die een 

se dood is die ander se brood”.  Die gemeenskap wat in Christus weer herstel is het 

gemaak dat ons as sy kinders sy liggaam geword het, en daarom kan niemand meer vir 

die ander een sê dat ek het jou nie nodig nie.   

 

God wat in Christus lewend maak Hy stig ook gemeenskap.  Nou gebeur juis die 

teenoorgestelde van dood maar dit gaan om die lewe. As die een lid ly dan ly al die lede 

saam.  As die een lid verheerlik word dan is al die lede saam bly.  In alles is daar nou die 

gemeenskap waar die Evangelie in die kerk van die Here so sy effek moet kan uitdra, dat 

werklik in die kerk moet ons lewe as mense in wie Christus die dood oorwin het.  Dinge 

van die dood, die wortel van die dood wat in die kerk van die Here nie moet wees nie, is 

afguns, haat, woede wraaklus. As jy werklik die Here liefhet en jy dan ook die lewe 

liefhet dan het jy ook die lewe van jou naaste lief.  Jou gedagtes, woorde, gebare, dit alles 

het te doen met die eerbiediging van die reg wat God ingestel het.   

      *** 

Onthou dat liefde altyd met die reg te make het.  Die wortel van die liefde is God.  God 

wat ons gebied dat ons, ons naaste moet liefhê soos onsself.  Enigeen wat God naby my 

bring is my naaste.  Dit is nie ek wat kan besluit oor wie my naaste mag wees of wie nie.  

Daardie gedagtes wat jy in jou mag hê om te probeer uitwerk dat sekere mense nie jou 

naaste kan wees nie is alreeds oortreding van hierdie gebod van die Here.  Liefde dra 

egter baie duidelik sekere kwaliteit wat God daarin plaas.  As God sê dat jy alle mense 

moet liefhê dan is dit nie maar sommer so iets algemeen, so grys asof alle mense maar net 

deel van die massa is en ek nou almal moet liefhê nie. Dit kan ook nie.  Om jou naaste 

lief te hê raak heel konkreet en dra ’n besliste kwaliteit dat ek ook sal verreken die plek, 
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die tyd, die situasie waarin hierdie ander mens in sy verhouding tot my deur die Here 

gestel is.   

      *** 

Liefde tot jou naaste gaan oor die unieke wat my God moet laat raaksien.  Ek kan nie 

almal liefhê op dieselfde manier nie.  Waar jy jou vrou moet liefhê is hierdie liefde tog 

anders gesetel in die sin dat sy dra die kwaliteit van sy is jou vrou en het jy haar in 

daardie sin lief, en kan ek tog nie alle vroue op die wyse ook wil liefhê nie.  Al moet ek 

dan ook alle ander vroue ook liefhet is dit eintlik tog baie logies dat daar ’n onderskeid in 

die liefde sal wees.  Die liefde tot hulle is anders as wat die liefde tot man en vrou is.   

 

Ek moet ook alle kinders kan liefhê maar my liefdes taak teenoor die kinders wat God my 

gegee het is tog anders ingerig as teenoor die kinders waarvan ek nie die ouer van is nie. 

Ek kan nie wil ouer speel oor alle kinders nie.  Hier is dit weereens ’n reg wat gehandhaaf 

moet word.  So ook in ons land en teenoor ons volk.  Ek moet alle mense liefhê, maar dit 

kan tog nie anders dat volksgenote eiesoortig tot my staan, en landgenote is ook weer 

anders as mense van ’n ander land.  Vreemdelingehaat wat deesdae baie sterk na vore 

kom, daar mag hoegenaamd nie só iets wees nie.   

 

Die sesde gebod kan juis alleen gehandhaaf word as u, u eie plek in die gesin kan 

handhaaf en van daaruit die gemeenskap ingaan met ook die ander lede in die 

gemeenskap.  Om dit dan net nog wyer te begryp ek kan alleen ander volke liefhet as ek 

die band met my eie volk kan bind.  Dan sal ek as lid van my volk ook werklik die 

gemeenskap met die ander volke soek.  Onthou liefde is altyd konkreet, ons moet nie 

daaroor wil filosofeer nie.  Liefde is altyd die eerbiediging van die verhoudinge wat God 

daar gestel het en eerbiediging van die reg wat God juis vir hierdie verskeidenheid van 

verhoudinge ingestel het.  Soos reeds baie keer beklemtoon dat liefde is altyd 

handhawing van die reg en dit wil nie daarteen ingaan nie.  Dit is dinge wat nie maar net 

op papier moet staan nie, maar dit moet in die praktyk van die lewe na vore kom.   

