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Wanneer daar oor die sewende gebod gehandel word, broeder en suster, dan is die sesde 

gebod steeds hieraan verbind.  Ek mag nie moord pleeg nie, want die mens is na die beeld 

van God geskape.  Nou is die mense wat na die beeld van God geskape is, hulle het nog 

meer ontvang-  in 1 Korinthiërs 6 is die kern dat die liggaam is ’n tempel van God.  Dit 

gaan oor die liggaam en die siel. Liggaam en siel is saam tempel.  Watter geweldige 

geheimenis, die verbinding van siel en liggaam om tempel te vorm.  Maar die huwelik 

werk tot hierdie geheimenis wonderlik mee. Die feit dat daar nog altyd mense gebore 

word, deur die saamkom van man en vrou, weer ’n verbinding wat aanleiding gee tot iets 

van ’n geheimenis wat woorde nie altyd kan beskryf nie. Al twee hierdie geheimenisse, 

die verbinding van siel en liggaam, maar ook die verbinding van man en vrou, sulke twee 

geweldige geheimenisse is in die sewende gebod vervat.     Laat ons dit ook dadelik 

vandag vir mekaar sê dat die huwelik se begin en einde kan alleen Christus wees.  Daar 

staan in Prediker 3 ’n wye reeks van dinge wat sê dat elke ding het sy bepaalde tyd-  en 

dan kan ons in die konteks van die huwelik ook plaas dat daar is ’n tyd om te omhels en 

’n tyd om vêr te wees van omhelsing.    

      *** 

Prediker het maar baie keer ’n swaarmoedige klank op die werklike sin en betekenis van 

die lewe geplaas.  Hoekom dikwels hierdie swaarmoedigheid?  Broeder en suster, want 

die werklike volle heerlikheid van Christus, Christus wat die lewe volgemaak het, vol van 

genade en waarheid, dit het by die Prediker nog nie ten volle kon deurbreek nie.  Wel was 

daar reeds huwelike, daar was ook deur die Prediker geskrywe dat jy die lewe saam met 

die vrou wat jy liefhet moet geniet, Prediker het dit ook so mooi gestel- Twee is beter as 

een…(Pred. 4:9), want het God die huwelik van die begin af as verbond tussen man en 

vrou ingestel. Soos iemand dit ook baie mooi gestel het- God skep die mens nie één-saam 

nie, maar twéé -saam! 

 

Die verbond wat God met die mens het dit beteken ook soveel vir die sewende gebod?  

Verbond tussen mens en mens, hulle albei na die beeld van God geskape.  Genesis 
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openbaar dit alles nog weer so aangrypend.  God het by Adam gesien daar ontbreek tog 

nog wel iets aan sy skeppingswerk.  Die Here wil in die opsig nog met sy skepping verder 

gaan, maar op watter unieke wyse. Die Here maak so ’n besondere variasie op die 

verskeidenheid in sy skeppingswerk dat geen mens self daarby sou kom nie.  In die 

Hebreeus sê die Here hier letterlik- Ek sal vir Adam hulp maak wat teenoor hom sal 

wees- wat by hom sal pas.  Die woord vir hulp kan ook vertaal word as helper…Hier 

staan die woord ook besonder in Ps.146 van God- Welgeluksalig is hy wat die God van 

Jakob het as sy hulp…Ps.146:5). Sy is nie maar ter wille van die man geskape nie, wie dit 

so verstaan onteer die Here.  Die woord van die Here maak dit duidelik dat beide man en 

vrou alleen tot ontplooiing kan kom waar die een nou vir die ander daar is.  Anders gesê –

Die man is net soveel daar vir die vrou soos die vrou vir haar man.    

 

As God die vrou maak dan is Adam totaal passief- daar is geen aktiwiteit van die mens 

Adam nie.  Adam is geheel en al in die Here se hande, en wanneer God die vrou skep dan 

word sy uit sy, sy gemaak, uit sy rib, en daardie plek word weer met vlees toegemaak.  

Die menslike geslag is werklik ten volle uit een bloed.  Hieruit sien ons die mensheid is 

’n geheel, die huwelik wys dit vir ons.  God maak uit die een, twéé, sodat die twee ook 

weer één sou kon wees.  Geen duideliker eenheid kan daar wees as tussen man en vrou 

nie.   

 

Die Here het dit gebou…Die Here bou haar dan tot vrou en dan staan dit so mooi in die 

Here se Woord.  Die Here het hierdie vrou toe aan die hand gevat en haar na Adam toe 

gebring.  Adam raak in totale vervoering, die huwelikslied wat ons al in die sesde gebod 

ook na verwys het plaas die waarde van lewe en haar sy vrou in één sin.  Been van my 

gebeente… vlees van my vlees…sy sal mannin genoem word. Vir man is daar in die 

Hebreeus die woord Isj Nou sê Adam eintlik teenoor Eva- Ek is ISJ, jy is ISJAH- Ons 

hoort saam, ons hoort bymekaar!   

 

Adam raak al hoe verder weggevoer as hy praat van hoe die man  ma en pa sal verlaat, en 

die man sy vrou sal aanhang en hulle man en vrou dan een vlees sal wees.  Nooit is daar 

sprake van dat Adam Eva onderwerp het nie, maar hy voeg hom by haar en sy word 
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aangehang staan hier letterlik., sodat hulle nie meer één-saam is nie, maar twéé-saam, en 

die twee wat dan één vlees kan word dui op meer as net geslagtelike eenwording, maar 

ons kan ook vertaal dat hulle tot een eksistensie, één bestaan, hulle word tot  één 

geskiedenis saamgevoeg. God wat twee mense bymekaar roep wat voortaan in heel hulle 

lewe een geskiedenis moet maak.  Dit gaan om ’n liggaamlike en geestelike eenheid 

tussen man en vrou.  Die geskiedenis wat nou gemaak gaan word deur een vlees te kon 

word is ook hoe God die menslike geslag gaan bou.  Dit alles staan vóór die sondeval.  

Die huwelik is skepping van God, ’n baie duidelike instelling van God Self.  Dit val ook 

onder die Woord van God as die Here sê dat alles wat die Here geskape het en dit was 

baie goed!   

 

Daarom praat die Kategismus ook van die heilige staat van die huwelik.  Dit het 

ongelukkig in die jonger vertalings van die Kategismus uitgeval, maar as ons bely dat ons 

kuis en ingetoë moet lewe, sowel binne as buite die huwelik.  Om in die huwelik te 

wees staan in die oorspronklike teks jy is in ’n heilige staat, dat jy staan in die huwelik. 

So staan bv. in die Nederlandse teks- hetsy in den heyligen houwelicken staet oft 

buyten denselven…Die huwelik bly in heilige staat, al gebeur die sondeval, dit bly ’n 

verbondsaak.  

      *** 

Ja die sondeval het juis die huwelike diep geraak.  Die Bybel is so eerlik en reguit 

daaroor.  Min dinge het na die sondeval so kon ontaard soos juis die geslagtelike lewe 

wat deur die sonde in beslag geneem is met sy drange en hartstog.  Selfs die aartsvaders, 

Abraham wat Hagar ook aanhang, dit bring net ellende, Jakob met Ragel en Lea en die 

slavinne, heeltyd wys die Here se Woord hoe verwoestend die sonde op die huwelik kan 

werk.  Dink maar aan die geskiedenis van Juda en met sy seuns en Juda by Tamar.  Dit is 

dinge wat die Here sê en wat die Here weet hoe die instelling van die huwelik ontaard 

het.  Daarom is God op die berg Sinai nie stil as God oor heel die lewe praat, dan praat 

die sewende gebod ook oor die huwelik.  Die Here praat met al daardie duisende mans en 

vroue daar, die Here sien hulle almal raak, die Here praat met hulle elkeen ook oor hulle 

huwelike.  Die Here weet wat in hulle huwelike aangaan.  In Lev 18 dan brei die Here 

juis op die terrein van die huwelik nog weer verder uit spesifiek oor huweliksake en oor 
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kuisheid.  Die Here bou as’t ware weer die huwelik dat dit moet wees soos wat Hy dit 

ingestel het, al het daar soveel dinge verkeerd geloop.   

 

Dit het gemaak dat as die Here vir Israel in die woestyn sy Wet gee, dan is ook hulle 

huwelike geteken in evangeliese lig, as verbond saak.  Die volk wat uit Egipte kon 

uitkom, uit die slawehuis uitgelei, daar het ook van die berg Sinai woorde to beskerming, 

tot koestering, tot bewaring van elkeen se huwelik weerklink- Jy mag nie egbreuk 

nie…woorde wat in geweldige kompaktheid elkeen se huwelik aanspreek.   

      *** 

Nogtans moet ons vandag om die diepere rykdom van wat ’n huwelik is en moet wees te 

begryp nie net die sewende gebod by die berg Sinai na luister nie, maar u huwelik moet 

in Bethlehem gesluit word.  Dit wat ons gehoor het, dit bedoel die Here in alle opsigte dat 

die volle heerlikheid van die huwelik kan alleen nou vanuit Bethlehem strek.  Bethlehem 

en die sewende gebod moet aan mekaar verbind word.   

 

Ons sal die sewende gebod heeltemal mis as ons na Sinai beweeg maar ons aansluitings 

pad is nie Bethlehem nie.   Die blitse en die vuur, die donderslae en die dreuninge op die 

Sinaiberg wat almal se huwelike ook moes ín skud tot die besef – Jy mag nie egbreek 

pleeg nie…die krip in Bethlehem het eintlik op sy stille manier, maar op ’n unieke 

manier, met ons elkeen se huwelike te doen.  Dit geld vir elkeen wat werklik die geloof 

ontvang het as die Here vir jou sê, man jy met jou liggaam, vrou jy met jou liggaam- 

liggame wat mekaar kan aanraak, mekaar kan omhels, werklik één word  en wat dit dan 

alles insluit, huwelik, seksualiteit,  genieting, voortplanting- vóór dit alles staan in  

1 Kor. 6-  DIE LIGGAAM IS VIR DIE HERE-    En die liggaam is nie vir hoerery nie, 

maar vir die Here, en die Here vir die liggaam.   

 

As die Here vir die liggaam is dan wil die Here met jou liggaam ’n pad loop, dit is dan sy 

tempel. Die Here sê vir ons die huwelik in die Ou Testament het nog na die volle werk 

van Christus verlang, maar jou en my huwelik het die volle werklikheid van Christus.  

Daar was nog in die Ou-Testamentiese huwelike ’n armoede, wat in die Nuwe 

Testamente tot volle blydskap kan kom.  Die onreinheid van die mens-wees het in alles 
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gekleef, daarom was daar ook sovele reinigingsgebruike en seremonies wat in die Ou 

Testament van die hand van God kom.  As ’n vrou geboorte gegee het, moes sy ook weer 

gereinig word voor sy na die tempel mag gekom het.  Vir elke omhelsing was daar ’n 

offer nodig.  Dit het vir almal uit die volk van God gegeld.  Die verlange om ’n nuwe 

begin te maak was daar, maar was dit moontlik.  Die gedagte van die reine wat nie uit die 

onreine kan voortkom nie, was huweliksgedagtes. Die mense se sonde lei tot onreinheid- 

selfs onreine  huwelik gee die onreine geboorte, die onrein geborene, sou ook in sy jare 

weer die onreine huwelik moet omhels.  

 `     *** 

Iets van ’n meedoënlose kringloop, ook wat die huwelike betref het in die Ou Testament 

die Prediker neergedruk dat hy wel van omhelsing praat en van genieting, maar tog ook 

baie duidelik die ydelheid, die leegheid, die verlange na iets meer nie kon terughou nie.  

Toe kom die twee mense wat mekaar ook wou omhels, hulle was reeds verloof, verloof 

aan mekaar, maar in die Here verloof. Die Here wat hulle ook glo alles mooi en skoon 

kan maak, ook dan wel op die Here se tyd.   

      *** 

Toe die werklike omhelsing kom, Josef wil met Maria trou toe moet hy skielik besef die 

Prediker se woord is nou ook myne- die Here hou hom vêr van omhelsing.  Hy word van 

hierdie oomblikke weggehou om met hierdie vrou te mag trou omdat wat die Here nou 

wil doen is reeds in haar liggaam aan die gang.  Die Here laat hom nie trou nie, sodat daar 

uit haar liggaam, ja sy was ook toe tempel van God op besondere manier, dat uit hierdie 

tempel daar nou Een sal kom wat huwelike eenvoudig net nog ryker sou maak, soos wat 

geen huwelik in die Ou Testament kon wees nie.   

 

Broeder en suster- hier gebeur iets geweldig.   Dit teen Josef, teen Maria, maar eintlik ook 

vir Josef, vir Maria, ja vir jou en my wat die sewende gebod opnuut ontvang.  Die Here 

verhinder Josef om hierdie vrou aan te hang, al is dit dieselfde Here wat gesê het dat man 

en vrou één moet word, die Here wat gesê het dat jy ma en pa sal verlaat om hierdie 

eenheid joune te maak, nou maak die Here hier iets anders.  Die Here maak iets van ’n 

skeiding, hierdie twee mag onder alle omstandighede nou nie een wees nie, want 

geliefdes en dit is waar die Here kan sê jou liggaam is vir my en Ek is vir jou liggaam, 
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want Hy wat die Here is gaan nou Self vlees word.  Josef mag tot haar nie kom nie, sy 

mag tot Josef nie kom nie, want sy in haar liggaam is reeds vir die Here.   

 

Die liggaam waaruit die Here sy eie vlees gaan aanneem.  Die Here kom letterlik buite 

die huwelik tot geboorte dat daar in jou lewe (6de gebod), maar ook in jou huwelik (7de 

gebod) ’n nuwe weg mag kom. ’n Nuwe geheiligde weg… Die meedoënlose kringloop 

word verbreek, daar kom in ons natuur, ons vleeslike sondige natuur, die weg waarop 

God Homself plaas en wat God Self oor hierdie weg dit duidelik maak, hoe heilig hierdie 

weg is wat hierdie Kind hierdie wêreld laat betree.  Vir Maria word daar duidelik gesê- 

die Heilige uit jou gebore sal Seun van God genoem word.  Maria se huwelik is uitgestel 

sodat haar eie huwelik dan ook voortaan op hierdie heilige weg geheilig kan word.   

 

Die God so groot van mag en heerskappy, Hy word vlees, Hy word uit Maria gebore, en 

ja dit is baie belangrik uit haar as maagd gebore, maar Hy is nie deur die maagd gebore 

nie.   Deur God het Hy vlees geword en deur God alleen. Maria net soos Josef  kon niks 

gee nie, ja waarlik niks nie, alles wat sy toe kon hê in hierdie hele proses is dit wat sy 

ontvang het, sy bly maagd die volle tyd, dit alles wat sy kon ontvang, dit het God deur sy 

Heilige Gees haar geskenk.  Sy gee niks, en daarom kan ons as kerk bely, hierdie Mens, 

Jesus wat vlees geword het, Hy het nou ook vir ons huwelike vlees geword, om ook ons 

huwelike met sy onskuld en volkome heiligheid, my sonde, ja die sonde waarmee ek ook 

my huwelik mag ingaan, om al daardie sondes, selfs die sonde waarin ek ontvang en 

gebore is om dit voor God se aangesig te bedek.   

 

Agter hierdie vleesgeworde God, agter sy geboorte lê daar geen huwelik nie, en weet u 

wat is die besondere betekenis daarvan vir ons, nou kan Hy sy geboorte voortaan agter 

elke huwelik plaas wat daar in sy Naam sal wees.  Nou is dit waarlik ’n geval van ook as 

ek trou, daar word seksueel verkeer, daar word kinders gebore, in dit alles bly dit geld, 

dat my liggaam is vir Hom en Hy is vir my liggaam.  In Hom kan ons reeds gewas wees, 

reeds het Hy die huwelike wat Hy alleen moontlik maak so geheilig dat ’n vrou nie 

onrein is nie, maak nie saak watter stadium van die maand dit ook al mag wees nie, en as 

daar kinders gebore word, sy hoef nie van die kerk weg te bly nie, want trouens die 
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tempel wat sy vir God is, is nou haar liggaam.  Daar hoef nie ’n tyd te wees wat sy en 

haar man vêr van omhelsing hoef te wees nie.  Die Prediker se leegheid is volgemaak, 

selfs daardie kind nou uit ons huwelike gebore kan dadelik gedoop word, want hierdie 

kind gebore uit hierdie huwelik is reeds ook al in die bloed van Christus gewas, die doop 

is die teken en die beseëling daarvan.    

 

Verstaan u dan waarom ons moes erken dat ons huwelike kan nou alleen werklik in 

Bethlehem gesluit word, alleen in dit wat alles daar gebeur het, al staan ek in Pretoria 

voor ’n kansel.  Die huwelik kan gesluit word in die Naam van Hom wat nie nou net van 

Sinai met jou praat nie, maar ook vanuit Bethlehem kom Hy na jou toe, en Hy kan vir jou 

sê dat jy getroos in jou huwelik ook mag weet dat die sonde nie oor jou sal heers, al is die 

sondes nog so baie!  Die sonde wat nie nou net onder die wet geplaas word nie, maar ook 

onder die wet van sy genade.  Christus maak dit nou moontlik om in my omhelsing ook 

sy Wet te omhels, om spesifiek ook die sewende gebod te omhels… 

 

Christus maak die omhelsing moontlik.  Christus gee aan die huwelik eintlik ’n 

bomenslike heerlikheid.  Die Prediker het nog daarby gebly dat dit vir hom lyk dat al plek 

waar God se heerlikheid werklik skyn was by die tempel.  Die tempel was in die OT maar 

net ’n ou klein plekkie, in die grote land en wêreld, en dan was daar altyd ook so ’n 

verlange na die tempel.  Die mossie kan daar sy nes bou, die swaeltjies ook, maar die 

mens ervaar ’n geweldige verlange dat hy eintlik op voëltjies jaloers kan raak.  Psalm 84 

het ook nog nie Bethlehem kon ingaan nie.  Nou skuif die tempel, want dit het vlees 

geword.  Die heerlikheid van God het ten volle die wêreld ingekom, Christus Self, en ons 

het sy heerlikheid kon aanskou staan daar ook.  Hy dra sy heerlikheid ons vlees binne, en 

so word alles van gedaante verander, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here 

wat die Gees is…Nou word nie maar net een enkele plekkie deur die Gees geheilig nie, 

maar ons hele vlees, ons hele bestaan word verheerlik.  Die Here het vir ons gevra- dit 

nou vanuit ’n Bethlehem-werklikheid- méér nog vanuit die Pinkster werklikheid, die 

Heilige Gees is uitgestort- Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige 

Gees…  
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Die verlange van die Prediker en die verlange van Ps.84 se digter, is nou weg.  Hy hoef 

nie meer daarna te verlang om sy woning, sy nes by die altaar te bou nie, want elke 

verbondskindjie se wieg het nou ook ’n altaar geword. Jou huwelik waar jou siel en 

liggaam wil in, dan staan jy reeds by die altaar.  Die Here se heerlikheid kan nou in alles 

aanskou word, hoeveel ook net nie in die huwelik nie?!  Jy kan jou huwelik by die altaar 

plaas, selfs jou huweliksarbeid is deel van die werke waarvan Paulus ons kon verseker- 

dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie… 

 

Bethlehem gee die werklike grondslag vir huweliksdankbaarheid.  In Bethlehem is 

gebore die Saligmaker, wat ook die huwelik salig kan maak.  Die God van Sinai het na 

Bethlehem gekom, Hy die Wetgewer en Regter, kan nou ook gesien word as ons Vader, 

die Vader vol van genade, wysheid en waarheid. Die vrou wat owerspel gepleeg het. Sy 

is seker daardie vorige nag uitgevang.  Die manne is vroeg daardie môre  haastig om haar 

na Jesus te bring.  Hulle wil eintlik die Here leer, terwyl hulle nog so baie moet leer- 

Hulle sê vir die Here, Die Wet sê ons moet haar stenig.  Wat sê U? Dit alles gebeur in die 

feestyd in Jerusalem. Dit is die Loofhuttefees. Jesus skry iets op die grond, Hy praat eers 

niks nie.  Die manne raak ongeduldig want glo hulle in hierdie feestyd sy moet nie langer 

by die tempel staan nie, sy kan die plek onrein maak, ons moet ook nie te lank met haar te 

doen het nie, sy kan ons ook onrein maak.  Jesus moet nou praat en klaar praat.  Die 

Saligmaker se antwoord was- Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ’n 

klip op haar gooi.  Die Here van Bethlehem praat in sy heerlikheid.  Hy praat ook met die 

vrou- Gaan heen en sondig nie meer nie… 

 

   Sien die heerlikheid van God in u huwelike raak, u wat nog buite die huwelik staan, of 

vanweë verlies van u lewensmaat weer daarbuite geplaas is,  God het reeds met jou ook 

sy verbond gesluit.  Hierdie gebod wat u hele liggaam, wat u diepste lewe raak, hier is so 

baie hieruit te leer. Het u agtergekom hoe anders die Kategismus ook hier is.  By die 

ander Sondae  uit die Wet van die Here word daar elke keer gevra – wat gebied of 

verbied God in hierdie of daardie gebod, maar Sondag 41 se vraag by die sewende gebod 

is heel anders.  Hier word nie soseer gevra oor wat gebied of verbied word nie, hier word  

gevra- wat het jy geleer-  Wat leer die sewende gebod ons?  Hier is so baie om hieruit te 
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leer!  Sal ons oor die onderwysing in die huwelik ooit alles kan leer?  Moet dit nie by die 

verkeerde plekke wil gaan leer nie.  In die dans/ en diskoplekke, op die TV, tydskrifte, 

die internet, ek sal tot môre geleenthede en plekke kan noem waar die sewende gebod van 

alle kante oortree word, dit kan dus soos V/A 109 sê baie sleg gaan met die sewende 

gebod, maar daar is ’n geheimenis wat bewaar moet word.  Jou liggaam wat 

geheimenisvol saamgestel is- siel en liggaam verbind, God beskou dit as sy tempel, al 

sterf die liggaam sal dit selfs weer opgewek word, dit het ewigheidswaarde…ons liggame 

is lede van Christus, ons is duur gekoop, bewaar siel en liggaam rein, daarom is daar tog 

by ons lering ’n verbod.  Die Here verbied alle onkuise dade, gebare, woorde, 

gedagtes en luste, en alles wat ’n mens daartoe kan verlei om die sewende gebod te 

oortree.   

AMEN 

Vrae uit Sondag 41: 

1. Wat word van jou liggaam ook gesê buiten die feit dat die mens na die beeld van 

God geskape is? 

2. Watter twee geheimenisse het ons in die sewende gebod mee te make? 

3. Het die huwelik in die Ou Testament (huwelike na die sondeval)  al die volle 

heerlikheid kon ontvang as die huwelike van die Nuwe Testament?  

4. Watter swaar dinge maar ook watter mooi dinge het Prediker oor geskrywe?  

5. Het die huwelik enigiets met die verbond van God te make? Motiveer. 

6. Op watter wyse het die Here die vrou geskape?  

7. Watter wonderlike dinge kom daar uit die skepping van die vrou nog verder na 

vore?  

8. Kan daar ’n duideliker eenheid wees as die tussen man en vrou?  

9. Wat het die een-same Adam gesê oor die feit dat hulle nou twee-saam kan wees?  

10. Watter skade/s het die sondeval op die terrein van die huwelik aangerig?  

11. Wat bedoel ons as daar gesê word dat jou huwelik eintlik in Bethlehem gesluit 

moet word?  

12. Watter belangrike woorde staan daar in 1 Kor 6 oor ons liggame? 

13. Hoe vergelyk die Ou-Testamentiese huwelike met die Nuwe-Testamentiese 

huwelike? 

14. By watter geleentheid het Jesus sy eerste wonderwerk gedoen? Wat moet ons 

daaruit aflei? 

15. Wat was Jesus se optrede met betrekking tot die vrou wat owerspel gepleeg het 

(vgl p.8)  

16. Op watter besondere wyse word die vrae in Sondag 41 aan ons gestel?  

17. Is hierdie gebod net vir mense in die huwelik belangrik? Motiveer.   

 

 

 



Sondag 41-  

Johannes 8:1-11; 1 Korinthiërs 6:12-20 
Sondag 41 

Teks: 1 Korinthiërs 6:13c;  
Ds Petrus Venter 

21/07/2010 

 

10 

 

 

 

 

 



Pretoria…………………… 

Genesis 14; Lukas 16:1-15 
Sondag 42 

11/08/2010 

Ds. Petrus Venter  

1

Skriflesing: Genesis 14; Lukas 16:1-15  

Heidelbergse Kategismus: Sondag 42 

Teks: Genesis 14:19-20  

Sing- SAMESANG: Ps.15:1  

TYDENS EREDIENS: Ps 99:1,2; Ps 19:7; Ps 128:1  

Broeder en suster waaroor gaan dit werklik in die agtste gebod?  Dit gaan oor die 

erkenning dat alles aan die Here behoort.  Diefstal begin by die miskenning van die feit 

dat alles aan die Here behoort.  As ek nie glo dat God werklik my sal versorg nie, dan is 

ek reeds besig om hierdie gebod te oortree.  Wanneer ek dan ook nie my hande van ’n 

ander een se goed kan afhou nie, is wanneer ek die Here ook nie meer as Eienaar van 

alles erken nie.  Die Here sal deurgaans vir ons wys dat buiten die feit dat ek nie mag 

steel nie, is dit ook duidelik die Here sorg so vir ons dat ek ook nie nodig sal hê om te 

steel nie…ek hoef nie te steel nie.   

     *** 

Soos met al die ander gebooie moet ons hier dan ook besef God is die begin en einde van 

alles.  Die sesde, die sewende en die agste  gebod erken ook God in alles  as die alfa en 

die omega.   God wil deur die sesde gebod duidelik maak Hy beskerm ons lewens.  Die 

sewende gebod neem die Here die huwelik in sy hand.  Hy wat oor ons huwelike waak is 

dieselfde God wat oor ons geld en al ons goed sy hand hou.  Daar sit soos aan die 

huwelik ook by hierdie gebod ’n dieper kant.  Met hierdie gebod wil die Here ook ons 

harte aanraak. Dit gaan nie maar oor ’n materiële uitspraak wat as een of ander 

strafbepaling net sowel in die strafreg opgeskryf kon staan nie.   

 

So verbied die gebod nie maar net diefstal en roof, en korrupsie en die mors van geld wat 

in ons tyd ongeëwenaard  plaasvind soos nog nooit in die land se geskiedenis die geval 

was nie.  Dit gaan in die gebod oor die totale omgang met geld en eiendom.  As daar weer 

na die huwelik gekyk kan word dat het man en vrou elk ’n  besondere plek en opdrag 

ontvang.  Die vrou wat haar man moet gehoorsaam, die man wat sy vrou moet kan bemin, 

saam moet hulle hierdie besondere verbond tussen hulle wat hulle moet erken en dien.   

 

As huwelike nie gerespekteer word nie dan gee die Here die mens oor aan wellus en 

allerhande vuilheid wat die losbandige mens betaam.  Die vigs-pandemie is en bly nog 

altyd die duidelikste bewys hoe die Here ’n mens wat nie wil hou by wat God se verbond 
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ook in terme van die huwelik beteken nie, sal deur die wette van die verbond gestraf 

word.   

      *** 

Die huwelik is ’n besondere voorbeeld van hoe mense in gemeenskap met mekaar moet 

lewe, maar die agtste gebod werk ook met God se verbond.  Dit gaan in die agste gebod 

ook om ons lewens in gemeenskap met mekaar waar dit meer raak as net die huwelik 

maar die sosiale lewe, die maatskaplike lewe, die materiële lewe, staan bankvas by die 

agtste gebod ingelyf.  Mense moet hierdie besondere band met geld en goed ook tussen 

mekaar kan respekteer soos wat die huwelik gerespekteer moet word.   

 

Dit is heel moontlik dat ek nooit bedoel het om iemand anders se goed te steel, en wat my 

beslis nie sal deel maak van mense wat in die tronk sal beland oor diefstal, misdaad en 

roof nie.  Die agtste gebod gaan baie beslis om baie meer as net die tipes diefstal wat deur 

die owerheid gestraf word.  Ons belydenis praat ook oor dinge wat die owerheid nie sal 

kan straf nie, maar tog is ek besig met dinge in my kop deur gierig net meer en meer geld 

en eiendom bymekaar te maak.  Ek kan die agste gebod oortree deur geld te mors, en 

allerhande gawes en geleenthede te verkwis.   

 

As ek iets nie gebruik vir die doel waarmee God dit vir my gegee het nie, ek is nie ’n 

rentmeester vir God nie, m.a.w. ek wil nie in God ryk wees ook wat my geld en gawes 

aanbetref nie, dan is dit oortreding.  Soos mans en vroue in owerspel met mekaar besig 

kan wees, so kan ek met geld my ook oorspeel. Al dink ek hierdie dobbelary en lotto is 

darem glad nie so erg as om te hoereer nie.  Hierdie deel van die Here se Wet wys jy kan 

jou oorspeel met geld.  Ons word eintlik soos in al die gebooie gewaarsku ter beskerming 

van onsself.  

      *** 

Die geestelike lewe maar ook die materiële lewe kan nie van mekaar geskei word nie.  

Moet dit nie probeer nie, want die oomblik as ek dink ek kan God in my sosiale lewe en 

my lewe van dag tot dag waar ek moet werk om geld te verdien uitsny dan is ek eintlik 

besig om die wonderlik evangeliese beloftes wat ook uit die agtste gebod aan my beloof 
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word af te sny.  Ek moet ook só  hierin leef dat God nie op hierdie terrein Homself as ’n 

Vyand teen my openbaar nie.   

      *** 

Daar is niks in vandag se lewe wat van Genesis 1 en 2 losgemaak kan word nie, daarom 

moet ons hier ook die paradys in sy totaliteit raaksien. Die Here wat ’n pragtige tuin gee 

waar mense kon woon en die lewe geniet.  Hulle moes die tuin ook bewerk en bewaar.  

Baie duidelik staan ’n hele paar sake klaar vir ons uitgeskryf.  Die mens het ’n verbond 

met God maar ook ’n verbond met die lewe wat van God afkom. My verbond met die 

sosiale lewe is dat ek alles mag geniet wat van my Vader afkom. So mag Adam en Eva  

as rentmeesters  vrylik kon eet uit die oorvloed wat God skenk.  Daar bestaan geen twyfel 

dat in die paradys het daar geen tekort aan niks sou wees nie.  Baie water, baie bome, baie 

vrug, heel duidelik geen net luilekkerland nie, werk is ’n skeppings ordening,  maar dink 

nou mooi hieroor. Ons lees van die mooiste tuin, die mooiste riviere, vier rivier wat die 

land deurkruis, maar nie net van kristalhelder skoon water nie, maar selfs was die 

ekonomie ook reeds goed.  Ons lees in Genesis 2 van goud wat reeds toe al vir Adam 

goed was want God het dit ook goed gemaak.  Daar staan mos die goud van land was 

goed (Gen.2:12).  

 

Nou kom ons nog nader na die feite-  Het Adam moes werk om brood te kry of het hy 

gewerk omdat hy brood gekry het.  Gestel Adam moes werk om te kon eet, dan was dit 

tog geen paradys meer nie. Die brood staan egter baie duidelik voor die werk.  Eers 

brood, dan werk.  Onthou dat ons dit nooit moet vergeet nie, ook as toepassing by  die  

bepaling van wat is die werklike grondbeginsel, of mag ons dit sterker stel, wat is die 

grondwet van die agtste gebod, toe dit in paradys ingestel was.  Hy kan eet voor hy werk, 

hy kan juis uit sy ete ook sy werk ingaan, want hy word eintlik tot werk geprikkel.  Is dit 

nie wonderlik nie?!   

      *** 

Dan is daar soveel dinge wat eintlik by Adam anders na gekyk kan word.  Nou wat hy nie 

hoef te werk om te eet nie, nou werk hy op so ’n wonderliker manier.  Hy werk nie vir 

eiebelang nie, maar hy werk omdat hy God liefhet.  Die God wat reeds alles vir hom 

gegee het.  Hy hoef vir niks te werk wat hy reeds ontvang het nie, maar hy wil uit sy 
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oorvloed en die diepte van sy hart baie graag werk omdat hy besef in sy werk is daar net 

nog ’n wonderliker heerliker wêreld wat aan God behoort wat juis deur te werk hier voor 

hom ontgin mag word.  Hy mag die wêreld inwerk, omdat God reeds alles so pragtig 

uitgewerk het.   

      *** 

God het Adam in ’n amp aangestel, profeet, priester, koning, dit was hy ook alreeds, maar 

ook rentmeester.  Die Here wat hom as bedryfsbestuurder aanstel.  Hy mag dit wat aan 

die Here behoort bestuur.  Sy koningskap word deur sy rentmeesterskap meesterlik 

verdiep!    ’n Rentmeester wat uit die oorvloed God kon dien.  So baie wat God gee, so 

min wat God eis.  Uit al die bome was daar die enkele uitsondering waarvan nie geëet 

mag word nie, want ten diepste jy moet nie van my steel nie!  Om daardie vrug te eet was 

ongehoorsaamheid, maar dit is so goed dit word uit God se hand gesteel.  Die mens wil 

nie net lewe uit die oorvloed wat God reeds gegee het nie, want die mens het werklik 

tussen al daardie bome op geen manier nodig gehad dat hierdie enkele boom nou ook 

syne moet wees nie.  So kan ons sê-  Die sonde teen die agtste gebod begin al in die 

paradys!   

 

Die mens is met sy deel wat so ryk is, nie tevrede nie.  Hy beskou dit as onreg dit wat 

God vir hom as ’n guns gegee het.  Hulle maak asof hulle ’n reg daarop het , wat ek 

ontvang is om te dink ek het ’n reg daarop.  Ja broeder en suster, wanneer jy vir jou ’n 

lewe wil begin opstel buite die verbond dan begin jy ook besittings as iets buite die 

verbond te beskou en dan dink jy eintlik ook ek kan maar buite die verbond werk.  Dan is 

jou werk een ding en jou amp iets anders.  Wie werk en amp skei het klaar die beginsel 

van die agtste gebod begin breek, ja jy breek die verbond.  As jy die verbond breek dan is 

jyself die oorsaak dat die dood in die pot gekom het, ook die dood in ons sosiaal-

ekonomiese lewe.    Daar het ’n geweldige doodsheid en doods reuk ons land ingekom, 

ook stink ons sosiaal-ekonomiese lewe eintlik op alle terreine.   

 

En dit omdat die mens dink hy het ’n reg op alles.  Ons dink nie meer daaraan om in alles 

net rentmeester te wees nie.  Dit het gemaak dat die sondeval ons gebring het by wat die 

wêreld ons nou ook met sy distels en dorings terugkap. In die sesde gebod het mense 
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begin mekaar dood te maak, maar jy kry ook selfs nie meer werklik die wêreld bestuur 

nie.  Ons staan verslae hoe die natuur teen ons kan wees en nie meer in alles vir ons nie.  

Moet nie God in die gebeure miskyk nie, broeder en suster!   

 

Hierdie harde kant van die agtste gebod slaan baie hard, maar die gebooie is nie daar 

eerstens om ons te slaan nie, want het ons ook baie voorbeelde wat die seën van die Here 

op geen manier ook van hierdie gebod kan losmaak nie.  In die paradys begin God direk 

na die sondeval ook reeds weer te seën.  Die herstel begin eintlik dadelik.  God wat Adam 

en Eva met klere van vel beklee, en dit is nie maar algemene genade, asof dit nou maar 

vanselfsprekend is dat daar oor goeies en slegtes reën val nie.  Dit bly besondere genade,  

dat die mens nog steeds op materiële gebied ryklik geseënd mag wees.  

 

Dit wat op geen wyse sonder Christus kon gebeur nie.  Selfs die seëninge in die Ou 

Testament na alles wat die sondeval teweeggebring het , is in Christus ons gegewe.  As 

Israel ’n beloofde land kon intrek, dan word die land op materiële gebied ook ryk 

voorgestel.  ’n Land wat oorloop van melk en heuning.  Die Here sal dit vir hulle skenk.  

Heuning wat uit baie blomme kom, melk uit goeie weiding.  In 1 Kon 4:25 lees ons hoe 

ryk die volk in die konings tyd van Salomo was-  Elkeen het onder sy eie wingerdstok en 

sy eie vyeboom kon sit.   

 

Op ekonomiese gebied was daar wette wat God die ekonomie laat dien het.  Die jubeljaar 

elke vyftigste jaar waar grond aan hulle oorspronklike besitter teruggegee moes word. 

Die gevaar van dat die rykes net al hoe ryker sou word en die armes eintlik net armer is 

deur God se ekonomiese beginsels eintlik so bygelê. Al het jy grond verloor deur erfbesit 

sou die familie dit weer kon terugkry.  Buiten die jubeljaar was daar ook die sabbatsjaar- 

elke sewende jaar.  Alle skulde word afgeskryf, slawe word vrygestel, die gronde moet 

ook in hierdie sewende jaar rus.  Die Here waak dus Self oor die uitputting van die grond.  

Die wette wat die Here ook vir die armes gegee het soos in die geval van Rut en die oes 

van Boas.  Armes moes nooit bedelaars word nie.  Daarvoor moes die ekonomie sorg. 

Die hoeke van ’n graanland moes nie ook afgeoes word nie, so kon Rut agter die maaiers 

van Boas aanloop om koring op te tel.  Die Here se goeie wette het in die praktyk gewerk.  
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Dit is asof die paradys nou wel verlore was, maar die Here laat tog iets van die 

heerlikheid daarvan in van die wette agterbly… Die Wet wat begin met evangelie – Ek is 

die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het, …is ook ’n 

ekonomiese begin.  Die Here belowe jy sal nie hoef te steel om te bly lewe nie.  Die Here 

sal vir oorvloed sorg.  Het Christus dit nie ook dikwels gewys nie.  Hy maak wyn in 

oorvloed, dit met sy eerste wonderwerk alreeds.  Dan word ’n skare in hulle duisende met 

’n seuntjie se vyf broodjies en twee vissies kos gegee, ja weer die God van oorvloed aan 

die werk, want nadat almal goed geëet het, word daar mandjies vol opgetel.  Die God wat 

die ekonomie bepaal is nie suinig nie.  Bly by die agtste gebod en glo dat God voorsien 

dan kom daar wonderlike dinge juis vanuit die agtste gebod na vore.    

 

Respekteer ook wat aan mekaar gegee is.  Nabot se wingerd, Agab wat dit eiegeregtig 

deur Isebel sy vrou steel.  Ja dit was gesteel in die Here se oë, al het hy wat Agab was 

daardie stukkie grond van Nabot glad nie nodig gehad nie.  Diefstal op God se heilige 

grond word streng gestraf.  Daar is nog heelwat voorbeelde.  Gehasi wat nadat Elisa vir 

Naäman van sy melaatsheid genees het dit nie kon vat dat sy heer nie die klere en die 

geld van Naäman die Siriër wou aanneem nie.  Gehasi bemagtig homself, die sonde van 

selfbemagtiging kan ook groot wees, deurdat hy dan deur ’n leuen geld en klere van 

Naäman aanneem.  Gehasi is gestraf- Naäman se melaatsheid het nou op hom kom sit (2 

Kon 5:27).    Agan wat ook gesteel het, Jerigo se staaf goud vat Agan vir hom vat terwyl 

dit eintlik ’n skat vir die Here moes wees.   Die Here laat met Hom nie spot nie.  In die 

agtergrond moet u vir uself vanuit hierdie gebod dit eintlik heeltyd self opsê, dat ek mag 

nie steel nie, maar ek hoef as kind van die Here ook nie steel nie, want die Here sorg vir 

my en Hy weet wat is vir my genoeg.   

      *** 

Ons kan hier ook dink in wat die Here in Lukas 16 in ’n gelykenis oor geld en goed ons 

leer.  Die gelykenis van die onregverdige bestuurder- dit is die opskrif.  Dit is dalk nie so 

maklik om dit te verstaan nie, maar ons weet om met geld reg te werk is ook nie altyd so 

maklik nie.  Die verhaal van die Here kom kortliks daarop neer dat ’n rentmeester het 

gehoor dat sy baas hom van vermorsing verdink.  Hierdie rentmeester besluit toe dat nou 

moet ek my eie bas red veral as hy nou van die sake verslag moes gee.  En dan doen hy 
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die ongewone ding.  Hy begin rekeninge voor die voet kleiner te maak, want het hy vir 

homself dit voorgeneem, as ek die mense wat my baas baie skuld se skulde verklein dan 

kom ek in hulle goeie boekies.  Wanneer my baas my dan afdank dan sal ek na hierdie ou 

skuldenaars kan gaan wat ek in werklikheid nou by hulle in krediet moet staan oor wat ek 

vir hulle gedoen het toe dit met hulle swaar gegaan het.  Die Here vertel die verhaal met 

eintlik ’n besondere einde.   

 

Die eintlike eienaar prys dan die rentmeester wat ons sou dink nie so eerlik was nie, tog 

word sy plan dan geprys, want ons lees- En die heer het die onregverdigde bestuurder 

geprys, omdat hy verstandig gehandel het; want die kinders van hierdie wêreld is 

verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig.  En dan sê Jesus die 

merkwaardige- En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige 

Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang… 

      *** 

In wat die Here ons hier voorgaan besef ons geld het nie net toekoms waarde nie, maar 

ook ewigheidswaarde.   Die rentmeester wat eintlik so wild en wakker skulde begin 

afskryf  staan verteenwoordigend van hoe dit in die opbou in die Here se kerk ook 

dikwels sal gaan.  Kinders van die lig moet nie dom wees nie, julle moet ook geld kan 

gebruik maar gebruik dit reg.  Dit wat Jesus dan duidelik maak dat geld moet Hom in sy 

koninkryk bedien.  Geld moet daar wees vir die uitdra van die Here se Woord en die 

uitbreiding van die koninkryk waar baie mense diep in die skuld is.  Bedoelende waar 

mense nog nooit van my gehoor het nie.  Die geld wat jy dan op hulle gebruik, ja die 

rentmeester gebruik ekonomiese maatreëls, hy skryf skuld af, geld in die sin op sulke 

mense bestee moet jy nie as onregverdig of as vermorsing beskou nie.  Die woord 

onregverdig is dus eintlik tussen aanhalingstekens. Mense sal sekere maniere van doen as 

vermorsing beskou, soos die vrou wat ook die baie kosbare houer salf wat baie geld werd 

was sommer oor Jesus uitgegiet het.   

 

In die Here se oë en in die verklaring wat Jesus Self gee het sy  dit ter wille van My 

gedoen.  Vir my, terwille van my begrafnis, maar dit terwyl ek nog lewe nou beskou julle 

as mense dit as vermorsing en as onregverdig, maar word daar werklik so daarna deur 
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God gekyk.  Deur die bril van God se koninkryk moet die sg. onregverdige Mammon 

ewigheidswaarde kry.   

 

Die onregverdige Mammon kom so in diens in die Here se gelykenis dat mense daardeur 

in ewige tente ontvang kon word.  Die gelowige het ook geld nodig maar hoe die 

gelowige geld gaan gebruik het baie definitiewe ingrypende implikasies.  Implikasies wat 

selfs die grense van lewe en dood oorgaan, om in die ewige tente ontvang te word.  In 

kort as geld nie meer deur jou vingers kan gaan nie, jy kan dit self nie meer te wille van 

Christus en sy ryk gebruik nie , jou lewe het reeds afgeloop, dan wys Jesus op so ’n 

besondere wyse hoe daar tog vir jou voorsiening gemaak is.  Almal wat jy op aarde so 

gehelp het, jy het hulle eintlik reggehelp, hulle skulde kon minder word , deur jou het 

hulle met die Woord van God en die evangelie kon kennis maak, ja met jou geld het jy 

hulle help dien, nou staan hulle gereed om jou by God welkom te heet…hulle jul in die 

ewige tente kan ontvang.   

 

Ons mag dalk weer sê dit lyk ’n moeilike gelykenis te wees en tog nie so moeilik nie.  

Maak die een groot verskil tussen jou en die onregverdige rentmeester.  Met geld het hy 

hier op aarde vir hom vriende wou maak, dat hulle op aarde vir hom dan ook later goed 

moet wees. Maak jy ook vriende deur geld, maar met die verskil, dat dit mense sal wees 

wat nie langer deur jou inkomste vreemdelinge vir God se koninkryk sal wees nie, maar 

dit is vriende wat gemaak is met die oog op die grote toekoms wat daar alleen by God 

kan wees.    

      *** 

Dan het u reeds deel ontvang in die rykdom wat ons van Christus ontvang.  Christus wat 

uit sy rykdom vir ons wat arm was sy lewe gegee het. Hy het Homself ten volle 

meegedeel.  In 2 Kor.9:9 lees ons dat Christus dit eintlik oor ons uitgestrooi het.  Christus 

het waarlik in oorvloed gegee aan die armes wat geestelik in die nood was.  In oorvloed 

moet ons ook wil saai, die Here daag sy volk in Maleagi uit om Hom hierin te toets.  Deel 

uit in oorvloed aan die medegelowiges, let wel medegelowiges. 2 Kor. 9:6- Wie 

spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai sal ook volop maai.   
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Die Here gee u die eer om te mag uitdeel.  Dit sien ons al baie vroeg ook in die lewe van 

Abraham.   

      *** 

Abram het sopas van ’n oorlog teruggekeer en Abram was die oorwinnaar.  Abram wat 

alreeds ’n ryk man was het nou net nog ryker geword.  Die oorlogsbuit sou hy in alles 

met hom kon saamneem maar daar kom ’n man op Abram se pad wat ons op baie wyses 

kan bewonder maar nie in alles kan verklaar nie.  Sy naam is Melgisedek, wat priester-

koning van Salem was.  Salem die latere Jeru-salem.  En die eerste wat Melgisedek vir 

Abram sê as hy Abram as oorwinnaar na die oorlog begroet – Geseënd  is Abram deur 

God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde…En geseënd is God, die 

Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het… Die Here gee aan Abram die eer om te 

uitdeel.  Hy gee aan Melgisedek ’n tiende van al die besittings wat hy van die konings 

kon terugneem in die oorlog wat hy teen hulle gewen het.  Hiermee erken Abram eintlik 

soveel groot dinge.  Hy erken die Here het my ryk gemaak.  Abram wil ook hê dat almal 

met wie hy op sy pad te doen kry dit moet besef dit is nie ander mense wat my rykdom 

gee nie, maar dit kom alles van die Here af.  Abram wil ook die res van sy lewe uit die 

seëninge van die Here lewe.  Nooit het Abram ook meer op sy besittings wou vertrou as 

wat hy op die Here vertrou nie.  Abram het selfs al was sy vee so baie dat die een 

landstreek waar hy en Lot saam was nie al die vee kon dra nie, het Abram nie self die 

beste weiding uitgekies nie, maar het Abram vir Lot eerste laat kies. Abram het geglo al 

sal my baie vee op swakker gronde as die van Lot moet wei, is dit God wat ons versorg 

en die Here sal selfs vir my op swakker grond ook goed kan sorg.  Abram maak dit 

duidelik ek het die seëninge van die Here baie meer nodig as wat ek goeie grond nodig 

het.   

 

Die vraag waarmee ons moet afsluit broeder en suster, is of u werklik u rykdom in die 

Here verwag.  So moet dit wees.  Ons doen dit met die erkenning dat alles aan die Here 

behoort.  Wie dit besef so een is waarlik ryk, ja ryk in die Here, al het ek dalk nie so baie 

besittings nie.  Dit is die verskil tussen mense wat dalk arm kan wees aan materiële dinge 

maar hulle is ryk in die Here, hulle wat ons kan noem die arm rykes, maar jy kry ook die 

rykes wat dalk ryk mag wees aan aardse dinge maar arm in die Here, ag hoe verskriklik is 
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dit om ’n ryk arme te wees.  Hierdie verskil kan ons in die agste gebod ons deel maak om 

in die Here ryk te wees.   

AMEN  

Vrae uit Sondag 42 

1. Wat is die groot erkenning in die agtste gebod? 

2. Waar begin diefstal?  

3. Wat is die wyer omvang van hierdie gebod? 

4. Handel dit in hierdie gebod net oor die tipes diefstal wat deur die owerheid gestraf 

kan word? Motiveer. 