      *** 

Die duiwel wat die mensemoordenaar is van die begin af, wat altyd menselewens wil 

verwoes.  V/A 106 sny dieper en dieper.  Daar word in alle opsigte deurgedring tot die 
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wortel van die probleem- al die dinge wat deur God ook verafsku word- afguns, haat, 

woede, wraaklus… Dit is dinge vanuit die hel.  God haat hierdie sondes en so ook wortel 

van hierdie sondes.  Dit wat haat tussen mense kan veroorsaak is verskriklik, ja as ek haat 

dan staan ek reeds op die moordlys- 1 Joh. 3:15- Elkeen wat sy broeder haat is ’n 

moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom 

het nie… So ernstig is die gevolge van as jy iemand haat dat dit juis die verskil tussen die 

kinders van God en die kinders van die duiwel blootlê.  Kain wat uit die bose was en 

daarom het hy sy broer doodgeslaan.  Die sondeval sou nie die skuld kon kry vir hierdie 

moord nie, en ook nie Abel sou self die aanleiding wees nie, maar lees ons ook in 1 Joh.3, 

maar die eerste moord op aarde het gekom, omdat Kain se eie werke boos was en die van 

Abel regverdig.  Geen mens sal kan sê  dat die situasie het vir my onhoudbaar geword en 

daarom het dit op al hierdie dinge uitgeloop nie.   

 

Ons wat weet dat lewe van God afkom, Christus herstel ook weer die lewe. Laat ons 

begin by die regte lewensbeskouing.  In die wêreld is daar breedweg twee verkeerde 

lewensbeskouings.  Die pessimistiese beskouing en die oppervlakkige lewensbeskouing.  

Pessimistiese wat dikwels die verskriklike ook van selfmoord bevat.  Die Kategismus 

maak dit duidelik dat ek nie myself mag kwaad aandoen nie  en ek mag ook nie myself 

moedswillig in gevaar begewe nie.  Die pessimistiese is wanneer die lewensangste vir 

jou heeltyd voorop is.  Die mens is so bang hy/sy gaan dood.  Sulke mense wat dikwels 

heeltyd in die angs terugval en sien nie hoe die lewe die moeite werd is nie.  Hulle lewe 

eintlik van die dinge wat aan die dood onderworpe is.   

 

Die oppervlakkige lewensbeskouing is weer die mense wat die lewe ’n vlinderspel maak.  

Laat ons maar eet en drink en vrolik wees want ek gaan in alle geval binnekort my soos 

’n mot in my lewenskers opbrand.  Baie verkeerde lewensbeskouing wentel dan ook 

gewoonlik tussen die twee van uiterstes.  Die pessimistiese…die oppervlakkige. Die 

kinders van die Here lewe as herstelde mense, ook jou lewe is in Christus herstel.  

Christus het ons lewens so herskep dat ons harte weer op mekaar gerig is, ons mekaar 

soek, ons band van liefde in ons soeke na mekaar moet so sterk wees dat Johannes 14 dit 
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geweldig sterk stel.  Die Here noem broederliefde die bewys vir ons lewe in Christus.  

Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet.   

      *** 

Dit maak die sesde gebod ten volle evangelie. Om in herstelde verhoudinge te mag lewe.  

Om die verskil tussen die werke van die vlees en die vrug van die Gees te mag ontvang.  

Galasiërs 5:22 stel dit dat ek deur die Gees weer die sesde gebod kan nakom.  Deur die 

Heilige Gees word die moordenaar in ons doodgemaak. Die moordenaar in my moet die 

doodsteek kry.  Dit alles in en deur en uit Christus.  Die Gees wat ons na Christus toe 

bring dat ons in Hom kan wees om dan uit Hom te lewe. Ek kan nou my eie vlees kruisig.  