5. Wat moet ons onder rentmeesterskap verstaan? 

6. In watter opsig moes Adam en Eva rentmeesters in die tuin van Eden gewees het? 

(kyk p3) 

7. Het Adam moes werk om te kon eet? (Vgl. 2 Thess.3:10)  

8. Hoe is Adam in sy koningskap verdiep? (Kyk p4)  

9. Waar het die sonde teen die agtste gebod al begin?  

10. Kan amp en werk van mekaar geskei word?  Wat gebeur as mense amp en werk 

vanmekaar skei?  Watter implikasies het dit m.b.t. die verbond van die Here? 

11. Op watter wyse het God die mens direk na die sondeval ook op materiële gebied 

geseën? 

12. Watter besondere wette het die Here gegee wat ook besondere ekonomiese 

maatreëls bevat het.  (laaste par p5)  

13. Hoe kan ’n gelowige weet dat buiten die feit dat ek nie mag steel nie, dat dit ook 

nie nodig is om te steel nie?  

14. Op watter wyse het Jesus in sy wonderwerke ook die wonder van die 8ste gebod 

bewys? 

15.  Noem nog enkele voorbeelde van diefstal vanuit die Ou Testament? 

16. Is dit maklik om met geld reg te werk? 

17. Watter belangrike beginsel wil die Here vir ons deur die gelykenis van die 

onregverdige bestuurder leer (Lees Luk 16- vgl. p6-7) 

18. Met watter doel moet ons deur geld hier op aarde vir ons vriende maak?  

19. Op watter treffende wyse het Abram die agtste gebod nagekom?  
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Skriflesing: Jakobus 3:1-12 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 43 

Teks: Johannes 18:37b  

Sing- SAMESANG: Ps 12:1,2,6 / Ps 15:1,2,3 

TYDENS EREDIENS: Ps 34:6; Ps.19:7; Ps 119:57 

Broeder en suster, hierdie gebod is die enigste gebod waar die Kategismus in die 

verklaring van die Wet die duiwel by name noem.  Dit wys ook aan ons hoe direk die 

duiwel aan die werk is as dit kom by die oortreding van die negende gebod. Die ouer 

vertalings van die Kategismus het dit nog sterker gestel.  Lieg en bedrieg word as die 

duiwel se eie werke bely… 

 

 In Sondag 42 het ons reeds ook wou wys hoe die agtste gebod by die wingerd van Nabot 

hom getref het.  Agab wat eintlik Nabot se wingerd gesteel het.  Hy vat grond wat glad 

nie aan hom behoort nie, maar nie net het Nabot onder die oortreding van die 8ste gebod 

gely nie, maar kyk watter gemene daad het Agab se vrou ook teen Nabot gepleeg.  Met 

die 8ste gebod het hulle ook die 9de gebod totaal oortree.  Daar word valse getuienis in 

die volksvergadering van Samaria versprei dat Nabot teen God en die koning sou gelaster 

het.  Dit het Nabot sy lewe gekos, hy is op grond van hierdie valse woord, hierdie valse 

getuienis is hy gestenig.  So verloor hy eers sy lewe en toe sy grond.  So gevaarlik en 

behendig is die duiwel.  Behendig in terme van oortreding van die 8ste gebod, gevaarlik 

in terme van oortreding van die 9de gebod.  Van die eerste diakens op aarde, Stefanus het 

ook op grond van die oortreding van hierdie gebod sy lewe verloor.  Daar was valse 

getuies wat hom daarvan beskuldig het dat Stefanus lasterlike dinge teen die tempel en 

die wet spreek, terwyl al wat Stefanus gepraat het die waarheid was.  Stefanus het net 

duidelik verkondig dit wat Jesus duidelik gesê het- hoe hierdie plek, die tempel afgebreek 

sal word.   

      *** 

Geliefdes, daarom dat ons by al die gebooie van die Here ook hierdie besondere gebod 

ontvang het. Die Here wil ons op alle gebiede en ten alle koste beskerm.  Dit moet ons 

reeds vanaf die vyfde gebod kon raaksien.  Die Here het in die 5de gebod met ons ouers 

begin.  Eer hulle, hulle wat die naaste aan jou is.  As ek aan my ouers liefde en trou 

bewys dan word daar al so ’n groot deel van die lewe wat jy moet ingaan reggestel.  In 

die sesde gebod was ons met die lewe van ons naaste gekonfronteer.  Jy mag nie 
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doodslaan nie…Jou naaste het sy lewe net so nodig soos wat jy joune het.  Die sewende 

gebod beskerm jou en my huwelik, ook die naaste se huwelik word beskerm.  Lewe en 

huwelik staan langs mekaar. Soos wat ons mekaar se lewens moet kan beskerm so moet 

ons ook mekaar se huwelike in alles respekteer.  Die huwelik is vir die Here so belangrik 

soos wat mense se lewens belangrik is.   

 

In die agtste gebod plaas die Here ons eiendom en besittings, ons geld en hoe ons geld 

maak onder beskerming.  ’n Mens sou eintlik vanhier dadelik na die tiende gebod wou 

oorgaan.  Die tiende gebod wat diep die hart indring.  Maar tog staan hier éérs die 

negende gebod. Die Here weet hoe belangrik ook hierdie gebod vir ons is.  Nog vóór  Hy 

my hart ingaan, word daar oor wat ek sê en dink gehandel.  Dit wat ons woorde voor 

mekaar, onder mekaar en van mekaar is, al die woorde selfs dit agter mekaar, dit wat ons 

agter ander se rug spreek, is so belangrik dat die Here ’n aparte gebod daarvoor gegee 

het.  Met my woorde kan ek my liefde tot my naaste op die spel plaas.       

      *** 

Die gesproke woord het in hierdie wêreld ’n geweldige krag.  Daarmee kan ek selfs my 

naaste maak of breek.  Die Here weet al hierdie dinge en daarom is die gebooie ook so 

saamgestel dat voordat die Here nog na ons harte wil deurdring wil die Here dat ons ook 

mekaar deur die gevaar van leuenagtige woorde moet beskerm.  Die verskriklike krag wat 

die leuen in die samelewing het is inderdaad duiwelse krag.  Daarteen moet ons beskerm 

word!   

      *** 

Wanneer die Wet van die Here so tot ons kom moet ons nie vir ’n oomblik vergeet dat dit 

is eintlik die evangelie van God wat tot ons kom.  Tussen wet en evangelie is daar geen 

spanning nie, inteendeel, ons moet God se liefde so sterk in sy Wet raaksien, dat ek elke 

oomblik sal onthou dat God se liefde is in sy reg gesetel.  Om God se liefde te verklaar is 

ook om regspraak te doen.  Die liefde van God en die reg van God is in geen spanning 

met mekaar nie.  Die gebooie wat ons almal tot nou toe hanteer het, vanaf die vyfde 

gebod tot hier, is God se heilige “apparaat” waarin Hy ons roep om ook die regsorde in 

ons lewens veilig te stel.    Die werklike diepe sin en betekenis van die negende gebod is 
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dan ook die handhawing van die regsorde van God.  Al die dinge wat God ook aan my 

naaste wil skenk, dinge wat God ook aan my geskenk het, dit word veilig gestel. 

 

Daar is ’n geweldig belangrike onderskeid tussen hoe die wêreld menseregte vertolk en 

tog het God die mens wel regte gegee.  God wat waak oor gesag, God waak oor ons 

lewens, God wil deur die huwelike oor ons gesinne waak, God waak ook oor my 

besittings, Hy waak oor my goeie naam.  Dit alles bymekaar getel maak dit baie duidelik 

dat God wil ook vir my ’n plek onder die son gee.  God gee aan my baie regte, te veel om 

op te noem, maar nou kom die verskil tussen wat ons land ’n handves van menseregte 

noem en dit wat God se Woord ons leer.   

 

Dit gaan nie oor my regte wat ek eenvoudig wil opeis en ten alle koste wil afdwing nie, 

selfs met dreigings en stakings nie, dit leer die Here ons nêrens nie.  Kyk weg van jouself, 

selfverloëning bly die gelowige se groot verantwoordelikheid, en sorg dat jy daarop uit is 

om vir die regte van ander op te kom.  As ek vir die regte van die ander een opstaan en ek 

wil dat my naaste sy plek in die samelewing moet kan inneem en ons aanvaar vir mekaar 

verantwoordelikheid hiervoor, weereens op grond van die Here se verbond dan het ons ’n 

duidelik  gedeelde verantwoordelikheid.  Ek moet wil sorg dat die regte van my naaste tot 

ontplooiing moet kom.  Selfs as daar dan ’n klag of valsheid teen my naaste ingedien 

word dan moet ek wil sorg dat hy nie aan die willekeur en grille van ander mense 

oorgelaat word nie.  Ek moet bereid wees om vir my naaste in sy/haar grootste uur van 

nood onder die beskerming van die reg te neem.   

 

Dit is waaroor hierdie gebod ten diepste handel.  In sy letter maar ook in die sin hiervan is 

dit so belangrik dat ek nooit die reg mag misbruik ten koste van my naaste nie.  Die Wet 

is vir die handhawing van die reg gegee, nie vir die misbruik daarvan nie. Reg kan 

inderdaad misbruik word.  Daarom moet ek altyd waak om ook geen valse klag teen 

mense in te dien nie.  As die Here dit spesifiek so bewoord dat ek geen valse getuienis 

mag gee nie dan openbaar dit klaar iets baie dieper as bloot dat ek nie mag lieg nie. ’n 

Getuie is tog iemand wat in ’n regsaak of in ’n verhoor moet funksioneer.  Op grond van 

sulke getuienisse word ’n ander mens se hele lewe geraak.  Ja ’n mens se hele lewe, jou 
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hele reputasie, jou hele waaragtigheid kan in die gedrang kom oor die getuienis wat 

iemand anders oor jou gee.  Kan u daarom insien hoe belangrik hierdie gebod is en hoe 

belangrik dit ook dan dien as dit gaan om die handhawing van die totale regsorde. ’n 

Regsorde wat deur God daargestel is en wat ons in alle opsigte moet raaksien, moet 

onderhou en moet handhaaf.   

 

Mense se woorde het sulke geweldige mag.  Daarin is selfs duiwelse magte as jy met 

leuens besig is.     In Johannes 8:44 het Jesus dit vlymskerp gestel.  As die Here met die 

Jode praat dat julle wat nie die waarheid praat nie, wil nie die Here as julle Vader bely 

nie.  Julle het die duiwel as vader.  Alles wat leuens is, is nie uit God nie maar uit die 

duiwel.  Die Satan is van die begin af ’n mensemoordenaar en die duiwel staan nie in die 

waarheid nie en daar is geen waarheid in hom nie.  Die duiwel word dan ook die vader 

van die leuen genoem.  Om leuens te verkondig is om met die duiwel se eie werke besig 

te wees.   

      *** 

As ons hierdie gebod in sy ware betekenis raaksien, geliefdes, dan gaan dit daaroor dat ek 

moet kan reg spreek.  Om reg te spreek is om regspraak te doen, en dit gebeur beslis nie 

net in ’n hof nie. Ek moet nie net die reg van my naaste in ’n regsaak wil verdedig nie, 

maar in elke dag se gewone lewe is ons geroep om reg te spreek.  In die klein dingetjies 

maar ook in die groot dinge geld die opdrag om reg te spreek ewe swaar. Die apostel 

Jakobus neem dan ook die klein lit van ons liggaam, die tong, behoorlik onder hande.  

Om ’n perd in toom te hou moet daar ’n stang in sy bek wees, om ’n grote skip reg te laat 

vaar moet daar in verhouding tot die skip ’n klein roer aan sy voorkant wees. So moet die 

tong as ’n klein lit gesien word, maar wat soos ’n enkele vuurhoutjie ’n groot hoop hout 

aan die brand kan steek.  Wanneer die tong met sy vuurwerke begin dan wys Jakobus ook 

op die duiwelse karakter daarvan.  Hy sê dit besmet die hele liggaam en steek die hele 

lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek.  Hoe kan ’n mens met dieselfde 

tong waarmee ek God loof ook ander mense vloek, mense wat na die beeld van God 

geskape is.   
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Die sin van die negende gebod moet ons dan heeltyd besef dat ek uit liefde ook oor die 

reg van my naaste moet kan waak.  Paulus wys egter in Romeine hoe ons eerder mekaar 

nie respekteer nie, maar wil vertrap.  Rom.3:12-14- Hulle het almal afgewyk, saam het 

hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 

‘n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. 

Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Wanneer my keel soos ’n oop graf is dan is 

’n groot oorsaak dit wat die graf voorafgaan, my tong aan die begin van my keel.  Ons 

wil mekaar hierdie graf instamp, net wanneer ons baie keer ons monde begin oopmaak.  

Valse lippe is vir die Here ’n gruwel (Spr:12:22) Net in die volgende hoofstuk dan sê die 

Here in Spreuke 13:5- Die regverdige haat leuentaal.  Ons goeie naam is vir ons kosbaar. 

Soos die Prediker dan ook sê – ’n Goeie naam is beter as goeie olie… 

      *** 

Geliefdes, maak nie saak van watter kant daar ook na hierdie gebod gekyk word nie.  In 

die kern bly dit staan dat ek die waarheid moet liefhê.  En dit is nie ’n wanhoopsgedagte, 

’n wanhoopsvraag as ek vir u sou vra- WAT IS DIE WAARHEID!   Pilatus roep in 

wanhoop uit- Wat is waarheid…Ons kan en mag en moet met sekerheid die waarheid ons 

eie maak.  God is die waarheid.  Die Bybel is die boek van die waarheid.  Christus is die 

weg, die waarheid en die lewe.  Met dieselfde Gabbata-gebeure waar Pilatus probeer om 

sy skouers op te trek deurdat hy vra wat is die waarheid- dan stel Christus Hom direk 

teenoor Pilatus met die getuienis wat ons so duidelik kan hoor- Hiervoor is Ek gebore en 

hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die 

waarheid is, luister na My stem… 

 

Sonder Christus kan niemand werklik in die waarheid lewe nie.  Wie hierdie Waarheid 

aanneem, die waarheid dat die Woord vlees geword het, so iemand kry die mag om kind 

van God genoem te word.  Ons is dan kinders gebore uit die waarheid vir die waarheid.  

Die waarheid woon onder ons deur Christus wat deur sy Gees onder ons woon.  Ons as 

kinders vergeet nooit in wat die Here ook vir ons in Johannes 1:12 sê- Ons het sy 

heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom- 

vol van genade en waarheid.  By Christus hoor ons werklik wat die waarheid is, want Hy 

is die waarheid!  God wat die waarheid is, is ’n God wat nie kan lieg nie.  Dit sê Paulus 
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reguit aan Titus- Hy is die God wat nie kan lieg nie- en dan skryf Paulus ook in 

aansluiting by Titus ook vir Timotheus- God bly getrou, Hy kan Homself nie verloën nie. 

Wanneer God in Christus vir ons die volle beliggaming van die waarheid is, en ons 

verstaan wat die Here ook vir Thomas sê dat Ek is die waarheid- dan sê Jesus ook- Elkeen 

wat uit die waarheid is, luister na my stem.  Sonder die 9de gebod sal ek nie werklik na 

Christus kan luister nie.   

      *** 

Na die uitstorting van die Heilige Gees dan moet ons as die Nuwe-Testamentiese kerk dit 

baie goed verstaan dat die nuwe verbond werk nie deur die leuen nie.  Ananias en Saffira 

is die goeie voorbeeld wat kan gebeur as jy vir die Heilige Gees wil lieg.  Hierdie egpaar 

het baie kort na Pinkster onder aanhitsing van die duiwel die saad van die leuen in die 

hart van die Pinkster gemeente wou saai.  Hulle twee wat lidmate van ’n geheiligde 

gemeente was, soos ons dit ook is. Petrus het hulle met krag teëgegaan en daarop gewys 

dat hulle nie vir mense gelieg het nie, maar vir God.  As ek werklik nie luister en die 

waarheid van die evangelie nie wil uitleef nie, dan het jy die Here versoek, soos wat 

Petrus dit vir Saffira in Hand 5: 9 uitspel- Waarom het julle ooreengekom om die Gees 

van die Here te versoek?  Ons weet oor hierdie leuen het hierdie egpaar daar dieselfde 

dag enkele minute uitmekaar  albei dood neergeval en is daar uitgedra om begrawe te 

word.   

 

Ons is niemand volmaak nie, dit besef ons ook.  Dit het ons in Jakobus ook gehoor- As 

iemand in woorde nie struikel nie, is hy ’n volmaakte man, in staat om ook die hele 

liggaam in toom te hou.  Jakobus gryp hierdie waarheid nie maar uit die lug nie,  daarom 

moet ons in die toepassing van die gebod uiters noukeurig te werk gaan.  Ek mag teen 

niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie ’n kwaadsteker of 

lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Hierdie vier 

dinge so aanvullend tot mekaar, is verhewe bo wat die duiwel van ons verlang.  Die 

duiwel soek nie maar indirek dat ons moet lieg nie, maar Satan is die direkte oorsaak van 

die leuen-  Daarom dat ons dan ook bely het- alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as 

die duiwel se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring 
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nie.  Weereens besef ons dat as ek werklik my naaste liefhet sal ek ook oor sy reg ’n 

wagter wees.   

 

God waak ook oor die skending van die reg.  God gee nie alleen die regsorde nie, maar 

God beskerm ook die orde.  ’n Regbank is deur God ingestel.  ’n Samelewing moet 

beveilig word en onreg moet gewreek kan word.  Dit lê hierdie gebod ook ten grondslag.  

Regters, advokate, prokureurs, ja ook as jy as getuie in die hof moet wees dan moet ons 

sorg dat die waarheid oorwin.  ’n Regter is daar vir wat die waarheid is.  My lewe is 

dikwels van die waarheid afhanklik.  Ek moet sorg dat my naaste sy reg kry.  Die Here 

gee aan sy kinders reg op die waarheid.  My woorde moet met sout besprinkel wees, 

omdat ons ook in verbondenheid tot mekaar staan.   

 

Soos inflasie in die ekonomie maak so kan dit ook in ons woorde gebeur.  Hoe laer die 

inflasie kan wees hoe beter vir die ekonomie.  Ons geld wil ons tog nie waardeloos laat 

word nie, terwyl dit wel kan gebeur dat geld in waarde drasties kan verminder.  Dit wat 

ons in die ekonomie vrees, gebruik ongelukkig baie keer op groot skaal ook in ons 

woordhandel.  Die woorde wat ons met mekaar uitruil, woorde is die geld van ons 

gedagtes,  die ruilmiddel van ons gedagtes….hoe dikwels sien en  hoor ons  woorde so 

vol van leuens en sensasie, terwyl dit eintlik net die waarheid moet vertolk.  

 

Dit alles maak dat die geskrewe woord en die gesproke woord onder geweldige hoë 

inflasie staan, dit word eintlik al meer waardeloos.  Daarom dat ons in koerante en 

tydskrifte baie keer die doel mis wat hulle werklik moet dien. Tydskrifte en koerante 

verkoop dikwels op grond van sensasie, en vrees hulle die media tribunaal.  Ja, dit is 

verskriklik dat die regering homself as waghond daarvoor ook wil benoem, terwyl as daar 

maar net na die basiese beginsels  van die 9de gebod teruggekeer word, dan sal so ’n 

tribunaal nie nodig wees nie en die media het niks om te vrees nie.   

 

Ongelukkig staan die regering en die media ewe skuldig voor hierdie gebod en sal daar 

nie vir enigeen uitkoms wees los van hierdie gebod van die Here nie.  As albei eintlik tot 

in hulle wese verrot en vervuil is, wie kan nou werklik die rot uitruik.  Vir albei gaan dit 
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om hulle eie doel en die hart en die smaak van die massas word gedien.  Dit gaan maar 

baie min om die waarheid.  Hoe dikwels word baie leuens toegesmeer onder ’n dun 

vernissie van die waarheid en dan word sommer alles as waarheid aangebied.  Die 9de 

gebod praat met staat en kerk ewe hard en duidelik.  Die media kan nie uitgesluit word 

nie, want hulle is daar ter wille van die samelewing.  Die samelewing is beslis nie daar ter 

wille van hulle nie, al wil hulle hul dikwels daartoe aanmatig.   

 

Broeder en suster, laat ons ook nie toelaat dat die media ons die waarheid wil leer nie.  In 

1957 skryf dr. KS van Wyk de Vries dit al- hoe daar met die gedrukte woord ontsettend 

gelieg word!  Ons maak ’n groot fout as ons dink dit het enigsins verbeter.  Inteendeel die 

onderskeid tussen waarheid en leuen is ’n baie kosbare gawe wat mens moet aanleer om 

werklik te onderskei.  Baie keer in ’n enkele sin staan leuen en waarheid bymekaar en dan 

moet dit in daardie enkele sin onderskei kan word.   

 

Ons bevind ons almal voor hierdie gebod as volkome sondaars.  Vir ’n sondaar is daar net 

heenkome vlug jy met jou sonde na die kruis van Jesus Christus.  Laat ons by Hom 

uitkom wat nie net deur sy Woord die waarheid praat nie, maar Hy is die Waarheid.  In 

Hom kan ons die waarheid liefhê, met ons hele hart, siel, verstand en met al ons kragte.  

Hoe dikwels besef ’n mens in die mate wat ek die waarheid liefhet vind ek die barometer 

van my liefde vir God.  Ek kan nie God wil liefhê en my naaste haat nie.  Die liefde vir 

my naaste en die reg van God staan weereens gelyk voor ons.  Jou liefde vir God is nie 

reg, as jy jou broeder haat nie- As iemand sê : Ek het God lief – en sy broeder haat, is hy 

’n leuenaar: want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê 

wat hy nie gesien het nie?  Gemeente, ons is gewaarsku, God het ons gewaarsku, laat ons 

leef uit die waarheid wat God se waarskuwing is.   

AMEN 
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Vrae uit Sondag 43: 

1. Hoe word lieg en bedrieg in verband met die duiwel gebring? 

2. Op watter wyse het die oortreding van die 8ste en 9de gebod teenoor Nabot ’n rol 

gespeel? 

3. Wie was die eerste diaken waarby ander mense hierdie gebod oortree het en hy is 

gestenig?!  

4. Hoe staan die 5de tot die 9de gebod in hulle verhouding (verband) tot mekaar? 

(vgl. p. onder aan 1 en bo-aan p.2) 

5. In die laaste (10 de gebod) word daar tot ons harte deurgedring.  Waarna wil die 

9de gebod deurdring? 

6. Watter tipe krag het die leuen in die samelewing? 

7. Wat is agterklappery? 

8. Waarin is God se liefde gesetel? 

9. Motiveer waarom ons die 5de tot die 9de gebod God se “heilige apparaat” kan 

noem? 

10. Gaan dit in hierdie gebod maar net daaroor dat ek nie mag lieg nie?  

11. Is daar ’n verskil tussen hoe die wêreld menseregte vertolk met die reg wat God 

die mens gegee het?  Motiveer.  (p.3)  

12. Hoe moet ek kyk na die reg wat God vir my naaste gegee het?   

13. Is dit moontlik om reg te misbruik? Motiveer. 

14. Watter belangrike uitspraak het Jesus in Joh.8:44 gemaak? 

15. Op watter terreine van die lewe word ons geroep om reg te spreek? (vgl. laaste 

paragraaf p.4) 

16. Wat word in Jakobus oor die mens se tong gesê? 

17. Hoe beskryf Romeine 3 die mens? 

18. Kan ek iemand met my tong die graf instamp? 

19. Wat sê die Prediker oor ’n goeie naam? 

20. Wat is die Pilatus-vraag? 

21. Hoe het Jesus daarop geantwoord? 

22. Kan ek sonder Christus werklik in die waarheid lewe? Motiveer. 

23. Kan God lieg? Kan God Homself verloën?  

24. Wat was Ananias en Saffira se sonde? 

25. Is dit vir ’n mens moontlik om nooit in jou woorde te struikel nie? 

26. Wat is regters, advokate en prokureurs se primêre roeping? 

27. Is inflasie op ons woordhandel hoog? 

28. Op grond waarvan verkoop koerante en tydskrifte? 

29. Watter gawe moet ons kan aanleer?  

30. Hoe kan ek ’n barometer van my liefde vir God vind?  
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Skriflesing: 1 Johannes 3:1-21 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 44 

Teks:  1 Johannes 1:8,10  

Sing- Ps.19:4,6; Ps.32:4; Ps.141:1,2,3  

Die Kategismus is ’n troosboek.  Broeder en suster, ook wanneer ons vandag by die laaste 

deel van die tien gebooie kom, dan word daar met die hart gepraat.  Die God van die 

tiende gebod is ook die God en Vader van ons Here Jesus Christus.  Wanneer Christus 

ons leer wat die Wet vir ons beteken dan is Christus nog steeds ons Saligmaker.  Nog 

altyd het dit met ons dankbaarheid te doen, dankbaarheid wat God van ons eis, en juis 

deur ons dankbaarheid, bring dit die werk van Christus ten volle na vore.  Dankbaarheid 

kan geen teenprestasie van ons kant op Christus se verlossing wees nie, hoegenaamd nie, 

maar Christus bring ons tot hierdie dankbaarheid dat ons in wat sy verlossing is die 

voltooiing van Christus se werk kan sien.  Christus maak klaar ook wat Hy begin het.   

 

Daarom is dit asof die Kategismus die Wet van die Here soos ’n wiel ons lewens 

ingedraai het.  Die volle sirkel is voltooi, hierdie tiende gebod staan weer in sy volle 

betekenis in aansluiting by die eerste gebod.  Dit alles sluit weer aan by Sondag 32 waar 

die vraag heeltyd bly staan- Waarom moet ons nog goeie werke doen?  Ons doen dit 

alles om Christus ontwil. Hy wat ons met sy bloed gekoop en vrygemaak het, en ons 

deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe sodat ons met ons hele lewe bewys dat 

ons God dankbaar is vir sy weldade.    Hierdie laaste gebod begin eintlik weer met die 

eerste.  Dit gaan nie oor hierdie of daardie goeie werk wat die Here spesifiek van ons vra 

nie, nee dit gaan om baie méér as dit- Hier gaan dit oor wat die Here vir elkeen hier sê – 

MY SEUN, MY  DOGTER, GEE MY JOU HART!   

 

Dit wat Salomo vir die jongmense in Spreuke 23:26 mee oproep, dit is waaroor dit alles 

gaan.   My seun, gee my jou hart... Jou hart waaruit ook die bose dinge uit voortkom. Die 

Here kom na ons harte toe terug.  Ek moet God met my hele hart wil dien, hierdie hart 

wat so vol van die kwaad is, die bose liste en gedagtes van die duiwel is hierin ingebed, 

maar wil ons met hierdie gebod bely- dat selfs die geringste begeerte of gedagte teen 

enige gebod van God nie eers in my hart mag opkom nie…Watter kragtige eis word 
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daar aan ons gestel- Die Kategismus gebruik baie duidelik hierdie sterk woord- EIS- Wat 

eis die tiende gebod van ons?...  Ek moet ’n begeerte tot alle geregtigheid hê! 

 

Die oomblik as ons praat van geregtigheid, dan gaan dit nog steeds om die reg.  Waar pas 

God se reg in?  Die hart wat by die volle reg van God moet pas, die hart word opgeëis om 

by al die gebooie van God in te pas.       Dit gaan om ’n begeerte tot alle geregtigheid. 

Dit is die sterk positiewe begeerte wat daar by ons moet wees- ‘N BEGEERTE TOT 

ALLE GEREGTIGHEID  Ja, die woord begeer staan in die tiende gebod  sterk.  Wel in 

die sterk negatiewe betekenis van om nie te begeer nie-  So lees ons by herhaling dat ek 

nie mag begeer (chamad)nie- Eks.20:17-   Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy 

mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy 

esel of iets wat van jou naaste is nie. As ons die tiende gebod in Deut. 5 lees- dan staan 

dit tog weer ietwat anders (v.21) - En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie; en jy mag 

nie na jou naaste se huis hunker nie—na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy 

os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.  

 

Tussen Eksodus 20 en Deuteronomium 5 het daar baie jare verloop.  In Eksodus 20 het 

God sy Wet in die woestyn by Sinai aan Moses afgegee. Hulle was 50 dae gelede nog in 

Egipte.  In die woestyn staan eerste dat ek nie my naaste se huis moet begeer nie.  En 

daarna al die dinge wat ook in die huis van my naaste mag wees- Sy vrou, sy 

huispersoneel, sy vee, moet dit nie begeer nie. In Deuteronomium 5 het God dieselfde 

gebod vir die tweede keer bietjie anders gestel.  Nou gaan dit nie om die uittog nie, maar 

die intog. Die Wet is vir die intog net so nodig as vir die uittog.  Baie jare later dan staan 

Israel nie voor ’n woestyn nie, maar die land Kanaän, waar hulle op die punt kan wees 

om die land wat die Here vir hulle laat oorloop, in te gaan.  Die oorloop van melk en 

heuning kan nog steeds nie sonder die inloop van die Wet gebeur nie.     

 

Nou word die verbod tot die begeerte van die ander man se vrou voorop gestel.  En die 

vrou wat ek van my naaste nie mag begeer nie, word gevolg deur ’n baie sterk woord in 

die Hebreeus- iwwah –('âvâhaw-vaw' A primitive root; to wish for: - covet, (greatly) 
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desire, be desirous, long, lust (after). ’n woord wat letterlik in Engels beteken- to be 

greedy/of craved- letterlik beteken dit  – moet nie jou sinne (bedoelende jou hart) daarop 

sit nie- moet nie jou sinne sit op die huis van jou naaste en wat hy alles mag hê nie…In 

Afrikaans het ons dit vertaal as moet nie daarna wil  hunker nie-  Watter fel begeerte daar 

ook by jou mag wees- moet nie daarna hunker nie- Onder die besittings van my naaste 

noem die Here ook nou meer dinge as wat hulle nog in die woestyn was.  Nou word ook 

my naaste se grond en landerye  genoem.  Die Here noem die begeerte na grond nou ook 

baie prominent, moet dit nie begeer nie, jy wat nou straks in die land van melk en 

heuning kan gaan woon.  Moet nie jou sinne daarop sit nie.   

      *** 

Broeder en suster, wanneer hierdie gebod hard met die hart praat, dan gaan dit nie oor dat 

ons nie mag begeer nie.  Die Here het die mens nie sonder begeertes geskape nie. God het 

dan Self ook begeertes- Job 23:13 lees ons van God- Wat sy siel begeer, dit doen 

Hy…ook Ps.132:13-14 staan oor die Here geskrywe- Ja die Here het Sion gekies en dit 

vir Hom as woning begeer… Oor die mens se begeertes staan dit eintlik ons lewens van 

hoek tot kant vol-   Adam en Eva mag al die vrugte begeer het wat daar in die tuin vir 

hulle geplant was.  Hulle mag selfs begeer het om al die bome te geniet.  Die begeerte 

opsigself is nie verkeerd nie, maar van die één boom mag hulle sy vrugte nie begeer het 

nie.  Die boom van die kennis van goed en kwaad.  Tog het hierdie woord - begeer- die 

breuk in die menselewe ingeslaan.  In Genesis 3:6 lees ons -  Toe sien die vrou dat die 

boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan 

begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man 

by haar, en hy het geëet.  Die begeerte wat daar by Eva gekom het is om nie meer te 

begeer dit wat die Here aan haar gegee het nie.  Sy begeer nou teen God in.  In die skoot 

van haar lewe het die begeerte na die sondige die sterkste geword waar die duiwel haar 

tot hierdie begeerte versoek het waarteen God haar verbied het.  Sy kapituleer voor die 

duiwel .   Die  ha r t  wa t  su iwer  en  reg  was  word  nou  boos  en  skuld ig .   

 

Later, baie eeue later,  as die apostel Johannes in sy sendbriewe hierdie breuk opsom- dan 

kom hy weer by die begeerte uit wat verkeerd is - Want alles wat in die wêreld is—die 

begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die 
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lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Johannes noem twee dinge- die 

begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë, en ons besef  beide hierdie 

begeerlikhede was by Eva, toe sy nie begeer het wat uit God was nie, maar sy begeer wat 

uit die duiwel is en uit die wêreld is… 

 

Terwyl ons die dinge wat wel uit God is moet kan begeer.  Die Kategismus stel die 

begeerte wat daar moet wees radikaal sterk- ’n Begeerte tot alle geregtigheid!  In Psalm 

27:4 dan stel Dawid hierdie wonderlike begeertes wat daar by ’n mens mag wees baie 

duidelik-  Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my 

lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en 

te ondersoek in sy tempel.  Selfs Jesus praat ook van sy begeertes.  Hy sê  vir sy dissipels 

byna reeds in die skaduwee van die kruis- waar Hy bitterlik sou ly en sterwe- maar eers 

die begeerte van Jesus - En Hy (Jesus) sê vir hulle: Ek het baie sterk daarna verlang om 

hierdie pasga met julle te eet voordat Ek ly.  

 

Hierdie begeerte wat daar by ons moet wees, staan natuurlik in skrille kontras, by die 

stroom van onheilige begeertes, wat na die sondeval die mens nog weer en weer laat val 

het- Jakob begeer op sondige wyse Esau se eersgeboortereg, hy begeer wat aan Esau 

gegee was en Jakob sal selfs sy vader hierin bedrieg.  Dawid begeer vir Batseba terwyl hy 

weet sy is die vrou van sy getroue offisier Uria, Simson verspeel sy rigterskap deur die 

begeerte van Delila.  Jesus praat met die sondige harte van mense as Hy ons begeertes 

blootlê- Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, 

valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met 

ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. (Matt.15:19-20)  

 

Dit alles gebeur soos wanneer ’n mens by die helderste stroom water kom staan, maar ’n 

mens kan sulke water troebel vuil maak deur met ’n stok die modder onder die water te 

roer dat alles naderhand deur die wolk van modder deurtrek is.  So roer die duiwel die 

modder in ons rond, dat die slegste en lelikste en vuilste naderhand soos modder in ons 

lewe ons oorspoel.  Die Kategismus wil vanuit die tiende gebod dat daar nie eers ’n 

spatseltjie van sulke modder ons lewenswater moet inkom nie.  Nie die geringste 
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begeerte of gedagte teen enige gebod van God in my hart mag opkom nie…ek moet 

altyd ’n hartgrondige vyand van alle sonde wees.  ’n Begeerte is sondig sodra dit in 

botsing met God se wil en met God se gebooie is.  Wanneer ons in hierdie Sondag die 

werklike geestelike betekenis van die Wet besef, jou diepste gesindheid teenoor die Here 

se Wet moet dieper en dieper veranker word, dan is jou hart op die altaar.  Jy besef hoe 

jou en my hart die prooi geword het van onversadigbare en slegte begeertes.  Gevoelens 

wat teen mekaar stry.  Die kwaad wil my hart nie uit nie, die sonde wil altyd daarin.  

Onreinheid, ontevredenheid, jaloersheid, dit wat verder allerhande sondes bewerk, dit 

maak die hart donker.   

 

Wanneer die tiende gebod eintlik ’n verdieping op die hele Wet gee, jou innerlike 

gesindheid agter elke woord en daad van God  kom na vore, dan besef jy  Sondag 2 en 

Sondag 44 staan ook bymekaar.  Soos die Wet die kenbron van my ellende is, so word 

dieselfde Wet ook as reël vir ons geloof aan ons gegee.  Die Wet word ook die reël van 

ons dankbaarheidslewe.  Wanneer ons hierdie dinge ontdek, God wat jou hart in die 

tiende gebod eis, so een sal  ook nie anders kan as om jou hart voor die Here oop te maak 

nie.  Dit wat ons met verootmoediging voor die Here moet erken.  Selfs die allerheiligste 

het maar nog ’n geringe begin aan die gehoorsaamheid van God se gebooie gemaak.  

Selfs iemand soos Abraham en Paulus en Job, ja hulle almal het maar ’n geringe begin 

van die gehoorsaamheid gemaak.  Niemand is perfek nie, daarom sny die Kategismus ook 

alle vorme van perfeksionisme by die wortel af.   

 

[Wanneer ons 1 Joh 3 lees, vv.6,8 en 9- (6) Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen 

wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie. (8-9))Hy wat die sonde doen, is uit 

die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van 

God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, 

doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit 

God gebore. Ons moet mooi daarop let dat in die Grieks die woorde in v.8 anders 

verstaan moet word- dit gaan nie daaroor dat mens nooit sonde doen nie, maar die 

Praesens tyd waarin hierdie woord staan beteken dat so een nie sal aanhou om sonde te 

doen nie!  ] 
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Die volledige Wet lê voor ons oop- elke gebod word nader getrek en aanstons gaan die 

Kategismus van die Wet na die gebed beweeg.  Wat is die dinge wat in my gebed 

belangrik moet wees. Broeder en suster, met die hele Wet voor ons oop, word ons eintlik 

die gebed ingelei- en die vraag vir die mens wat God in die gebed moet kan nader staan 

skerp.  Kan jy jou tot God bekeer as jy nie al sy gebooie volkome kan hou nie.  Jy wat 

nou al die gebooie van die Here gehoor het, wat maak jy daarmee, kan jy dit alles nakom?  

Ons belydenis staan met ’n kragdadige NEE!   

 

Ons verootmoedig ons hier voor die Here, waar die Here my hart vra, en ek kan nie my 

hart vir die Here gee nie.  Die volkomenheid daarvan kan ek nie, maar geliefdes, daar is 

tog iets ernstig wat hier bykom.  Ek vra die Here, en die gebed is waaroor die laaste van 

die Kategismus by gaan uitkom, dat daar nie net ’n ernstige voorneme in my mag begin 

nie, maar dit word nog meer ernstig- die ernstige voorneme moet daarop uitloop-  om nie 

net sommige gebooie na te kom nie, maar dat hierdie voorneme wel so sal wees om 

volgens al die gebooie van God te wil lewe.   

 

Die wonder van ons verlossing in Christus is wat in my hart moet kom. Wanneer ek my 

hart aan God offer, dan is dit nie ek wat dit doen nie, maar dit is Christus wat in my leef.  

Hy wat dit in my doen.  Nou kan ek en ek wil die eer van die Here vertel.  Die res word 

eintlik ’n verlange na wat ek nie kan nie!  Dit dring ’n mens tot die gebed.  Hiermee 

erken ek voor die Here dat selfs die eerste gebod is al vir my te swaar.  Om U die enigste 

ware God reg te ken, U met my hele hart aan te hang, U te vertrou, U met my hele hart 

lief te hê! En tog, al is ek so vêr van die volmaaktheid daarvan, tog U weet Here, dat ek U 

liefhet.  U wat Self my hart in beweging gebring het, watter wonder dat ek nou hier in U 

huis is, in U teenwoordigheid, dat my knieë voor U buig, waar ek dit self nie kon buig 

nie.  Hierdie dinge gebeur, o Here, want Christus, Hy is die Saligmaker.  Hy is met my 

besig.  Hy het knieë wat nie wou buig nie, gebuig…God bring ’n mens in hierdie tiende 

gebod in, waar ekself nie kon inkom nie.   
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Die werklikheid van Romeine 7 tref ons ook hier- Ek ellendige mens! Wie sal my verlos 

van die liggaam van hierdie dood?  Dit wat die Kategismus sê dat selfs die allerheiligste 

eintlik maar ’n geringe begin maak- dit sê Paulus van homself.  Hoe ernstig sy voorneme 

ook mag wees en hy is ernstig om volgens God se gebooie te lewe, maar die woorde in 

Rom 3:20 geld maar nog net soveel- dat deur die werke van die wet geen vlees voor Hom 

geregverdig sal word nie…Trouens ons kom eintlik maar net tot nog groter kennis van 

ons sonde!  Paulus die man wat soveel van sy lewe gegee het, vir Jesus Christus en wat sy 

Koninkryk beteken het Paulus hom letterlik afgesloof, hy wat uit sy bekering gelewe het.   

Hoe dankbaar is hy dat al is dit maar die klein begin, ’n geringe begin dat daar wel tog 

ook ’n ander wet in sy lede is wat stryd voer teen die wet van my gemoed…en dat dit vir 

hom ’n voorreg is om selfs ’n gevange te wees van die ander wet, want die wet van die 

sonde wat in sy lede is,  kry hyself nie gebreek nie, maar nou is hy ’n wonderlike 

gevangene van die ander wet… ’n wet wat in staat is om stryd te voer teen die wet van 

die sonde.   

 

Verstaan u waarom ons hieraan soveel dringende aandag moes gee?!  Ons is in ’n oorlog, 

’n stryd wat besig is om plaas te vind, en daarvoor hou God sy Wet baie streng aan ons 

voor.  Al kan ek uit myself die Wet hoegenaamd nie ten volle nakom nie, is God baie 

ernstig oor sy Wet want deur sy Wet sien ek raak dit wat ek nie kan bykom nie, dit het 

wel Christus by uitgekom.  Die Wet bring Christus vóór my en hou Hom vóór my!   

Skerpe wet prediking is eintlik sterke Christus verkondiging, want nou word jou hand in 

die hande van Christus geplaas en jy kan die Here vra- help my.  Hierdie strenge Wet van 

God wat ook streng aan ons voorgehou moet word bring ons by Christus uit-  Rom.10:4 

sê – Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo…Christus wat 

die eintlike inhoud van die wet is, Christus het deur sy dadelike gehoorsaamheid die Wet 

van God volkome volbring.  Die straf wat daar presies deur dieselfde wet op ons moes 

kom, ons wat verdien het om deur die Wet verskriklik gestraf te word, Christus het 

daardie straf vir ons gedra.  Aan die kruis is die skuldbrief van ons sondes daaraan 

vasgenael.   
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Daarom sluit ons af deur werklik ernstig te kyk na wat die Here van jou vra- Spreuke 23- 

My seun, gee my jou hart…Voordat ons nog enige woord verder mag praat, ook dit wat 

ons as gebed in die volgende gedeelte by uitkom, moet jou hart by die Here wees.  Kry 

jou krag in die volmaakte werk van Christus want deur dieselfde krag kan jy God se Wet 

liefhê en doen.  By God in Christus vind ons vergewing van ons skuld en die ewige lewe. 

Deur hierdie gebod word ons daartoe gedryf om te bid- ek besef waarlik my eie 

magteloosheid. Mag die Here dan ook sy Wet in my hart skrywe om in hierdie gebooie te 

wandel, waar ons dan volgende keer vanuit die volmaakte Wet ook die volmaakte gebed 

ons eie mag maak. 

AMEN 

 

Vrae uit Sondag 44 

1. Wat lê in die kern van hierdie laaste gebod? 

2.  Is daar enige aansluiting vanuit die tiende gebod weer by die eerste gebod? 

Motiveer 

3. Watter eis word daar in hierdie gebod aan ons gestel? Is alle begeertes verkeerd?! 

4. Wat is die verskil tussen die tiende gebod in Ex. 20 in vergelyking met Deut.5? 

Hoekom is daar ietwat van ’n verskil? 

5. Watter sterk woord staan in Deut. 5  wat dui op verkeerde begeertes?  

6. Is daar by God ook enige begeertes? 

7. Kon daar van gesonde begeertes in die tuin van Eden sprake wees? Motiveer 

8. Watter twee verkeerde tipes begeertes word deur die apostel Johannes onderskei?  

9. Het Dawid altyd net slegte dinge begeer Kyk p. 4 ....2de paragraaf. 

10. Waartoe het Jesus sy begeerte uitgespreek? p.4 

11. Noem gevalle van verkeerde begeertes wat ons in die Bybel van lees?  

12. Watter diepe besef word deur hierdie gebod ons wese ingebrand? p.5 ...1ste par.  

13. Die Wet is ’n kenbron van ellende (Son.2) maar wat is die Wet nog?  p.5.  

14. Is dit moontlik om volmaak aan die Wet van die Here gehoorsaam te wees?  Hoe 

word dit in die Kategismus gestel? 

15. Is daar gewone mense wat meer as net ’n geringe begin aan gehoorsaamheid aan 

die Here se Wet kon maak?   

16. Na watter deel van ons geloofslewe word ons vanuit Sondag 44 na toe gedring? 

17. Hoe het Paulus die Wet in sy lewe sien werk?  

18. Wat staan in Rom 10:4? 

19. Kan ek sonder Christus aan God se Wet gehoorsaam wees?  

20. Hoe kan  die Wet in jou hart geskrywe word?  
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Skriflesing: Lukas 11:1-13 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 45 

Teks: Lukas 11:1  

Sing: Ps.73:1,12; Ps.81:12; Ps.121:1,4   

Van die gebod tot die gebed.  Broeder en suster, in Sondag 44 was daar baie skerp gevra 

of ek die Wet van die Here kan volbring? Selfs was die allerheiligste onder die sondaar 

mense ingesluit of hulle wel die Wet kan volbring?  Elke keer moes ons erken dat selfs 

die allerheiligste eintlik maar ’n geringe begin gemaak het om aan die Wet gehoorsaam te 

wees.  U en ek kan uit die besef van hoe min ons werklik aan die eis van gehoorsaamheid 

voldoen nie anders as om op ons knieë voor die Here te val en die Here te smeek om ons 

as sondaars in genade aan te sien.  Elke gebod is eintlik ’n dryfveer om tog die Here te 

vra, maak vir my U gebod, my gebed dat ek werklik deur U Wet ook nader aan Christus 

kan kom.  Christus wat my enigste troos is, in lewe en in sterwe, mag Hy vir my wat so ’n 

groot sondaar is, tog leer bid.   

      *** 

Jesus het op aarde baie gebid.  Broeder en suster, so was die dissipels ook weer ’n keer 

saam met Jesus op ’n afgesonderde plek.  Daar waar die stilte heers, daar wil Christus nie 

in ’n mistieke atmosfeer dinge beleef wat vreemd is aan die werklikheid rondom Hom 

nie. Née, ten volle bewus van die werklikhede wat rondom ons aan die gang is, het Jesus 

baie male sy siel voor sy Hemelse Vader uitgestort.  Ons kan aanvaar Jesus se dissipels 

het nie altyd presies kon hoor die woorde wat Jesus gebid het nie, tog was die dissipels 

baie diep onder die indruk van die erns en die opregtheid van Jesus se gebede.  Hulle sou 

kon agterkom dat waar Jesus bid word dit anders gedoen.  Geen mens wat nog ooit so sou 

bid nie.  Ja, die dissipels was eintlik begerig om ook die innige gebedslewe wat daar by 

hulle Leermeester was hulle eie te maak.   

 

Dit was dan ook by so ’n geleentheid waar die dissipels ’n keer vir Jesus gevra het, die 

oomblik toe Hy Self sy gebed afsluit, toe vra die dissipels- Here, leer ons bid…Om te bid 

is nie maar sommer ’n vanselfsprekendheid nie.  Dit sou ons saam met die dissipels moet 

erken, dat u en my gebede moet geweeg kan word.  Elke keer as ons bid moet dit ’n 

gebed wees wat geweeg voor God gebring moet word.   As ons die eerste vraag van die 

Kategismus mooi na luister  dan gaan dit daaroor dat ons moet weet hoe noodsaaklik is 
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dit om te bid.  Saam met die noodsaak is dit ook belangrik die vereistes wat die Here aan 

die regte gebed stel.  En hierdie noodsaak en vereistes bring ons dan ook by die inhoud 

van die regte gebed. 

      *** 

Jy mag jou lewe jouself nie indink sonder die gebed nie.  Jy wat christen is- Waarom is 

die gebed vir die Christene nodig?... Die naam christen word eintlik in die Kategismus 

baie ekonomies gebruik.  In Sondag 12 vr. 32 die eerste keer- Waarom word jy ’n 

christen genoem?-  Die antwoord het alles daarmee te make dat daar die baie noue band 

tussen Christus en ons kan wees.  Dan kom die woord christen eers weer in antw.98 na 

vore.  Waar dit gaan oor die tweede gebod dan wil die Here sy christene nie deur stomme 

beelde nie maar deur die verkondiging van die lewende Woord onderrig.  En dan kom die 

woord christen eintlik vandag maar ’n derde keer in ons belydenis voor.  Waarom is die 

gebed vir die christene noodsaaklik?  Die noue verband tussen Christus en jy as christen 

is weer waaroor dit gaan.  As christene is ons met die Gees van Christus gesalf en hierdie 

salwing raak ook ons gebedslewe. Vir jou as christen as jy werklik by Christus wil wees 

sal jy die noodsaak besef.   