Ons lees van die vlees met sy begeerlikhede en hartstogte moet gekruisig word. Hierdie 

kruisiging kan alleen plaasvind omdat ons werk vanuit die geheim van die kruis van 

Christus.  Deur die kruis van Christus wat geen mensewerk is nie, ontvang jy ’n sterfbed 

en ’n geboortebed.  Die sterfbed van die ou mens en die geboortebed van die nuwe mens.   

Dan staan V/A 107 voluit in wat God van jou verwag.  Jy kan geduldig, vredeliewend, 

sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees.  Ek moet selfs die dinge wat my naaste kan 

benadeel sover moontlik voorkom.  Dan bely ons deur hierdie nuwe bed waarop Christus 

my laat kom, die geboortebed van die nuwe maak dat ons selfs aan ons vyande dan goed 

doen.   

 

Dan het jy die sesde gebod lief, ja jy het die reg lief en glo dat God reg sal doen en reg sal 

laat geskied.  Daarom kan jy dan ook jou vyand liefhet omdat liefde altyd die vervulling 

van die reg begeer.  As jou naaste dan nie wil terugkeer na die grondslag van die reg  nie, 

dan is daar die vloekpsalms ook oor sulkes.  Die siele onder die altaar bid om wraak, die 

kerk kan in al Christus se vyande is wat dan ook my vyande is in hulle verdoemenis kan 

ons dan roem.  Het u al gehoor hoe eindig Ps.104- Mag die sondaar omkom van die aarde 

en die goddelose mense nie meer wees nie…En dan staan daar ’n enkele sin later- 

Halleluja.  Hy wat in die liefde volmaak geword het, sal ook weet die haat wat daar in jou 

sal wees vir hulle wat hierdie liefde verag. Ons kan die Here prys in die herstel van 

verhoudinge, want ten diepste gaan dit daarom dat die Here sy reg sal handhaaf.  Die God 

van die sesde gebod moet geprys word.  Daar is nog so baie wat nie gesê is nie!   

AMEN   
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Vrae uit Sondag 40: 

1. Wat was die eerste sonde wat gepleeg is nadat die mens uit die paradys uitgedryf 

was? 

2. Waarvan vorm die sesde gebod eintlik die werklike begin?  

3. Is daar enigiets in die samelewing wat van die Wet van die Here losgemaak kan 

word?  

4. Waar plaas die sesde gebod jou as jy na die menslike samelewing kyk?  

5. Wat is en bly die kern van die Here se Wet?  

6. Hoe moet daar na die verhouding tussen liefde en reg ná  gekyk word?  Kan liefde 

en reg ooit van mekaar geskei word?  

7. Kan vriendelikheid ook moord wees? Motiveer.   

8. Wat word in die eerste lied wat daar in God se Woord staan besing? 

9. Watter lied het Lameg gesing?  

10. Is daar enige mens wat sonder plek en roeping op hierdie aarde geplaas is? 

11. Is Eva moeder van die lewe vóór of ná die sondeval genoem. Wat kan ons hieruit 

aflei? (onderaan p.2) 

12. Waaroor gaan die lewe werklik? (p.3,  2de paragraaf)  

13. Is die eerste mense vir wie God hierdie gebod gegee het ’n klomp misdadigers 

gewees?  

14. Kan ’n mens ’n moord pleeg sonder om werklik iemand fisies dood te maak?  

15. Is daar in die Bybel baie sprake van haat en moord? Gee voorbeelde.  

16. Hoe moet ons oordeel oor die uitdrukking van die een se dood is die ander se 

brood? (p.6.2de paragraaf)  

17. Hoe moet daar oor selfmoord gedink word? 

18. Hoe skerp het Jesus die sesde gebod gestel? Vgl Matt.5:20-22 

19. Watter twee uiterste vorme van lewensbeskouinge bestaan daar?  

20. Waar sal ons die wortel van die liefde vind? (p.6 laaste paragraaf)  

21. Kan ek alle mense op dieselfde manier liefhê of is daar ook ’n verskeidenheid van 

liefde?  

22. Wat moet ons uit 1 Joh.3:15 aflei? (Bo-aan p.8)  

23. Kan ek iets anders skuld gee vir moord? 

24. Wat beteken dit werklik ten diepste om die verskil tussen die werke van die vlees 

en die vrug van die Gees te onderskei?  
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