 

Kan ’n gelowige hom/haar sy lewe voorstel wat dit moes wees as daar nie met God 

gepraat kon word nie.  Ons kan ons dit nie indink nie, want dit moet ons goed weet, 

broeder en suster, dit is nie God wat ons gebede nodig het nie, maar van ons kant is dit 

ons wat dit so geweldig nodig het dat ek met God moet kan praat.   Die mens het die 

gesprek met God deur sy sonde en die sondeval eintlik afgesny.  Daardie wonderlike 

geleenthede wat Adam saam met God in die tuin kon wandel en hoe wonderlik dit wat 

hulle met mekaar kon praat (Gen.3:8). Skielik sou dit moes ophou, want die sonde maak 

nie net stukkend nie, maar dit sny ook af.   

 

Daar vind nou van die kant van die mens eerder ’n gesprek met Satan plaas as wat daar 

langer met God gepraat word.  Dit is so ingrypend as God na die mens kom dan is dit ’n 

mens wat na geroep moet word- Waar is jy…?!  Hy wat die gespreksgenoot vir en met 

God kon wees, hy kruip nou weg.  Hy kan nie praat nie, wat kan hy sê, daarom bly hy 

maar stil.  Dit is ons, die mens, wat agter die ou skamele vye blaartjies skuil hou… so 
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min soos die blare hulle liggame kon bedek,  werklik net so min sou ons woorde kon vind 

om ons skuld te bedek.  Daar is niks, selfs geen woord waarmee ons dit wat ons voor God 

gedoen het kon wegpraat nie.  As die Here die mens roep- Waar is jy… broeder en suster, 

ook daarna roep die Here weer, ook vir Kain- waar is jou broer…      

 

God roep weer, God praat weer, ja God kon maar besluit het, met die mens praat Ek nie 

weer nie, dan sou God Hom eenvoudig nooit weer aan die mens hoef te gesteur het nie, 

God sou ons werklik kon doodswyg.  Kan mens jou dit indink, broeder en suster, nee 

moet nie eers probeer nie!  Watter genade dat die eerste woorde wat daar na die sondeval 

weer tot ons kom, van God afkom. Hy wat ons eerste liefgehad het, Hy praat weer…  

 

God wil met ons verder die pad loop, broeder en suster, net hierdie gedagte, God wil met 

jou verder aangaan, kan jy die voorreg besef…. Ja dan besef ons, hier het ons baie meer 

as net ’n voorreg, ons besef die noodsaak soos die Kategismus dit driedubbeld 

onderstreep-  God eis van jou dat jy moet bid, dit wat God eis is in alle opsigte die 

vernaamste van ons dankbaarheid wat God van ons eis, want sien die Kategismus nie 

net hoe ons moet bid nie, maar ook hoe God op grond van ons gebede reageer-  dink jou 

dit in- dat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met 

hartlike versugting sonder ophou daarom bid en daarvoor dank…   

      *** 

Dit is wat ons gebede so noodsaaklike en belangrik maak, broeder en suster, dat die hele 

pad wat die Kategismus tot nou toe met ons loop, loop eintlik daarop uit dat ek moet weet 

waar staan ek met God.  God het nou gewys waar staan Hy met my, maar nou die vraag 

waar staan ek met Hom.  Toe die Kategismus die Twaalf Artikels behandel het toe was 

dit alles deel van God se verbondsbeloftes aan my.  Al die dinge wat ons glo en bely is 

beloftes wat van die Here afkom.  Daarna het die Kategismus die Tien Gebooie ten volle 

met ons deurgegaan, en nog steeds is dit God wat my wys waar Hy met my wil staan. Nie 

net God se  verbonds-beloftes van die Twaalf Artikels nie, maar ook God se  verbonds-

eise van die Tien Gebooie, het saam na ons gekom.  Dit wat ons gesamentlik na moes kyk 

bring die vraag al skerper en skerper na vore, jy wat nou moet besef waar God met jou 

staan, is die vraag nou waar staan jy met God m.b.t. sy beloftes en sy eise.   
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Eerste staan in hierdie gebed die eise wat ek moet nakom- Laat U Naam geheilig 

word…laat U koninkryk kom…laat U wil geskied…, maar dieselfde gebed is ook gevul 

met die vervulling van God se beloftes…  Gee ons vandag ons daaglikse brood… 

vergeef ons, ons skulde…lei ons nie in die versoeking nie… Luther het gesê met die 

gebed kan ek die sak van God se beloftes nou ook voor God hou.   

      *** 

’n Ander aangrypende manier is om te besef die gebed is soos om aan God te offer.  Dit 

wat jy doen as jy bid is om jou siel voor die Here uit te stort. Hoe noodsaaklik tog!   

Daardie diepe innige saak, om met God te mag praat, wie bid, waarlik bid, moet iemand 

wees wat hom/ haar eintlik voor die Here leegmaak, om op enige wyse leefbaar te wees.  

Paulus het in sy eie lewe baie hiervan besef.   So het  hy ook (Paulus) ook tot in die 

hoogstes na waar God is wou klim as hy in aanbidding sou uitroep, uit U en deur U en tot 

U is alle dinge…Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid… Juis in hierdie oorgawe 

aan God dan het Paulus daardie allergrootste begeerte dat sy gebed soos ’n reukwerk vir 

God moet wees, ja in aansluiting by die aandoffers wat daar in Israel was moet daar die 

gebed na God opstyg maar die offer wat ons gebede moet wees is nie maar net ’n warm 

hart en emosionele vreugde wat my op my knieë voor God neerdruk nie, maar dit gaan 

om baie meer as net die gevoel.   

 

Dit gaan ook om die regte woorde, die inhoud van hulle gebede was juis waarmee Paulus 

die Korinthiërs mee konfronteer.  Die Korinthiërs wil nie hoor dat my verstand in my 

gebede betrokke moet wees nie. Al het die Korinthiërs op allerhande ander maniere die 

lewe van kennis wou prys het hulle die eienaardigheid in hulle gebede voorgehou dat as 

hulle bid dit dan ook maar onverstaanbare klanke mag bevat.  Hulle het hierdeur te kenne 

wou gee dat hulle dan juis uit die volheid van die Gees bid en daarom is die dinge wat 

ons belydenis juis hier aan ons gebede heel voorop stel vir hulle nie belangrik gewees nie. 

Dit het Paulus daartoe gedwing dat daar bestaan nie só iets dat jy jou maar onbeheers en 

ongekontroleerd voor die Here wil stel, jy dan eintlik jou eie gees voor die Here uitstort 

maar jy is besig om verkeerd te handel. So een bid verkeerd!  
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Daarom dat Paulus dit reguit stel, dat wanneer ek met my gees bid ek juis dan ook met 

my verstand sal bid.  Hy praat eerder dan net vyf woorde wat uit sy verstand kom, eerder 

as om duisende klanke te maak, maar hierdie duisend is nie geweeg nie, dit kom maar na 

vore uit die verrukking van sinne.  Daarom dat die Here deur Paulus ons ook oproep dat 

ons in ons verstand volwasse moet kan word.  Die verrukking van sinne sonder die 

nugtere gesonde verstand maak dat jy saam met die kinders van die bose jou kan  bevind 

wat alles behalwe in hulle verstand volwasse geword het.  As ek bid vra dit ’n volwasse 

verstand en moet ek hierin nie soos ’n kindjie wees wat vanweë entoesiasme naderhand 

so oor sy eie woorde begin struikel omdat sy verstand nie kan byhou nie.   

 

Die gevaar vir ons gebede sit nie maar net in ons verstand nie, maar nog dieper,  dit sit  in 

die boosheid van ons denke.  Die boosheid van ons denke, die boosheid van ons 

gevoelens, dit is die dinge wat in ons gebede onderdruk moet word, maar moet nie u 

verstand probeer onderdruk nie.  Laat ons in ons gebede ook wil weet wat die goeie en 

welbehaaglike en volmaakte wil van God is, wanneer hierdie reukwerk voor God 

aangesteek word.  Die Here wou nog altyd dat daar aan Hom geoffer moet word en dat ’n 

mens weet wat jy doen as jy offer.  Moet nie vreemde vuur op die Here se altaar wil bring 

nie omdat ons besef dit wat met Nadab eb Abihu gebeur het. Wie met sy gees bid maar 

ook met sy verstand bid is in aansluiting by Romeine 12 met redelike godsdiens besig.  

Laat ons eerder klein bly in die boosheid, kinders bly in die boosheid, maar wil die 

Kategismus ons in ons gebede volwasse in ons verstand  maak.    

      *** 

Moet ook nie dink soos baie ander mense dat die gebed vanself sal kom nie of die ander 

uiterste is weer die mense wat sê ons gebede is oorbodig.  Die Here weet in alle geval wat 

ek nodig het daarom het ek nie nodig om Hom daarvoor te vra nie.  ’n Kalf wat in honger 

na sy ma bulk, of ’n hond wat vanweë nood  tjank, of ’n mens wat kreun na seerkry, dit is 

miskien die dinge wat ons kan sê vanself kom, maar die gebed kom nie maar vanself nie.  

Moet ook nie maar net bid as daar nood is nie.  Dit is ook baie mense se manier, ’n 

egoïstiese manier, wat nie uit die regte beginsel na vore kom nie. 
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Die noodsaaklikheid van die gebed laat ons eintlik ook die krag van die gebed besef.  Ons 

weet van Elia wat maar ’n mens soos ons was, maar dan skryf Jakobus juis oor Elia se 

gebedslewe.  Hoe het Elia ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en vir drie en ’n halwe 

jaar was die reën weg, en hy bid weer en die hemel gee reën, die aarde wat op die gebed 

van ’n enkele mens weer sy vrug laat uitspruit.   

 

So ’n gebed soos die van Elia  het in alle gevalle wou reken met Wie God is.  Die ware 

gebed moet dit altyd doen.  Al weet God alles en al is God onveranderlik, dan mag ek nie 

hierdie dinge van God teen my gebede opweeg nie.  ’n Gebed se vernaamste deel is in 

alle geval nie om sekere dinge van God te vra nie, die vernaamste in ons gebede moet die 

dinge wees waarvoor ek God kan prys en Hom kan dank.  Die gebed laat my besef hoe 

diep afhanklik is ons van God juis hoe meer ek my hart voor Hom leegmaak.   

 

Jakobus het juis geskrywe dat mens in jou gebed wel reg moet bid, voor hy dan Elia as 

voorbeeld gaan haal, want sê die Here ook deur Jakobus- julle ontvang nie, omdat julle 

verkeerd bid… dit is verkeerd om net deur die gebed my eie selfsugtige begeertes te 

bevredig.  As V/A 117 hierop dieper ingaan dan gaan dit juis oor die gebed wat God 

behaag en deur Hom verhoor sal word.  Daar is van die verklaarders van die Kategismus 

wat tot soveel as nege vereistes onderskei. 

 

(1) Die enige ware God moet aangeroep word, (2) ek moet God se eer voorop stel, (3)ek 

moet my aan God se wil kan onderwerp, (4)ek moet God van harte aanroep, (5)ek moet 

Hom verootmoedigend aanroep, (6)ek moet smekend bid, (7)vertrouend bid, 

(8)volhardend bid, (9) dankend bid.  Nege vereistes- maar die belangrikste wat vir ons 

hier voorop moet staan is dat ek alleen tot die Drie-Enige God kan bid.  Hy is die enigste 

lewende God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees.  Jy moet altyd weet met Wie jy 

praat as jy bid.  Elia was hierin ook weer deur die ware gebed ’n ware voorbeeld.  Daar 

by Karmel daar het die Baälpriesters tot hulle afgod Baäl  gebid, maar daar was geen 

antwoord nie.  Elia begin dan sy gebed deur dit duidelik te maak met Wie hy praat.  God 

is nie maar vir hom  onbekende God, Iemand wat eintlik misterieus net in die hoogte 
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troon nie, maar Elia bid tot die enigste ware God wat hy weet geken kan word.  Hy mag 

met hierdie ware God praat soos wat God Hom reeds aan hom wat Elia is geopenbaar het.   

      *** 

Ons het nou gekyk waarom ons moet bid- en hoe ons moet bid, of anders gestel - die 

noodsaak om te bid staan vas want dit is die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe 

en die vereistes van die gebed het ons ook na gekyk, nege vereistes wat almal ewe 

belangrik is, maar broeder en suster, laat ons weer mooi die woorde hoor wat Ursinus en 

Olevianus, die opstellers van die Kategismus noukeurig deel van ons belydenis gemaak 

het- God wil sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle gee wat Hom met hartlike 

versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank… Dit is nie maar net mooi 

woorde van hierdie twee manne nie, maar hierin sit werklik die diepe betekenis van God 

se verbond.  Die werklike realiteit van die verbond tree na vore.  God wil met ons besig 

wees, maar ons moet ook met God besig wees. Lewende verbondsverkeer tussen God en 

ons word hier oopgemaak.  Die paar woorde bevat die genade van die Heilige Gees wat 

soos skatte in sy verbond aan ons uitgedeel word.  Die Heilige Gees is die Een wat aan 

ons die lewe van heiligmaking moet skenk.   Die woorde van Matt.7:7 lê hier ten 

grondslag- Bid en vir julle sal gegee word; soek en julle sal vind; klop, en vir julle sal 

oopgemaak word.  Maar ook vers 8- Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; 

en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.  Baie duidelik hoor ons hier die Here se 

belofte- Hy/sy wat werklik bid en soek, bly nie maar ’n soekende siel  nie, maar so een 

sal God in sy Ryk vind, die Here het dit Self belowe.   

 

As ons dan tot drie maal toe in hierdie Sondag die bevel van die Here hoor, die opdrag 

dat ons moet bid,  dan het een verklaarder hierdie opdrag baie sterk gestel.  Die bevel om 

te bid is ten diepste ’n bevel om uit die dood uit op te staan.  Mag die Here dan ook 

voortdurend u gebede verlewendig, want sou ons biddeloos word, dan is daar geen hoop 

meer nie.  So een is eintlik maar versteen, niks beter as Lot se vrou wat in ’n soutpilaar 

versteen geraak het.   

 

Die wonderlike teendeel is wanneer ons as kerk, die krag van ons gebede bely, en ons bid 

elke dag  tot die Here op die wyse wat Hy van ons vereis, so ’n gebed is vir die Here 
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aangenaam en sal deur Hom verhoor word.  Ons nood en ons ellende word waarlik besef, 

dan kan ons eintlik vandag afsluit met die vraag soos die Kategismus dit stel- Wat het 

God ons beveel om van Hom te bid?  Ons belydenis stel dit eintlik kort en kragtig- dit 

gaan oor alles wat ons vir siel en liggaam nodig het.  In van die vertalings staan die 

liggaam eerste en dan die siel.  Dalk is dit wel belangrik om dit so te sien.  Ons is mense 

met liggame, ons is nie engele nie, ons liggame moet lewe om God te dien.  Ons bring 

dan voor die Here die offers van ’n gebroke hart en ’n verslae gees.  Besef ons werklik 

die verskil  wat ’n gebed in ’n mens se lewe kan maak.  Tye waarop mens kan terugkyk 

en sê waarlik toe ek daar in daardie klein tydjie van ’n uur met die grote God kon praat, 

watter grote verskil het die God nie in my lewe gemaak. In die dele van die Kategismus 

wat nou gaan kom, gaan ons met die Onse Vader besig wees. Die gebed wat die Here 

Jesus ons geleer het.   

 

Jesus het sy hele tyd op aarde eintlik nooit opgehou om sy dissipels te leer nie, ook om 

hulle te leer bid.   Hierdie Jesus se eie lewe was een gebed na die ander een. By die doop 

in die Jordaan, by die keuse van die dissipels, by die graf van Lasarus, in Getsémané, 

selfs aan die kruis leer ons Jesus ken as die groot Bidder.  Dan het ons nog nie eers 

verwys na sy Hoëpriesterlike gebed nie en dink net aan die feit dat waar Jesus nou is, aan 

die regterhand van ons Hemelse Vader bid Hy nou nog vir ons, Hy tree vir ons.  Daarom 

laat ons volgende keer in die skool van Jesus leer wat dit waarlik is om die Onse Vader te 

bid. 

AMEN 

Vrae uit Sondag 45 

1. Hoekom word die deel oor ons gebede as ’n direkte gevolg na die tiende gebod in 

die Kategismus hanteer?  

2. In watter opsig is Jesus vir ons die volmaakte Voorbeeld as daar na ons gebede 

gekyk word? 

3. Op watter presiese stadium het die dissipels die Here gevra om hulle te leer bid? 

4. Hoeveel kere kom die woord Christen in die Kategismus voor? Wat moet ons elke 

keer daaruit aflei? 

5. Noem die drie redes wat daar in die Kategismus staan waarom die gebed vir ons 

nodig is? 

6. Watter gebeure in die paradys het vir ons ook besondere betekenis as ons oor ons 

gebede handel? 
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7. Watter invloed het die sondeval op die eerste mense gehad ook wat hulle gebede 

aanbetref? 

8. Watter besondere genade word daar deur God reeds direk ná die sondeval aan ons 

geskenk?  

9. Die twaalf Artikels gee vir ons in kern God se Verb_n_s- b_lo_t_s.  Die Wet gee 

vir ons in kern God se Verb_n_s- _i_e.  Waar pas die gebed dan nou in as ons die 

Twaalf Artikels en die Wet van die Here gesamentlik na kyk?  

10. Verduidelik waarom ons gebede as ’n offer aan die Here gesien kan word? 

11. Hoe het Paulus in Korinthiërs die gebed aan daardie gemeente voorgehou. Wat is 

belangrik dat jy net met jou gees moet bid of dat jy met jou gees en jou verstand 

moet bid?  

12. Is dit belangrik in die Ou Testament gewees dat wanneer mense ’n offer aan die 

Here gebring het dat hulle dan presies moet weet waarmee hulle besig is?  

13. Is dit waar dat die gebede in ’n mens se lewe sommer vanself sal kom? 

14. Watter voorbeeld het ons in die Here se Woord wat vir ons die krag van die gebed 

treffend na vore bring? 

15. Wat leer Jak.1:5 ons oor gebedsekerheid?  

16. Hoeveel vereistes moet die ware gebed aan voldoen? Noem die vereistes.   

17. Watter besondere betekenis het die belofte in Matt.7:7-8 wanneer ons dit ook met 

die Kategismus vergelyk (Kyk p. 6) 

18. Hoeveel keer staan die opdrag in die Kategismus dat ons moet bid?  

19. Wat is die dinge wat die Here ons beveel het om voor te bid? 

20. Noem ’n paar geleenthede waar ons die Here Jesus op aarde in gebed aantref? 

21. Wie bid nou vir ons in die hemel?  
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Skriflesing: Mattheus 6:1-18 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 46 

Teks: Lukas 11:2a 

Sing: Ps 25:1,10; Ps 89:3; Ps 86:5  

Die Here het ons hierdie volmaakte gebed, die Onse Vader,  tweemaal geleer, broeder en 

suster.  Die eerste keer in Mattheus 6, waar dit beskou word as die begin van Jesus se 

amptelike optrede, deel van die laaste 6 maande van Jesus se lewe op aarde.  En dan lees 

ons die gebed weer in Lukas 11.  Amper aan die einde van Jesus se lewe op aarde, dan 

gee die Here weer vir ons hierdie gebed.  Ses maande later wil die Here weer sy dissipels  

by hierdie volmaakte gebed uitbring.  As die Here Self hierdie gebed op so ’n besondere 

wyse aan die begin van Sy amptelike bediening gee en dan ook weer dit aan die einde 

daarvan herhaal, dit wys tog vir ons hoe belangrik Jesus Self na hierdie gebed gekyk het.  

Hy wou sy dissipels in elke deel daarvan onderrig, soos wat die Kategismus ook nou aan 

ons wil doen.  Die kerk van die Here kan sonder hierdie gebed nie kerk wees nie.   

 

Die eerste wanneer ons hierdie gebed uit die mond van Jesus hoor, is by dieselfde 

geleentheid wat daar ook ander wonderlike dinge uit die mond van Jesus gekom het.  Sy 

bergpreek, of dan ook genoem die bergrede die wonderlike salig-klanke daarvan sou in 

die berg nog hang, watter volmaakte preek was dit nie.  Vir ons vandag is daar in die 

bergpredikasie soveel heerlikheid opgesluit, maar dan spreek Jesus op dieselfde berg 

rondom dieselfde tyd nie net die volmaakte preek uit nie, maar ook die volmaakte gebed.    

Die gebed wat die hele kerk, die kerk van alle eeue aan moet vashou.  Elkeen moet deur 

hierdie gebed elke keer opnuut besin wat dit beteken om die gebed ook op so ’n 

besondere wyse te begin- Onse Vader wat in die hemel is… 

 

Die Wet van die gebed, die Wet wat Jesus ons leer, hierdie Wet wil nie hê dat ons, ons 

gebede op ’n ander manier mee moet begin nie.  Ons moet die berg-preek en die berg-

gebed, die Onse Vader, dan ook nie van mekaar losmaak nie.  Die bergpredikasie het 

spesifiek vanuit ’n spesifieke agtergrond en omstandigheid daar opgeklink.  Jesus het baie 

worsteling en vrae van die kant van die Fariseërs beleef.  Veral het Jesus dan op drie 

terreine sy worsteling met die Fariseërs aan ons wou wys.  Wanneer dit gaan om die vra 

van aalmoese, m.a.w. die betoning van liefdadigheid, wanneer daar gebid word en 
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wanneer daar gevas word, het die Fariseërs se teorie en praktyk nie Jesus se goedkeuring 

weggedra nie.  Jesus wil dat as jy aalmoese gee moet nie dat almal daarvan weet nie, 

moet nie ’n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate 

doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie… In dieselfde trant praat Jesus dan 

ook oor ons gebede (Matt.6:5) …En wanneer jy bid moet jy ook nie soos die geveinsdes 

(wees) nie…Hierbinne leer die Here ons dan die regte gebed…Dan kom ook v.16 as julle 

vas…En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie… 

 

Hierin kan ons dan ook aflei dat die grootste deel van die bergrede is eintlik ’n worsteling 

en reaksie op hoe ons nie soos die Fariseërs met liefdadigheid moet werk, in ons gebede, 

en ook wanneer ons sou vas nie.  Die geveinsdheid waarmee die Fariseërs dit gedoen het, 

maak dat hulle nie waarlik dié God ken wat Hom as onse Vader aan ons openbaar nie.  

Hulle verhouding met God en dit waartoe hulle die volk wou dwing, was eintlik nie ’n 

opregte warme verbondsverhouding nie, maar ’n koue kontraktuele formalistiese dwang 

waarin die liefde wat daar vir God in ons moet wees baie skade ly.   

 

Om God in dankbaarheid aan te roep en in gehoorsaamheid na Hom te wil luister is daar 

nie by hulle nie.  Nee, het hulle gesê, God wil dat jy vir Hom moet werk en dat jou werke 

so moet wees dat al die dinge wat jy voor die Here reg kan doen, dat die Here dan vir jou 

op grond van jou goeie werke sal beloon vir jou goeie prestasies.  Die werke van die Wet 

weeg dan in alle geval altyd swaarder as  die vrye genade van dieselfde God.   Jy kan 

alleen deur eie verdienste salig word en nie deur die eindelose barmhartigheid en 

ontferming van die Here nie.   

      *** 

Broeder en suster, ons kan ons maar net indink, as dit mens se benadering tot die Here is, 

en alles bestaan uit koue plig en harde eise dan sal dit sulke mense se gebede totaal en al 

aantas, sulke mense sal nie weet wat dit is om met die regte gebed na die Here te kom nie.  

Hulle sal bid asof God Een is wat hard is, waar dit nie gaan oor hoe ek in God glo en op 

Hom vertrou nie, maar veel eerder bid so een soos die Fariseërs wat dink hulle verdienste 

voor die Here is so groot, en die gebed is ook maar net nog ’n middel waarmee ek sekere 

dinge kan verdien.  Hoe meer ek bid hoe meer skuld die Here my!  Sulke mense gebruik 



Pretoria- 6 Februarie 2011 

Matt.6:1-18 
Luk 11:2a 
Sondag 46 

11/10/2010 

Ds. Petrus Venter 

3

dan ook baie woorde en doen lang gebede voor die mense want wil hulle mos nog iets 

ekstra by die Here verdien.   

 

Terwyl die Kategismus alles behalwe die gebed benader as saak van verdienste wat ek 

God mee moet beïndruk.  Nee, hier is sprake van kinderlike vrees en vertroue op God 

en dat God tog hierdie vrees en vertroue in my moet wek want ekself het dit nie!  Ek roep 

God as ons Vader aan, want God is nie maar outomaties en op grond van wie ek is onse 

Vader nie.  God het alleen deur Christus ons Vader geword.  In die besef van hierdie 

rykdom wat die Kategismus hier ontsluit is dit eintlik dinge wat daar in jou binnekamer 

aan ons oopgesluit word.  Nie vir ander mense om dit alles te sien nie, nog minder moet 

ek ander mense hiermee wil beïndruk.  Juis daar waar ander mense jou nie kan sien nie, 

bid daar tot onse Vader.  Moet ook nie applous van die mense verwag nie!   

 

Die verbond wil deur die gebed in jou lewe versterk word en nie ontkrag word soos die 

Fariseërs eintlik met hulle gebede gedoen het nie.  Ons God wil ons Vader wees, soos 

Christus Self ons in hierdie gebed voorgegaan het, trouens in Lukas 11 sien ons toe Jesus 

hierdie gebed ’n tweede maal aan sy dissipels leer toe het dit eintlik voortgekom uit die 

feit dat Jesus toe Self eers nog in gebed was (Luk 11:1).  Jesus het toe Hy opgehou bid 

het die vraag so innig van sy dissipels gehoor, op grond van Jesus se eie gebed voorbeeld- 

Here leer ons bid…    

 

Jesus plaas dan elke woord op sy plek.  Die aanspraak op God die Vader word gemaak, 

dan volg daar ses bedes en weer eindig die gebed met lof aan God.  Ja, die Drie-Enige 

God staan in die gebed ten volle voorop.  Die eerste en die vierde bede is gerig tot God 

die Vader.  Die tweede en die vyfde bede is gerig op die werk van God die Seun, en die 

derde en die sesde bede is gerig op die besondere werk van God die Heilige Gees.   

      *** 

In wat ons vandag mag hoor is dit duidelik God wil vir ons ’n Vader wees, God ken en 

God vervul werklik aan die behoeftes van sy kinders, en Hy weet waarlik wat vir ons die 

beste is.  God is deur Christus ons Vader.  In die Ou Testament was dit by groot 

uitsondering dat God as ons Vader aangeroep was.  Selfs net die Here se verbondsnaam 
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JAHWEH wat ons in vier hoofletters in Afrikaans skrywe as HERE, selfs het die 

Israeliete later ook nie hierdie verbondsnaam met vertroue kon gebruik nie.  Hulle was so 

bang dat hulle die derde gebod in die gebruik van die Here se Naam sal oortree dat met 

latere tye in die Ou Testament dit die gebruik geword het om in die plek van die Here se 

Naam soos dit daar geskryf  staan, dan eerder nie hierdie Naam uit te spreek nie, maar in 

die plek daarvan het hulle dan bloot gelees ADONAI, wat gewoon, Heer of Gebieder 

beteken.  Nooit was daar toe sprake daarvan om God in die gebed as jou Vader aan te 

roep en aan te spreek nie.   

 

Kan u insien die geweldige heilsmoment wat in Christus aangebreek het as Hy wat God 

se Seun is, vir ons keer op keer wys dat jy God as Vader mag aanroep.  Waar die vroeëre 

name van die Here op sy andersheid, sy almag en grootheid kon dui, nou kom Christus en 

Hy lê die Vadernaam op ons lippe.  Daardie nabyheid en daardie innigheid en liefde om 

God so te mag noem soos wat Jesus ons die geleentheid daarvoor gegee het.  Die Naam 

vir God wat Jesus uitgekies het, hierdie Naam mag nou ook ons keuse wees.  Watter 

voorreg om God ook so te mag noem soos wat Jesus Hom genoem het.  Jesus het as jong 

seun dit al gedoen. As twaalfjarige kind het Maria en Josef sy aardse ouers baie 

bekommerd na Hom begin soek en toe hulle Hom dan op die einde in die tempel vind 

was sy antwoord dat Hy met die dinge van sy Vader besig moet wees (Luk 2:49).  Toe 

reeds het Jesus God as sy Vader aangeroep al het hy ook vir Josef as aardse vader sou eer.  

 

Daar word in die Nuwe Testament dan verder op deurlopende basis vrymoedig oor God 

as ons Vader gespreek.  Johannes 14:2 waar Jesus dit so treffend uitroep- Christus lê ’n 

nou intieme band tussen die Vader daarbo en Hy wat Christus is hier onder- In die huis 

van my Vader is daar baie wonings…en dan antwoord Jesus vir Thomas net vier verse 

later- …niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.  En nou tree Filippus ook tot 

die gesprek, want vra Filippus dat Jesus vir hulle die Vader moet toon en dit is vir ons 

genoeg… Filippus worstel presies met wat die Kategismus hier vir ons wil uitklaar- God 

is vir Filippus in baie opsigte die transendente God, daardie oneindige afstand tussen God 

en mens kry ons nie oorbrug nie en tog wil Filippus God as Vader nader aan hom hê. 

Toon ons die Vader…maar watter ontsaglike en bevrydende antwoord gee die Here Jesus 
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nie net aan Filippus nie, maar aan ons almal - Hy wat My gesien het, het die Vader 

gesien…Die band is geweldig nou tussen God die Vader en sy Christus wat hier onder 

ons is.  In hierdie noue band word ons ook ingetrek.   

      *** 

Om God as onse Vader aan te spreek gee juis uitdrukking aan hierdie noue band, hierdie 

verbondsgedagte wat in alles gehandhaaf word.  God is nie net die God van majesteit nie, 

maar ook die God van genade en liefde, nie net die God baie anders as ons nie, baie vêr 

van ons nie, maar Hy is die God van ons vertroue, die God wat met ons in verhouding 

staan- Hy slaan, hoewel oneindig hoog op hul die oog wat nederig lewe… 

 

Mag die woord ONSE- nie maar net met die mond gesê word nie, kom ons dit werklik 

met die hart wil sê- God wat die Vader van sy kinders wil wees, maar wat ook aan ons 

wel ons behoeftes ken en vervul.  Ons mag vrymoedig met God praat.  Die Gees van God 

wat jou dan ook laat besef ons is die kerk van God, ons is God se kinders, ons mag met 

ons Vader praat.  So staan dit dan ook in Romeine 8:16 dat die Gees saam met ons gees 

getuig dat ons kinders van God is …ons het deur dieselfde Gees van God die Gees van 

aanneming ontvang dat ons deur die Gees God as Abba Vader mag noem.  Met iets 

kinderlik soos ’n kind met sy aardse pa mag praat, so naby bring die Heilige Gees ons aan 

ons Hemelse Vader dat daar werklik ’n kinderlike vertroue in ons mag wees dat God my 

sal verhoor omdat Hy in Christus my Vader geword het.   

 

Om God dan hier gesamentlik as onse Vader aan te roep moet ons aan die ander kant 

uiters versigtig wees, om te dink godsdiens en my gebede tot God is ’n saak net tussen 

God en my.  Jy noem God ONSE Vader, wat klaar dit uitspel dat jy het nie maar net in 

jou persoon alleen met die God wat ons aanroep te doen nie en dat God en godsdiens 

eintlik maar daar in my persoonlike lewe tuishoort nie.  God sien nie jou daar in 

afsondering en daarom sal God nou net met jou die pad loop anders as wat Hy met sy 

ander kinders dit doen nie.  God kyk nie eers na die enkeling en dan kyk Hy na sy kerk 

nie, maar God, onse Vader kyk eerste na sy kerk en vanuit sy kerk kyk Hy na jou.  Dit 

kan nie andersom werk nie.   
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Ten diepste lê in hierdie eerste sin van die volmaakte gebed ’n wonderlike en diepe 

kerkbesef. God het nie maar net die oog op ’n klomp los individue en nou het God besluit 

om hierdie individue te verlos en hulle dan daarna tot een kerkgemeenskap te bring nie.  

Nee, broeder en suster, te maklik aanvaar mense dit is hoe God werk.  Hy verlos nie die 

individu om daarna vir jou in sy kerk te verlos nie, maar God verlos eerstens sy kerk, die 

volk van Hom as eiendom verkry, en jy kan alleen in hierdie verlossing deel omdat jy tot 

God se kerk behoort, jy behoort in die gemeenskap van die heiliges en so is jy lid van die 

liggaam van Christus. Waar God jou sien in terme van waar jy in Christus geplaas is, in 

sy kerk deel jy en daarom is jy ’n verloste.    

 

Godsdiens is daarom geen persoonlike saak soos mense baie keer wil voorgee nie.  Selfs 

wil mense dan ook nie oor hulle gebede praat nie en ook nie in gebede met mekaar 

saamkom nie. Godsdiens soos Holwerda dit stel,  is eintlik die mees sosiale saak ter 

wêreld!  God verlos sy kerk en daarom verlos Hy my tegelyk as deelgenoot van sy kerk.  

God gee sy heil aan die gemeenskap en daarom kom die heil dan ook tot hulle almal wat 

aan hierdie gemeenskap behoort.  Dit is nie God en dan kom Hy tot die enkeling om 

daarna tot sy kerk te kom nie, maar dit werk andersom.  God kom eerste na sy kerk en 

deur sy kerk, God se vrou, ons moeder, is daar dan ook die band met jou. Sonder die ware 

kerk kan daar geen band tussen jou en God wees nie.  Of anders gestel, dit sê onse Vader 

vir ons – daar is geen band tussen God en my as ek geen band aan sy kerk het nie.  Hoe 

sal God aan my iets gee wat Hy nie aan sy kerk wil gee nie.  God gee juis sy genade in 

die volheid daarvan aan sy kerk dat ons juis as kerk ten volle in hierdie genade mag deel.  

Die woordjie onse- in hierdie gebed sê dit alles!  Wie Vader sê, sê tegelyk ook broeders 

en susters.  Dit is nie maar net my Vader nie, maar dit is en bly onse Vader… 

      *** 

Die onse Vader ontsluit nie net ’n ryke hemel nie maar ook ’n ryke aarde.  Ja albei die 

tafels van die Wet kom in die eerste twee woorde van hierdie gebed op die tafel. Ons 

verhouding tot God en ons verhouding tot ons naaste, die liefde vir God en die liefde vir 

ons naaste word tegelyk aangespreek.  Ons het werklik ’n Vader tot Wie ons vrymoedig 

kan gaan met al ons vrae en nood en behoeftes.  Die feit dat God ons Vader deur Christus 

geword het bring daardie totale sekerheid dat Hy my gebed sal verhoor. Ek  mag ten volle 
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daarop hoop.  Soveel so dat hierdie hoop sluit nie die toekoms uit nie.  Soos ek vir die 

hier en die nou my vertroue op God kan stel net so seker kan ek dit met die oog op die 

toekoms doen.  Dit is die hoop wat ons in Rom 5:5 ook van lees-  die hoop beskaam nie, 

omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons 

gegee is.  

 

Wanneer Jesus aan die einde van sy bergrede kom dan ontvang ons ook hierdie sekerheid 

in Matt.7:7-11: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle 

sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat 

klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood 

vra, aan hom ‘n klip sal gee; en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee? As julle wat 

sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader 

wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid! Daar kan geen kragtiger 

woorde wees as dit wat Jesus Self vir ons gee dat God as Vader ons gebede sal verhoor 

nie.  Ons gebed en die sekerheid dat ons gebede verhoor word, is onlosmaaklik aan 

mekaar verbind.  Dit geld vir elkeen- Jesus lê ook besonder klem op die woord- 

ELKEEN… God weet wat altyd vir ons die beste is; die goeie in elke situasie is aan die 

Here nie onbekend nie.   

      *** 

Daarom is dit so belangrik dat ons in die geloof sal bid.  Dit gaan trouens om wat Paulus 

ons so duidelik op wys- Geloof, hoop en liefde.  Net die woorde – ONSE VADER- dit 

gee ’n vaste geloofsfondament onder u gebed, maar het ons reeds ook die kragtige hoop 

ontvang dat God ons gebede sal verhoor.  Ons liefde staan nie terug nie.  Die feit dat ek 

God as onse Vader aanroep, daarin is daar reeds die liefde ook vir my naaste.  Ek bid nie 

maar net vir my alleen nie, maar my gebedsaandag wil dat God die liefde wat Hy aan my 

betoon, dat Hy dieselfde liefde ook aan my naaste sal betoon.  Christus gee ons hierdie 

ruimte, Hy wat vir ons ruimte maak- dit wat die woord Rehoboth beteken- God het vir 

ons ruimte gemaak- die Rehoboth in die gebed is dat ons besef niemand kan na die Vader 

kom behalwe deur Christus nie.  Dit is die weg, maar die ruimte in hierdie weg is om te 

weet ook soos Dawid is Ps 25 aan ons wys.  Eers vers 1- God is vir Hom die persoonlike 
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God, my God- Tot U HERE, hef ek my siel op…maar aan die einde van die Psalm- v.22-  

dan bid hy vir die hele Israel- o God verlos Israel uit al sy benoudhede… 

 

Maar onthou broeder en suster, dit bly vir ons almal, jy die enkeling voor God, maar ook 

ons as die volk van God, die kerk van die Here, die God wat onse Vader is- wat in die 

hemele is- Die Kategismus het ’n aparte vraag net oor hierdie woorde-  Waarom word 

hier bygevoeg wat in die hemele is?... Van God se hemelse majesteit moet ons nie aards 

van dink nie.  Van God se almag moet ons alles verwag.  Ons kan alles wat vir liggaam 

en siel nodig is van God verwag.  God is naby ons, maar Hy is nie ons maat nie.  Hy is 

nie maar net soos een van ons nie.  Sy majesteit is hoog verhewe.   

 

Jes.40:22 stel dit duidelik- Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is 

soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n tent om 

in te woon. Dit bring ons nog nader aan die woorde wat die Here in Jes.55:9 van Homself 

duidelik maak-Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë 

en my gedagtes as julle gedagtes. Die eerbied en die vertroue wat ons moet hê, dit kan 

ons alles in die Vadernaam verwag, maar die hemelse heerlikheid, die hemelse heiligheid, 

die hemelse geregtig is die grondslag van God se troon. God kan nie met menslike 

maatstawwe gemeet word nie.  Ons klein en troebele gedagtegang kan die werk en die 

Persone van God nie in alles verklaar nie.  God is nie maar gelyk aan ons nie en daarom 

hoe meer begrip daar is vir die grootheid van God, hoe meer verwondering is daar oor die 

heerlikheid van God en hoe meer verwagting is daar by sy kinders dat dit hulle aan niks 

sal ontbreek nie.   

      *** 

Hy wat die Almagtige God is, kan u in hierdie volmaakte gebed drie sterre sien skitter?! 

Die ster van geloof, hoop en liefde. U mag deur al drie hierdie dinge met volle 

vrymoedigheid na God toe gaan – in geloof, in hoop en in liefde.  Ons het dit so nodig dat 

daar werklik gebid moet word.  Watter geweldige krag wat daar van die gebed uitgaan.  

Dit wat Moses se gesig laat skitter het, sy aangesig blink as hy bid want Hy is in die 

nabyheid van die Here.  Die gebed is nog altyd dieselfde krag, want gevoude hande is 

geweldig sterk hande, leë hande word volgemaak. Die God wat onse Vader is, kom tot 
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Hom wat in die hemele is, kom na Hom deur die geloof, Hy wat selfs sy eie Seun nie 

gespaar het nie, daarom sal Hy ons deur sy Seun alles genadiglik skenk. 

AMEN    

Vrae uit Sondag 46: 

1. Hoeveel male het Jesus ons hierdie volmaakte gebed in sy Woord gegee? 

2. Watter besondere waarde het Jesus Self aan hierdie gebed geheg? 

3. Watter volmaakte preek van Jesus gaan saam met die volmaakte gebed? 

4. Wat is die drie terreine waarin die Here met die Fariseërs in besonder baie mee 

geworstel het? 

5. Op watter wyse/s was die Fariseërs se gebede verkeerd? 

6. Hoe het God ons Vader geword? 

7. Wat bedoel die Kategismus dat daar by ons ’n kinderlike vrees en kinderlike 

vertroue in ons gebede moet wees?  

8. Motiveer waarom ons kan sê dat die Drie-Enige God staan in die Onse-Vader 

gebed voorop? (kyk p. 3 se einde). 

9. Hoe dikwels is God in die Ou Testament as Vader aangespreek? 

10. Wat is die Name waarmee God dan hoofsaaklik mee aangeroep was? 

11. Watter geweldige groot heilsmoment het die koms van Christus vir ons 

meegebring? 

12. Wat is die Naam waarmee Jesus as twaalfjarige Seun God mee aangeroep het? 

13. Wat was Jesus se besondere antwoord aan Filippus toe hy vir Jesus gevra het dat 

Hy aan hom die Vader moet toon? (vgl Joh.14). 

14. Watter betekenis het dit om God as Abba Vader te mag aanroep (Rom 8)? 

15. Is jou godsdiens en gebede uit en uit net ’n persoonlike saak tussen jou en God?  

16. Motiveer waarom die woord- ONSE in die onse Vader ten diepste ook ons 

kerkbesef insluit? Kyk God eerste na jou voordat Hy na Sy kerk kyk of kyk Hy 

eerste na Sy kerk wanneer God ook na jou kyk?! 

17. Watter sekerheid gee Jesus vir ons dat God wel ons gebede hoor? 

18. Watter rol speel geloof en hoop en liefde in ons gebede? (vgl p7 se einde). Ons 

kan dit soos drie sterre noem wat in ons gebede moet bly skitter… 

19. Wat beteken die woord Rehoboth? 

20. Waarom word die woorde – wat in die hemele is- in die volmaakte gebed 

bygevoeg? 

21. Hoe belangrik en hoe nodig is dit dat daar nog gebid moet word?  Motiveer  
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Skriflesing: Jesaja 6 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 47 

Sing: Ps 147:1; Ps 148:1; Ps 86:6  

Wanneer die profeet Jesaja deur die Here geroep word, broeder en suster, dan is dit in 

geheel ’n openbaring van wat die eerste bede van die volmaakte gebed is.  Jesaja sien die 

Here op ’n hoë en verhewe troon sit  en  die soom van God se koninklike kleed vul die 

hele ruimte van die tempel.  Rondom hierdie heerlikheid is daar die engele wat vir ons in  

besonder wys wat dit insluit dat God geheilig moet word.  Elk van die engele roep dit ook 

uit- Heilig, heilig, heilig is die Here van die leërskare…die hele aarde is vol van God se 

heerlikheid.   Jesaja  hoor nie net God se heiligheid in hulle stemme en woorde nie, maar 

ook in hulle voorkoms. Elk van die engele het ses vlerke gehad.  Die eerste paar vlerke 

het hulle gebruik om hulle eie gesigte te bedek, met die tweede paar vlerke het hulle, hul 

voete toegemaak, en die laaste paar vlerke was gebruik om te vlieg. 

 

Hierdie engele, die liturgiese geeste van God, elk van hulle, is self so bewus, van die 

heiligheid en majesteit van God.  Jesaja hoor hulle, hy sien dit alles, en wat dit aan Jesaja 

doen is waar ons dit nie anders kan doen nie.  Hy besef hoe min hy hierdie heiligheid van 

God na behore kan absorbeer.  Al wat uit Jesaja se mond kon kom na die engele se 

wonderlike woorde- Wee my, ek is verlore!    Want ek is ’n man onrein van lippe en woon 

onder ’n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die Koning, die HERE van die 

leërskare gesien!   

 

Hy wat drie maal God se heiligheid moes hoor, God se toorn is heilig, sy liefde is heilig, 

sy trou is heilig. Hierdie Heilige, met Wie ons niemand op aarde of in die hemel mee kan 

vergelyk nie, ons gedagtes is in alle opsigte te klein om werklik God se heiligheid op 

enige manier te omvat, tog wil hierdie heilige God, Hy wil geken word, broeder en 

suster!  Dit is waaroor dit heel aan die begin van die gebed om gaan, dat God wil hê dat 

ons sy heilige Naam moet ken.  Ons moet God werklik goed ken.  Hy wil dat ons Hom 

moet herken; dit doen ons deur Wie Hy vir ons in sy Woord is.  Die herkenning van God 

in sy Woord is waar dit alles by begin.  Maar ons herken God nie net in sy Woord nie, 

ons moet Hom ook in die lewe van elke dag erken.  Erken Hom in die geskiedenis van 

ons land en volk, erken Hom in die Grondwet, erken Hom in die werksplek, erken Hom 
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daar waar jy vanaand gaan slaap en môre weer jou oë mag oopmaak as Hy die nuwe dag 

wakker maak.      Weer in Jesaja dan lees ons die hoof klag  van die Here teen sy volk is 

hierdie enkele tragedie dat my kinders ken My nie meer nie.  ’n Os ken sy besitter en ’n 

esel die krip van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie 

(Jes.1:3).   

       *** 

God wou vir Jesaja dit moontlik maak om Hom te ken, Hom werklik te herken om dan 

ook by die erkenning van God uit te kom. As Jesaja meen dat hy is so onrein, sy mond 

kan nie woorde vorm wat in beginsel hierdie gebed vandag mag bid nie, dan word hy in 

God se gevulde heerlikheid, waar vuur in rook en vlam dit vul, dan word uit daardie 

dieselfde vuur, uit God se heerlikheid word ’n kool vuur uitgehaal en op die mens 

geplaas.  Die engel vlieg na Jesaja toe met ’n gloeiende kool wat hy sopas van die altaar 

afgehaal het, hy hou dit met ’n tang vas, en dan druk hy daardie warm kool op Jesaja se 

mond.   

 

Jesaja is nou toegerus in wat die Kategismus ons dan ook in wil voorgaan, wat dit werklik 

alles insluit om te mag bid- Laat U Naam geheilig word…ons lippe wat só iets mag sê!     

Israel het nie meer geweet met Wie het hulle werklik te doen nie.  Daar was geen kennis 

nie, en hoe sal ons God kan heilig as ons Hom nie ken nie.  Dit bly so lewend aktueel dit 

wat ons hier van die Here vra.  Mag ek U waarlik ken?  Die Kategismus gebruik die 

woorde treffend- Gee allereers dat ons U reg ken…  Die woordjie GEE staan nie maar 

net eenmaal nie.   

      *** 

In hierdie bede van – Laat U Naam geheilig word…  is daar ten minste drie plekke wat 

die GEE vooraf staan.  Gee dat ons U reg mag ken, m.a.w. gee dat ons die waarheid 

mag ken, maar gee ook dat ons U mag heilig in al U werke, en dan nog ’n derde maal- 

Gee dat ons. ons lewens so mag inrig dat ons hele lewe daarop ingestel mag wees om U 

te loof en te prys, m.a.w. dat die Here mag gee dat ons Hom sal eer!    

      *** 

In dit wat ons vra dat die Here dit alles mag gee, dan erken ons hoe moeilik dit vir ons is 

om werklik hierby uit te kom.  Ons erken dat dit eintlik by die dag vir ons al hoe 
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moeiliker word om God se Naam te heilig.  Ja, die Woord van die Here openbaar aan ons 

hoe dit al hoe moeiliker sal word. In die boek Openbaring dan sien ons die volle breedte 

en diepte van hoe stelselmatige aardse verval die heiliging van God se Naam gaan raak.  

Dit gebeur by wyse van die breek van die sewe seëls.  Elk van hierdie seëls soos hulle 

oopbreek is eintlik ’n hele breuk spul wat daarmee saamgaan. Die eerste wat Johannes 

gesien het was verskillende ruiters op verskillende perde.   

 

Die onmiddellike wat ons hier moet besef dat God Self heilig sy Naam, want nog vóór 

daar enige perd in ons lewens kan inhardloop, is daar die wit perd en sy Ruiter is 

Christus.  Dit begin by God, Hy wat die Christus is. Dit is waar dit alles  by moet begin.  

By God, by sy Naam, by wat sy volle wese is.  Ons sal in die gebed dan ook besef, 

presies is dit hoe alles inmekaar steek en hoe hierdie volmaakte gebed opgebou is. Die 

Onse Vader wil nêrens anders begin as om by God Self, hierdie Ruiter eerste te stel nie.  

Dit gaan in die eerste drie bede heeltyd om net hierdie Een wat moet voorgaan, nl. God.  

Laat U Naam geheilig word… laat U koninkryk kom… laat U wil geskied…Dit staan ook 

in die regte volgorde, God se Naam, God se Ryk, God se wil, want die sake so eie aan 

God moet al meer en meer ook ons saak gemaak word.   

      *** 

Waar dit alles by moet begin is by God wat geheilig moet word, want hoe anders, sy 

koninkryk wil alleen in lewens inkom waar sy Naam reeds geheilig staan.  Ek kan tog 

ook nie bid om die koms van sy Koninkryk, maar ek het nie by die Koning Self wou 

begin nie?!  Nou weet ons daar waar sy Naam geheilig word, daar kom sy Koninkryk 

alreeds, daar waar sy Koninkryk al sterker lewens deurbreek, daar sal ook sy wil geskied.  

Waar die Vader se Naam geheilig word, en waar sy Ryk kom, daar raak dit werklik ons 

as burgers van sy Ryk, waar God sy sake voor ons neersit…  

 

Sy Naam, sy Koninkryk, sy wil, God maak sy sake nou deel van ons sake, nou kan ons 

weer in oorleg met die lewende verbond, ons sake God se sake maak.  Ons brood, ons 

skulde, ons versoening.  Al hierdie dringende node wat daar by ons is, kan ons ook voor 

God neerlê, en God sal na ons luister.  God se sake staan natuurlik eerste en dan volg ons 

node.   
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      *** 

Soos die Wet van die Here ons leer, so sien ons ’n samehang ook met die gebed.   Tussen 

God se gebooie en ons gebede moet ons altyd ’n verband kan lê, want die eerste drie 

gebooie van God se Wet stel ook vir God Self sentraal.  Ek mag geen ander god dien as 

net die ware God nie, ek mag van hierdie ware God geen beeld maak nie, en ek moet God 

se Naam heilig.  Dit eis die Wet van ons.  God se Naam en God se dag stel werklik vir 

God in alles sentraal, en die gebed doen dit nie anders as God se gebooie nie.  God gee 

hierin ook ’n heilige orde, selfs ’n heilige volgorde.   

      *** 

Tog het ons reeds erken hoe dit al moeiliker vir ons word om die Here se Naam te heilig.  

Wanneer Johannes in Openbaring dit sien dan sien Hy die volgende seëls  oopbreek, en 

daar breek ’n rooi perd uit, die perd van oorlog en rewolusie, daar breek ’n swart perd uit, 

die perd van honger en pes, en die vaal perd dra nie verniet die kleur van die dood nie.  

Baie van dit wat die perde hulleself teen te pletter loop dra reeds die kleur van die dood. 

Nou word die vyfde seël oopgebreek, ná hierdie vier perde, en spesifiek word daar in die 

vyfde seël,  ’n visioen van kerkvervolging sigbaar.  Vir die kerk van die Here beteken dit 

nuwe moeilikheid, maar tog staan hierdie moeilikheid ook in diens van Christus.  Die 

kerk sal al hierdie verskrikkinge in haar eie boesem moet dra, totdat die getal vol geword 

het, en daarom word die oordeel ook uitgestel, dat die tyd kan kom om volledig in God se 

genade bly te wees.  Dit is die vyfde seël, maar wanneer ons bid dat God sy Naam mag 

heilig, dan bid ons in die besef van daar is ook ’n sesde seël wat gebreek gaan word.  Die 

kerk is in die vyfde seël , die wêreld is in die sesde seël .  Die sesde seel dra die wêreld en 

die chaos daarvan waar geen mens dit eintlik kan beskryf nie.   

 

Die wêreld versink in die sesde seël, maar weet u broeder en suster, wat het hierdie eerste 

ses seëls  gemeenskaplik so merkwaardig gemaak.   Hierdie seëls  is gebring en gebreek 

op grond van hemelse en aardse gebede.  Gesamentlike gebede gee as’t ware die energie 

waar dit alles loskom en uitbreek op die geroep van engele en gelowiges tesame.  By die 

openbaring van elke nuwe oordeel, dan roep die engele dit eers weer uit waaroor ons 

vandag handel- Heilig is die Here God-   En ook die ouderlinge van die Here se kerk 
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bring by elk van die nuwe katastrofes ook nog eers weer eer aan God.  Die God soos die 

ouderlinge dit besing wat dit waardig is om te ontvang- heerlikheid, eer en krag.   

      *** 

Dit is asof dit dwarsdeur die geskiedenis ons moet opval.  Engele en mense bid saam en 

wanneer hierdie gebede so saamgevoeg word dan is die groot tema wat al hierdie gebede 

inlei  en saamvat presies dit waarmee ons vandag besig is- Laat U Naam geheilig word… 

Maar voordat ons in Openbaring kan afstap, broeder en suster, is daar die sewende seël 

wat ook moet oop. Wat gebeur dan?  Iets so groot!  Daar kom in die hemele van alle 

plekke ’n halfuur stilte.  En weet u wat dit so aangrypend maak, die engele kry nie ’n 

woord gesê nie, want wat hulle nou moet aanskou is so oorweldigend dat dit hulle stom 

laat, want wat sien hulle, broeder en suster?!   Hulle sien ’n engel wat van die 

reukofferaltaar vuur op die aarde gooi.  En dit laat hulle stom want lees ons hierdie vuur 

is die gebede van God se kerk.   

 

Dit gaan gepaard met vuur en donderslae  en weerligte, die aarde bewe, God se laaste 

gerig het begin.  Die hemel kry nie gepraat nie, die hemel hou haar hart vas, kan ons maar 

sê, maar weet u wat maak dit so besonders?  As die engele nie meer gepraat kry nie, dan 

gaan die mens die engele verby.  God het in die hart van sy kinders die ewige Rotssteen 

gelê, en mense wat nog altyd swakker as die engele gelyk het, dit is dan hulle wat bid – 

Laat U Naam geheilig word- Heilig, heilig, heilig is die Here… Wanneer dit op die 

uiterste gebed aankom, want ons het mos reeds erken, dit gaan vir ons al hoe moeiliker 

word, watter troos om te weet daar sal dan nog altyd mense wees wat kan bid.   

      ***  

Ons het dit so nodig dat God ons in ons gebede moet sterk, dat God dit wat vir ons so 

onmoontlik lyk, tog moontlik moet maak.  As die engele nie meer kan bid nie, dan kan 

die kerk nog met haar gebede volhard, en elke lid van die kerk sal met volle instemming 

hierdie lof sy eie maak.  Die realiteite van so baie dinge op hierdie aarde is besig om ons 

baie hard te slaan , maar ons staan by die begin van wat hemel en aarde, engele en mense 

nie van kan loskom nie, God se heiligheid.  Laat ons in tye van voorspoed en swaarkry 

tog net dieselfde sal bly bid dat die Here se Naam geheilig mag word.  Dit is waaroor dit 

alles moet gaan.   
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Die grootste, die allergrootste faktor, wat ons hele wêreldgeskiedenis  moet rig en lei, en 

wat die begin en einde van alle bewegende kragte op hierdie aardbol is, is die gebed om 

die heiliging van God se Naam.  Hierdeur, broeder en suster, word die wêreldgeskiedenis 

bepaal.   

      *** 

Om God se Naam te ontheilig, daar het ons in die Here se Woord baie voorbeelde 

daarvan.  Heilig wat eintlik beteken om iets eenkant te plaas, jy stel dit apart want jy wil 

jou nou net daarop toespits.  Die goddeloosheid en die boosheid van hierdie wêreld moet 

daar in wat heilig is nie kan inkom nie.  As die boosheid of die eie wil van die mens 

inkom en eintlik so inwerk dat God nie toegelaat word om te wees wat Hy is nie, nl. Hy is 

God- HY  IS  WAT  HY  IS- dan sal God hierdie ernstige daad van die mens, die 

ontheiliging van Hy Wie God is, nie ongestraf laat bly nie.   

 

Dink maar toe Israel daar in hulle woestynreis by  Kades baie dors geword het.  Die Here 

het toe aan Moses en Aäron  dit opgedra om daar met die rots te praat en dan sal daar 

water uit die rots vloei.  Moses het toe nie net met die rots gepraat nie, maar hy het ook 

op die rots geslaan.  Daar kom toe nog steeds baie water uit, maar die Here was vertoorn 

teenoor Moses- want lees ons presies waaroor dit in hierdie eerste bede van die Onse 

Vader ook oor gaan- juis wat Moses nie gedoen het nie- Num.20:12: Toe sê die HERE vir 

Moses en Aäron: Omdat julle in My nie geglo het om My voor die oë van die kinders van 

Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat Ek 

aan hulle gegee het nie. Die kern van om God te heilig is dat jy mens God, God moet laat 

wees, ook voor ander mense.  Om God ook in sy goddelike heiligheid te erken as Hy vir 

jou opdragte gee.  Jy moet so aan God toegewy wees dat jy jou volle aandag aan God kan 

gee en dat God al die eer moet kry vir wat God doen.  Moet nie op die rots slaan waarmee 

jy moes gepraat het nie, want so skend jy God se heiligheid.   

 

Dit het die seuns van Aäron, Nadab en Abihu in Lev. 10 sou uitvind, toe hulle vreemde 

vuur op God se altaar geplaas het.  God het hulle deur weerlig gedood en het hulle voor 

die aangesig van God gesterwe.  Dit gaan eintlik maar heeltyd om dieselfde feit wat 
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Moses heel aan die begin van sy roeping moes hoor- Trek uit die skoene aan jou voete, 

want die grond waarop jy staan is heilige grond.  God is en bly die hoë en heilige God 

aan Wie alleen alle lof en aanbidding toekom.  Dit is waarom Christus in die volmaakte 

gebed dit dadelik eerste stel dat God se Naam geheilig moet word.   

 

Ons moet God ken, herken, erken, ja dit is nie maar kennis omdat ek nuuskierig is oor 

God nie, maar geloofskennis dat God in die praktyk van my lewe, ja elke oomblik van my 

lewe geheilig mag word.  Dit is die saak wat in ons harte moet lewe, dat as God die groot 

skatte van Sy verbond vir u ontsluit dan wil ek waarlik erken die dinge wat Hy in my 

lewe doen en watter betekenis het dit vir ons in ons lewens.  Hierdie eerste deel van die 

Onse Vader is eintlik besig om jou tot oorgawe aan God te dwing.  Jy wil oorgee want 

Wie kan ek meer vertrou as God. 

      *** 

Ons belydenis rondom hierdie eerste bede is so gevul met die heerlikheid van God dat dit 

aanvanklik mag klink of ons belydenis oor haar woorde struikel.    Dit gaan om God se 

almag, sy wysheid, sy goedheid, sy geregtigheid, sy barmhartigheid, sy waarheid.  Tog 

sien ons hier is alles behalwe maar net ’n opstapeling van God se deugde en werke, maar 

as ek God reg ken moet ek  Hom ook as Heilige eer.   

 

Dan staan die eerste drie dinge saam.  God se almag, sy wysheid en sy goedheid, dit hoort 

bymekaar, want dit sien alles op die almagtige God se skeppingswerk.  Watter geweldige 

kragte lê daar in ’n enkele atoom opgesluit, onmeetbaar, dit kan die wêreld in stukke 

skiet…. Tog mag ek bid-  laat U Naam (ook hierin) geheilig word.  Laat ons die 

samestelling van die atoom raaksien as wyse waarop ons u krag ken, herken en erken.  

Die God wat die atoom gebou het, het ook die spinnekop sy draadjie kon laat weef, maar 

dieselfde God het die olifant en die kameelperd gemaak wat jou laat klein lyk as jy daar 

langsaan gaan staan.  Ja dit gaan werklik om wat ons Kategismus hier bely- laat ons U 

heilig, roem en prys in al u werke, waarin u almag, wysheid en goedheid…uitstaan.   

Maar die almag, wysheid en goedheid van  dieselfde God Wie se Naam geheilig moet 

word, ons bid ook dat sy geregtigheid en barmhartigheid en waarheid  so sal skitter.  Die 

woord “skitter “ word in al ons belydenisskrifte net op hierdie een plek gebruik.  Ons 
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besef  dat God se Naam nie net in die skepping uitstaan nie, maar in ons geskiedenis ook 

moet skitter.  Die son skyn en niks laat die lig van die son verswak nie, maar tog is daar 

wolke wat tussen ons in die lig van die son kan inbeweeg wat dit laat lyk of die son 

swakker skyn.  Ons gebed is dat hierdie wolke wat die wêreld gee mee ontheilig 

weggeneem mag word.   

 

Mag God wat hierdie wêreld na sy einde lei, ook in geregtigheid, barmhartigheid en 

waarheid in die gebeure van elke dag geheilig word.  Die goddelose en demoniese kragte 

mag dit verswak, mag die leiers wat u so tart, mag hulle verkwyn, mag U tog U 

barmhartigheid vir ons gee, omdat U deur al die eeue U kerk deur U groot barmhartigheid 

nog altyd gered en bewaar het.  U het nog altyd u waarheid oor die leuens van mense laat 

triomfeer.  Dit alles is ingesluit- wanneer ons bid- laat U Naam geheilig word…Ons bid 

eintlik dat die einde ook mag kom, letterlik bid ons dat die nuwe Jerusalem met haar goue 

strate en poorte van pêrels werklikheid mag word, ’n al hoe  groter werklikheid, want het 

ons mos reeds gewys dat ons ook bid dat al die seëls  in Openbaring wat oopgebreek 

word, dat hulle wat teen U is, nou finaal gebreek die dieptes mag ingaan, terwyl ons 

gebede bly opgaan.  Ons weet ons gebed is in alle geval by Hom, die Ruiter wat reeds 

oorwinnend die wit perd uitry.   

 

Daarom sluit hierdie eerste bede af met wat God ons ook moet gee- Gee verder dat ons 

ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat U Naam om ons ontwil 

nie gelaster nie maar geëer en geprys word.  Hiermee erken ons en dit bely ons ook dat 

ons in staat is om God te ontheilig.  Ons is in staat om God te laster, en dit ook met ons 

hele lewe.  Ons gedagtes, woorde en werke laat ons skaam word.  Ook in die alledaagse 

dinge, mag ons vir Christus ’n brief wees.  In 2 Kor. 3 is dit dan ook wat die Here deur 

Paulus aan ons skrywe- Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur 

alle mense; omdat julle duidelik ‘n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe 

nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God; nie op kliptafels nie, maar op 

die vleestafels van die hart.  
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Is dit wat mense in u lewe kan lees, werklik ’n brief van Christus vir die wêreld?!  U 

lewe, u lewensboek word gelees, en wanneer andere in u lewe verkeerde dinge lees, dan 

word die Here gelaster.  En dit omdat ek nie die ink van die Gees en die Woord van God 

my woorde en sinne wil maak nie.  Ons lewe almal in huise van glas, en dit maak soveel 

te meer dat ’n mens se lewe hier met ’n pyl en boog vergelyk kan word.  Om ’n pyl te 

skiet moet dit eers reg op die boog geskik word en vandaar word dit dan geskiet.  Die 

Kategismus gebruik in die ouer vertalings dan juis hierdie twee woorde- nie maar net die 

woord “rig” soos die nuutste vertaling nie, maar word daar gevra dat die Here my lewe 

so sal “skik en rig” dat God se Naam deur ons geprys sal word.  In werklikheid vra ons 

die Here dan met die gebed dat my lewe soos ’n pyl uit sy stywe snare sal losskiet, 

gespan en reeds geskik en dit net na een teiken- DIE EER VAN GOD- Dit is wat dit 

beteken om te bid- Laat U Naam geheilig word… 

AMEN  

Vrae uit Sondag 47  

1. Wat het Jesaja by sy roeping gesien? 

2. Wat is die indruk wat dit op ons moet maak?  

3. Hoeveel male word God heilig genoem? Wat is die bedoeling daarmee?  

4. Hoe het Jesaja sy belewing verwoord? 

5. Waarom is dit so nodig dat ons God moet ken? 

6. Wat is die twee “boeke” waaruit jy God kan ken. Vgl. Art. 2 NGB 

7. Noem die ses dinge wat die Kategismus ons hier van God leer en wat in die eerste 

bede vir ons moet uitstaan?   

8. Hoeveel kere word hier vir die Here gevra dat Hy iets vir ons sal GEE? Wat moet 

ons hieruit aflei? 

9. Wat is die primêre dinge wat God ons moet gee waardeur ek dan God se Naam sal 

kan heilig?  

10. Motiveer waarom ons mag aflei dat dit eintlik vir ons al hoe moeiliker word om 

God se Naam te heilig? Watter gedeelte in die Here se Woord dui ook hierop? 

11. Gee kortliks ’n verduideliking van die opbou van hierdie volmaakte gebed?  Wat 

is die dinge wat ons in opbou moet tref? 

12. Word daar net op die aarde om die heiliging van God se Naam gebid? (Vgl p.5) 

13. Wie is die Ruiter op die wit perd in Op.6? Wat beteken die ander perde?  

14. Wat het gebeur kort voor die breek van die sewende seël in Openbaring 8?  

15. Wat moet die verband wees  tussen die Here se gebooie en ons gebede?  

16. Hoekom word die gebed om die heiliging van God se Naam as kragtig uitgeken? 

(Vgl. p.6)  

17. Noem voorbeelde waar mense God se Naam ontheilig het? Beskryf dit veral in die 

geval van Moses. 

18. As jy ’n atoom bestudeer wat moet jy ook hierin raaksien?  

19.  Hoeveel keer kom die woord “skitter” in ons belydenisskrifte voor? 
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20. Waarom bid ons dat God se Naam ook in ons geskiedenis moet skitter? 

21. Op watter wyse het Paulus na die kinders van die Here in 2 Kor. 3 na verwys? 

22. Op wat moet ons gebede geskik en gerig wees?  
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Skriflesing: Openbaring 19:11-21 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 48 

Sing: Ps 68:8; Ps 72:1,3; Ps 146:4 ( Ps 99:1,3)  

Verlede keer in Sondag 47, broeder en suster, was ons by die verskillende kleure perde in 

Openbaring 6.   Vandag in Openbaring 19 sien Johannes weer die wit perd.  – Toe het ek 

die hemel geopend gesien; en daar was ’n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem 

Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid… Dit is baie duidelik 

hierdie perd dra ’n Koning.  Daar word gepraat van die baie krone wat die Ruiter op sy 

beurt dra.  Uit die oë van die Ruiter slaan daar vuurvlamme uit en Hy is die Een wat die 

wêreld sal vonnis en Hy oordeel in geregtigheid.  Sy kleed is in bloed gedoop en sy Naam 

wat niemand ken nie, net Hyself maar tog is Hy in sy Naam geopenbaar- Sy Naam is- Die 

Woord van God.   

 

Soos wat Johannes al dieper kon ingaan op wat hy hier kon sien, is v.15 die koninklike 

onderstreping van presies die volle gesig.  Vers 16 noem Hom dan – Die Koning van die 

konings en die Here van die here… Daar kan by ons geen twyfel wees nie dat Jesus 

Christus hierdie Koning is.  Hy wat deur die wêreldgeskiedenis as Heerser, as Koning sal 

triomfeer.  Hy regeer, dit is waaroor Op.19 oor gaan.   

 

Ons gebed wat die Koning ons geleer het, gaan oor die koms van die wit perd-  ons staan  

vandag by die tweede bede- Laat u koninkryk kom… Dadelik besef ons wanneer die 

koninkryk van God ter sprake kom dan is dit nie vir almal ewe duidelik wat word nou  

presies bedoel as daar van die koninkryk van God gepraat word nie.  Tog is dit so 

belangrik dat ons dit moet weet.  Johannes die Doper het uit die begin van Jesus se 

optrede op aarde dit met ons bekering in verband gebring. – Bekeer julle, want die 

koninkryk van die hemele het naby gekom… Jesus Self het baie gereeld oor die koninkryk 

gepraat.  Wat bedoel die Here as Hy sê die koninkryk is nie iets wat uiterlik bestaan nie, 

maar die koninkryk is in ons.  As die Fariseërs vir Jesus vra wanneer die koninkryk dan 

sal kom, dan antwoorde Jesus hulle met die inwendige van die koninkryk (vgl. Luk 

17:21). Jesus sê dat die koninkryk nie met uiterlike gelaat sal kom nie.  Mens sal nie na 

buite kan kyk en sê – hier is die koninkryk of daar is die koninkryk nie.   
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Die koninkryk is hier onder ons midde, sonder dat mens dit dan werklik kan raaksien.  

Tog het Jesus dit ook baie duidelik wou maak dat die koninkryk wel reeds gekom het.  

Nou word dit natuurlik ’n al hoe moeiliker vraag dat as die koninkryk dan reeds gekom 

het, waarom dan die gebed- Laat u koninkryk kom…?!  

      *** 

Om die vrae net nog nader na mekaar te bring.  Hoeveel koninkryke leer die Woord ons.  

Op.19 verkondig baie duidelik dat Christus Koning is.  Christus het dan ook ’n 

koninkryk, maar is die koninkryk van God dieselfde as die koninkryk van Christus?  

Christus het oor sy koninkryk selfs nog voor Hy gekruisig was Hom voor Pilatus 

verantwoord- want het Pilatus vir Hom gevra- Is U die Koning van die Jode? Jesus 

antwoord vir Pilatus so anders as wat Pilatus dit sou verwag-  Jesus sê vir Hom- My 

koninkryk is nie van hierdie wêreld nie… Pilatus wil Jesus dan probeer vaskeer deur ’n ja 

of nee antwoord- Jesus moet dan tog duidelik sê of Hy wel Koning is!  Dan antwoord 

Jesus Hom in die duidelikste taal- U sê dat Ek ’n Koning is.  Hiervoor is Ek gebore, en 

hiervoor het Ek in die wêreld gekom.   

 

Die feit dat die koninkryk waarvan Jesus praat nie van hierdie wêreld is nie wys dat 

Christus Self tussen twee koninkryke onderskei.  Jesus verklaar ook die verskil tussen ’n 

wêreldse koninkryk en die koninkryk waarmee Hy kom.  ’n Wêreldse koninkryk is op 

mag gegrond wat met wapens en politiek verstrengel staan. So ’n koning het soldate wat 

vir hulle koning sal veg terwyl die koninkryk wat Jesus voor Pilatus stel dit nie só  sal 

werk nie.    Pilatus verstaan natuurlik geen snars van wat Jesus aan hom sê nie, want as jy 

nie by die Koning van die koninkryk kan begin nie, as jy nie weet Wie waarlik die 

Koning is om Wie dit gaan nie, dan sal jy van sy ander koninkryk niks verstaan nie.   

 

Tog is nie net Pilatus blind en doof vir die ware koninkryk van God nie, maar broeder en 

suster, ons mense het eintlik nog maar altyd vir die koninkryk van die wêreld groter 

begrip wou toon as vir die koninkryk van God.  Ons leer so swaar om juis te besef die 

wêreldse koninkryk sal nie heil bring nie.  Die toring bouers by Babel het gedink om 

hulle eie koninkryk op te rig en wat het daarvan geword?!  Ons moet besef  wanneer ons 

bid- Laat u koninkryk kom… dan bid ons dat Christus in sy Ryk, ja Christus in sy 
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Koninkryk alle teenstand sal afbreek.  Ja, die koninkryk van God moet ook al ons 

menslike koninkrykies afbreek.  Die oorwinnende krag van Jesus Christus is dieselfde as 

God se krag.  God die Vader se koninkryk en Jesus se koninkryk is waarlik in alles 

een…daar is net een koninkryk van God, en ons bid dat hierdie waaragtige koninkryk 

deur alle teenstand sal kan breek.  Mag die Ruiter op hierdie wit perd in alles, sy vaart en 

oorwinning behou.  Hy wat reeds die oorwinning behaal het maar die volle prys moet nog 

ontvang word!   

      *** 

Die woord wat die Kategismus by hierdie bede voorop plaas is die woord- REGEER…!  

Hier word van een Koning en een Ryk gepraat en die Koning moet oor sy Ryk regeer.  

Christus die ewige Koning wat nie sonder onderdane kan wees nie. Hy wat vir Homself 

onderdane kan skep- selfs uit die klippe kan Hy dit doen!  Die koninkryk is daar ter wille 

van die Koning en nie andersom nie.  Die Koning wil dat sy onderdane wel vir sy Ryk 

moet bid.   

 

Nou begin die Kategismus baie duidelik nie in een groot geheel met ons te praat nie.  

Hier werk die gebed deur na die enkeling.  Trouens dit begin by jou en my as enkelinge, 

as individue- dat ons, ons so deur God se Woord en Gees sal laat regeer, dat ons ook 

hoe langer hoe meer aan God sal onderwerp.  Tegelyk onderskryf die Kategismus 

eintlik maar net die Here se Woord- die koninkryk wat nie in die sigbare geleë is nie en 

dit kom nie maar net in woorde nie, maar in krag.  God wat die Almagtige is, maar 

Christus het alle mag in die hemel en op die aarde ontvang.  Daar is niks buite die mag 

van God nie.  Selfs die goddelose, die duiwel en alle bose magte kan nie buite die mag 

van God omgaan nie.  Al sal die bose nooit gewilliglik aan die mag van God onderwerp 

wil wees nie, is dit in alle geval reeds onderwerp.  Hulle kan hulle ook nie roer of beweeg 

as God hulle nie toelaat nie.   

 

Ons besef ook en dit moet ons in gedagte hou die stryd tussen die koninkryk van God en 

die ryk van die Satan is nog nie finaal voltooi nie.  Die duiwel wat genoem word die 

owerste van hierdie wêreld sal nie maklik van sy ryk wil afsien nie.  God se ryk en Satan 

se ryk is baie beslis teenoorgesteld van mekaar maar tog in hewige stryd met mekaar.  
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God het die vyandskap gestel tussen die saad van die slang en die saad van die vrou, dit 

wat ons besef dit alles met die moederbelofte saamgaan.  Daar was reeds ’n koninkryke-

stryd aangekondig-  En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad 

en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.   

 

Dit wat Genesis ons van God se koninkryk openbaar het net duideliker en duideliker 

geword.  Johannes sien dit so duidelik dat Hy kan aankondig- die koninkryk het naby 

gekom.  Dit is naby want Christus, die Koning het reeds gekom. Hy die Koning wat nooit 

sonder onderdane kan wees nie.  Die kerk is die wyse en die plek waar Christus die 

onderdane van sy ryk vergader, beskerm en onderhou.  Om hierdie gebed te bid is om te 

vra dat ons sy onderdane sal wees.  Deur die wedergeboorte wat God skenk en deur 

bekering verkry ons dan ook die toegang tot hierdie rykdom wat God se koninkryk is.  In 

hierdie ryk word ons dan ook deur die Woord en Gees van God regeer, as Christus deur 

sy Woord en Gees ons dan ook gewillig maak om Hom van ganse harte te dien. Ons wil 

deur hierdie bede die eer van God in ons persoonlike lewe voorop stel.  Trouens ons bid 

dat God se koninkryk ook deur my persoonlike lewe sal kom.  Die Kategismus praat dat 

ek in persoon my hoe langer hoe meer aan hierdie Koning sal onderwerp.   

      *** 

Maar ons besef soos ons dikwels dit al moes raaksien dat God kyk nie na ons asof ons 

maar soos ’n klomp los sandkorrels is nie. In God se ryk staan mense nie maar los van 

mekaar nie, maar ons is ’n verbondsgemeenskap.  Dit impliseer ons is ’n organiese 

eenheid, daar moet lewensgemeenskap tussen ons wees soos wat die ranke nie van die 

wynstok losgemaak mag word nie, die Hoof hoort by die liggaam.   

 

 Die koninkryk kom dan ook nie net in my persoonlike lewe nie, maar ons bid dat die 

koninkryk juis ook in ons kerklike lewe sal kom.  Soos ek in hierdie gebed persoonlik 

met my hele hart myself wil voeg by die voortgang van die Here se ryk, bid ons juis ook 

vir die koninkryk van die hemele in ons kerklike gemeenskap.  Die Kategismus bewoord 

dit dat in hierdie gebed bid ons dat die Here sy kerk sal bewaar en laat dit groei.  En die 

bewaring word  so duidelik gestel dat waar dit in die kerk net om die Woord van God 

moet gaan, bid ons terselfdertyd dat die Here sy Woord sal bewaar…ons vra dit in die 
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mate dat die Here die werke van die duiwel sal vernietig, en elke mag wat teen die 

Here opstaan, ook vernietig sal word.  Dit gaan nog verder- dat alle kwaadwillige 

planne wat teen u heilige Woord bedink word, dat dit vernietig sal word.  Die gebed 

om die koms van die koninkryk is tegelyk ’n gebed om vernietiging teen dit alles wat in 

die koms van die koninkryk se pad wil staan.  Ons bid dat die Here sy kerk strydvaardig 

sal maak.  Die kerk wat bewaar moet word en vermeerder moet word, dit  moet ons bid 

met die oog op die koms van die koninkryk.  Die kerk is die vuurherd wat die harte vir 

die koms van God se koninkryk warm moet laat word.  Die kerk is daar ter wille van die 

koninkryk van God wat met al twee die werkwoorde intens geraak moet word en ywerig 

moet ons daarmee besig wees om te bewaar en te laat groei.  Dit staan nie los van mekaar 

nie, maar beide, die bewaring en die groei moet tegelyk plaasvind.  Hoe besonder  om te 

besef in hierdie gebed word die statiese met die dinamiese verenig.   

 

Die een aspek moet dan ook nooit ten koste van die ander gebeur nie.  Beide van hulle 

word deur Christus in sy kerk-vergaderende werk saamgevoeg.  Dit is Hy wat immers 

bewaar en laat groei.  In die tyd van geloofsafval en verlating van die kerk hoe nodig het 

ons hierdie gebed.  Mag die Here ons weer by die fondamente van die apostels en profete 

bring, mag ons dit bewaar, maar dieselfde krag wat die bewaring moet werk, moet ook 

werk in die opbou van die kerk.  Dat die opbou en die groei van die kerk ook met krag sal 

geskied.  Die Here wil deur die gawes wat Hy aan ons skenk sy kerk ryklik laat groei.  U 

moet dit ook goed raaksien, die Kategismus praat nie oor die kerk asof dit maar aan ons 

behoort nie.  Antwoord 123 praat duidelik van U kerk.   Dit gaan nie oor ons kerk of 

maar net oor die kerk nie, maar die kerk behoort aan die Here.  U kerk wat ons naby aan 

die harte moet lê wanneer hierdie gebed om die koms van die koninkryk  in die tweede 

bede ons die harte ingelê word.   

      *** 

Die koninkryk wat naby ons gekom het, dit wat Johannes sê, Jesus wat openbaar dat die 

koninkryk in ons gekom het, in ons midde is reeds die koninkryk van God, dit gebeur 

deur God wat Self sy eie werk sal voltooi.  Ja kragte wat ons nie alles van weet, kragte 

waaroor ons hoegenaamd nie oor beskik nie. daarom sal ons by die koms van God se 

koninkryk ook nie kan wegneem dat ons wel hier ook met ’n groot geheimenis te doen 
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het.  ’n Geheimenis maar nie dat die Here die geheim daarvan net in Homself bewaar nie.  

God wil die mens sy mede-arbeider maak en daarom laat God sy koninkryk ook in ons 

lewens kom.  Dit word net sterker en sterker, God laat sy koninkryk in sy kerk kom, dat 

sy Woord en sy Heilige Gees werklik in die lewe van sy kinders mag deurwerk.  Ons bid 

in hierdie gebed dan ook vir die wêreld.  Ons bid in waarheid dat die Here op so ’n 

besondere wyse sy werk sal doen dat sy kragte mag uitgaan in hierdie wêreld.  Kragte wat 

deur sy Woord en deur sy Heilige Gees en deur sy engele so mag deur werk, sterker as 

wat ons dit kan beskryf.   

      *** 

Hoe dit alles dan gebeur, moet u nie dink u kan dit alles verstaan nie.  Geen mens weet 

wat werklik die kragte is wat mense die werk van geloof en bekering laat doen nie.  Tog 

is dit deel van die vervulling van die gebed-  Laat u koninkryk kom…  Ons is nie 

vermetel as ons die Here vra dat Hy sy koninkryk oor heel die wêreld moet uitbrei nie.  

Dit is die Here wat Self gesê het- aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde.  

Ons kan wel se dat God hierdie werk deur sy Woord en Gees doen, maar presies hoe die 

Gees werk en presies hoe die engele werk kan niemand presies verklaar nie.  Ons weet 

wel dat dit beslis gebeur.  Die kragte wat werk is hier, al kan ek dit nie sien nie.  Dit werk 

trouens so sterk dat dit soos ’n vuur in hierdie wêreld brand.  Dit werk selfs verdelend en 

daar kom verdeeldheid tussen die mense.  Die mense wat dan teen God is, die mense vir 

wie God nie hulle Koning is nie, ek kan tog nie met hulle wil saamwerk nie.  Ons vra 

God dan ook deur hierdie gebed om ons onkunde weg te naam, dat ons Hom sal ken en 

vir Hom sal kies en nie teen Hom sal kies nie.   

 

Die Kategismus stel dit hier baie sterk dat my keuse vir God doelbewus ’n keuse sal word 

teen Satan.  Vernietig die werke van die duiwel… vernietig… vernietig.  Vernietig elke 

mag wat teen U opstaan, vernietig alle kwaadwillige planne wat teen u heilige Woord 

bedink word.  Ons moet nie dink hierdie werke en magte en planne teen God is maar 

verbeelding, hipoteties iets waarmee ek net rekening mee moet hou nie.  Dit is ’n 

konkrete werklikheid.  Dit sal nie help om maar net daarmee rekening te hou nie.  
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Ons moet dit besef en ons beleef dit dat die kerk van die Here deur die duiwel bedreig 

word.  Die bedreiging van Satan moet baie ernstig opgeneem word. Martin Luther het dit 

so intens beleef dat hy wat Luther is ’n slag toe hy meen hy die duiwel teen hom sien  

werk het hy die inkpot geneem en die duiwel daarmee gegooi, vas teen die muur in die 

vertrek waarin hy was.  Ons is in hierdie gebed die mede-arbeiders saam met God wat sy 

koninkryk wil sien kom.  Ons bid nie asof die koninkryk iets objektief, van buite 

waarneembaar is, en ek dit maar bestudeer nie… Née,   hierdie saak word totaal in die 

subjektiewe kant ontplooi dat dit kan nie anders dat ek ook nou by die koms van God se 

koninkryk werklik betrokke moet wees, dat ek met Luther wat dit aanbetref op een lyn sal 

staan en die duiwel se werk aktief sal wil afbreek.   

 

Een van die duiwel se grootste planne is om die Woord van God af te breek.  Die 

Kategismus lig dan ook hierdie plan van Satan in besonder uit.  Wanneer ek hierdie 

gebed bid dat die Here se koninkryk moet kom, dan bid ons vir die werk van sending en 

evangelisasie.  Ja om baie meer as net die sendingwerk maar dat die koninkryk op alle 

terreine van ons lewe sal deurwerk.  In die besighede, in die boerderye, in die myne, in 

die fabrieke, in die politiek, ja broeder en suster, daar mag nie ’n enkele terrein van ons 

lewe wees waar die koninkryk in sy krag en heerlikheid nie moet inkom nie. Ons het die 

koms van die koninkryk werklik in alles so nodig.   

 

En dit moet nie maar net lippetaal wees nie. Dit moet in alles die rigting van ons hele 

lewe beheers.  Die perd wat hier aan die kom is mag nie gekeer word nie, die wit perd 

met Christus as die enigste Ruiter.  Ek moet Hom oor alles in my lewe wil sien kom.  Die 

Kategismus eindig hierdie gebed wat in die tweede bede ingesluit is dat die koninkryk so 

mag kom…totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin U alles in almal sal 

wees...  Ons wil dan in alles aan God oorgegee wees.  Saam met die inhoud en die 

vervulling van hierdie gebed wil ons die vrug daarvan tog ook pluk.  Dit moet nie iets 

kunsmatig wees as maar deel van die dinge wat net ’n deel van my lewe raak nie, maar 

dit moet my lewe wees dat God as Koning in my sal kom en deur my sal kom, ongeag 

voor wie ek staan, of watter omstandighede ek ook al in mag verkeer.  Niks moet die 

koms van die koninkryk kan keer nie.  Dit mag nie los staan van die lewe van elke dag 
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nie.  Dit kan ons nooit genoeg beklemtoon nie.  Die koninkryk is nie maar ’n aanhangsel 

van ons lewe nie, maar dit is die lewe wat God jou wil skenk.  Ons kan praat van Sy 

koninrykslewe!   

 

Ons eie swakke kragte kry dan te doen met die grootste kragte wat daar kan wees.  Die 

koninkryk wat nooit van hierdie wêreld is nie, moet in hierdie wêreld kom.  Die 

koninkryk wat nie maar net geestelik deel van ons godsdiens is nie, maar dit kom ook in 

betrekking met alles wat stoflik en tydelik is, totdat die tydelike van die lewe ook eendag 

opgehef sal word.   

 

God is oor die hele wêreld Koning.  Oor die hele lewe wat God geskep het is Hy Koning. 

In alles moet Hy as Koning erken word.  Hierdie Koning sê aan ons- My koninkryk is nie 

van hierdie wêreld nie, anders dan sou Jesus se dienaars met die swaard gestry het.  

Petrus by die afkap van Malchus se oor moet sy swaard vinnig terugsit, want die 

koninkryk van God beskik oor middele en handhaaf kragte wat ons kan gebruik maar nie 

oor kan beskik nie.   

 

Mag hierdie gebed in u lewe dan ook met u werke gepaard gaan.  Selfs al gaan ons die 

hemelpoorte deur, mag u selfs dan nog bid- Laat u koninkryk kom… Selfs by die uur en 

minute van ons dood moet ons nog altyd die Here dien en loof en aan Hom gehoorsaam 

wees.  En wanneer alles voltooi is, die uurglas van die wederkoms bevat geen sandkorrels 

nie, maar die ewige heerlikheid van God se koninkryk is nog steeds aan die deurloop. 

Selfs dan wanneer die laaste basuin klink, God sal die wêreld finaal oorwin, mag dit dan 

nog steeds ons gebed wees, selfs in daardie oomblikke – Laat u koninkryk kom… 

Wanneer ons bid- MARANATHA- Kom Here Jesus, kom gou…  dit is ’n gebed uit die 

heerlikheid van die koninkryk gebid. Mag u ook daardie heerlikheid ontvang, mag u so 

wil bid. 

AMEN 

Vrae uit Sondag 48  

1. Wat is die betekenis van die wit perd in Op.19? Wie is sy Ruiter… wat dra die 

perd alles saam?  

2. Verstaan almal presies dieselfde as ons van die koninkryk van God praat?  

3. Wat het Johannes die Doper oor die koninkryk van God gesê? 
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4. Wat was Jesus se verduideliking oor die koninkryk van God? 

5. Is die koninkryk van God en die koninkryk van Christus dieselfde koninkryk? 

6. Wat moet ons onder die koninkryk van God verstaan? 

7. Is die wêreld ook besig om sy eie koninkryk te wil bou? Motiveer. 

8. Watter werkwoord word by hierdie gebed deur die Kategismus voorop geplaas 

(2de par. p.3).  

9. Verduidelik waar die koms van God se koninkryk wil begin… by die enkeling of 

by die massas? 

10. Watter betekenis het die moederbelofte (Gen. 3:15) as ons oor die koms van God 

se koninkryk handel?  

11. Wat is die middele waarmee Christus ons in sy koninkryk mee regeer? 

12. Het hierdie gebed om die koms van die koninkryk enigiets met die kerk van die 

Here te make? Motiveer. 

13. Op watter  besondere (unieke)  wyse moet ons vanuit hierdie gebed vir die kerk 

bid en oor die kerk  praat?  

14. Kan die gebed om die bewaring van die Here se kerk en om die groei van die 

Here se kerk van mekaar losgemaak word?  

15. Is dit nie belangriker dat daar eintlik meer groei in die kerk moet plaasvind nie, en 

dat ons die ou dinge waarmee die Here sy kerk nog altyd bewaar het meer op die 

agtergrond moet skuif want dit belemmer die groei?!  

16. In watter opsig het die groei van die kerk met die opbou van die kerk te make? 

17. Kan ons die kragte waarmee die koninkryk aan die kom is in alles verstaan en 

verklaar? 

18. Het die engele ook enigiets met die koninkryk van God te doen? 

19. Kan die koms van God se koninkryk ook in die lewe van mense verdelend werk? 

20. Wat is die dinge wat in die koms van God se koninkryk alles vernietig moet 

word? 

21. Hoe het Martin Luther die bedreiging van Satan gesien en wat was sy optrede? 

22. Is die koms van die koninkryk iets wat jy van buite objektief kan bestudeer? 

23. Is daar enigiets in ons lewe wat van die koninkryk van God losgemaak kan word? 

24. Is daar ooit ’n tyd (dalk my sterwensoomblikke)  waarin ek mag ophou om vir die 

koms van God se koninkryk te bid?  

25. Wat beteken die woorde maranatha en watter betekenis dra dit in die gebed om 

die koms van God se koninkryk? 
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Skriflesing: Mattheus 7:13-29  

Heidelbergse Kategismus: Sondag 49 

Sing: Ps.40:4; Ps 25:2,4; Ps 86:6 9  (Ps.19:6,7) 

Die noue verband met die Drie-Eenheid van God is deur Christus Self in hierdie 

volmaakte gebed ingelê.  Broeder ene suster, as God se Naam geheilig moet word, dan 

gaan dit om God die Vader, wat vir ons sy Woord gegee het.  Ons bid dat die openbaring 

van God vir ons die wil van die Vader bekendmaak.  Die tweede bede- Laat u koninkryk 

kom… dat die ryk van Christus so mag kom dat ons deur sy Woord en Gees regeer sal 

word.  Vandag bid ons dat die wil van die Here moet geskied.  Hierdie gebed wil tot die 

Heilige Gees nader dat ons as onderdane van God in sy koninkryk  ook lewende 

onderdane sal wees en dat die lewe wat die Gees in ons moet wek so in ons sal werk dat 

ons in alles na die wil van die Here sal luister in wat Hy aan ons geopenbaar het.   

 

Waar dit gaan om God se wil in ons lewens het ons te doen met die lewe en die dood.  So 

ernstig is dit dat aan die wil van God is selfs die belofte van die ewige lewe verbind.  Ons 

moet in alles volhard om die wil van God te doen want God wil dat ons in volharding sy 

wil moet volbring want so kan ons wat Hy beloof het in besit neem.  Hebreërs 10:36 praat 

ook van - nadat julle die wil van God gedoen het die belofte te verkry… 

      *** 

Dit bring ons vanoggend dan ook by die besef benewens die feit dat dit baie dringend is 

om hierdie gebed in jou lewe te bid is dit geen maklike gebed nie.  Die wil van die Here 

word in ons lewens uitgevoer deur ’n geweldige stryd wat daar in ons plaasvind.  Ons kan 

hierdie wil op geen wyse in ons eie krag uitvoer nie.  Aan die ander kant so min soos wat 

ons uit onsself die wil van God kan doen moet ons terselfdertyd besef niemand kan gered 

word wat nie die wil van God doen nie.  Daar is volharding nodig om die wil van God te 

wil doen, en daarom dat die gedeelte uit Hebreërs ons aanmoedig doen die wil van God 

en jy neem in besit dit wat God aan jou belowe het.  Dit is so ’n ryke belofte om eintlik in 

die beloftes van God die nog groter beloftes te verkry.   

      *** 

Nou moet ons hier in hierdie stryd wat ons om God se wil voer baie versigtig wees, 

geliefdes.  Daar is die voorbeeld wat ons by Samuel en Eli aantref.  Samuel is nog die 

jong seun wat as priester in wording die hoëpriester Eli moet bystaan.  Nou weet ons hoe 
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die Here die een nag met die jonge Samuel Sy wil bekendgemaak het.  Hoe Samuel 

aanvanklik nie geweet het Wie so na hom roep nie, menende dat dit elke keer maar Eli is.  

Dit hou aan totdat  Eli kon onderskei maar dit moet mos God wees wat met die seun praat 

en op Eli se advies sou Samuel weer by die roeping kon sê- Spreek Here, wat u dienskneg 

luister…  En dan ontvang die jonge Samuel die verskriklike openbaring wat die wil van 

God aan hom bekend maak.  God sê aan Samuel dat vanweë die goddeloosheid van Eli se 

seuns gaan die Here iets verskriklik in Israel doen.  So verskriklik dat elkeen wat dit sou 

hoor die  twee ore sou tuit.  God kondig ’n baie harde oordeel oor die priester huis aan.  

In 1 Samuel 3:14 lees ons selfs dat die Here gesweer het aangaande die huis van Eli-  

Waarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer of 

spysoffer versoen word nie…   

 

Hier het ons die voorbeeld van wat ons reeds besef hoe die openbaring van God se wil ’n 

geweldige spanning in jou lewe kan teweegbring.  Samuel verkeer in die grootste 

benoudheid oor hy nou God se wil ken maar hoe kan hy dit oordra.  Daar het ons van die 

kant van Eli die aandrang dat Samuel verplig moet wees om aan Eli God se wil oor te 

bring.  Samuel moet Eli alles vertel wat dan ook gebeur. 

 

En nou doen Eli eintlik presies dit wat die Here ons in die gebed rondom die derde bede 

leer ons nie moet doen nie.  Dit klink baie vroom as Eli dan sê- Hy is die HERE, laat 

Hom doen wat goed is in sy oë… Daar is geen voorneme wat Eli aanbetref dat hy van sy 

kant gaan regmaak nie.  Hy gee die indruk van ek berus hierby, sonder om oor sy eie rol 

in  sy kinders se opvoeding hom enigsins te  verootmoedig.  Hy maak asof hy maar alles 

nog steeds in die Here se hande oorlaat sonder om op hierdie laat stadium sy eie 

persoonlike verantwoordelikheid te besef.  Ons het in Afrikaans eintlik in verband met 

die derde bede ’n eie verkeerde spreekwoord ontwikkel- die spreekwoord wat sê – “laat 

God se water maar oor God se akker loop”…  

      *** 

Die gebed wat die Here ons hier leer het niks met passiewe oorgegewe berusting te doen 

van ek kan niks aan God se wil verander nie, nou aanvaar ek dit maar.  Broeder en suster, 

die derde bede moet nie so vertolk word nie, maar in hierdie gebed gaan dit oor aktiewe 
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gehoorsaamheid aan God.  Dit gaan daaroor dat ek sal doen dit wat die Here my beveel.  

Ek moet my eie wil kan prysgee, die Kategismus vra- Gee dat ons en alle mense ons eie 

wil prysgee… En dan kom daar eintlik ’n oproep tot die Here tot werklike besig wees 

met sy wil, daar moet ’n heilige strydvaardigheid, ’n gewillige gehoorsaamheid aan God 

se wil by ons kom.   

 

Die feit dat die gebed wat die Here ons geleer het die toevoeging maak dat – Laat u wil 

geskied, soos in die hemel,  dan weet ons in die hemel   is daar nie maar passiewe 

berusting van dit is nou só  en nou aanvaar ek dit maar nie.  Nee, in die hemel waar die 

engele is gaan dit om die engele wat God se wil van harte volbring.  In hierdie opsig 

maak Jesus hulle ons voorbeeld.  Ons moet dan selfs bid dat ek God se wil hier op aarde 

doen soos die engele in die hemel sy wil uitvoer.  Uit onsself waar ons van nature 

verdorwe is en ons eie bose wil voortdurend in opstand is teen God se wil, daarom bid 

ons dat wat ek nie kan doen nie, die Here my tog die krag, die vermoë mag gee om dit te 

mag doen.   

      ***     

Ek bid in werklikheid dat die Here nie mag toelaat dat ek maar in my eie sondige wil 

berus nie. Ons wil deur  die innerlike krag wat God ons deur sy Heilige Gees skenk, dit 

wat deur die wedergeboorte in ons gewerk word, vra ons die Here dat daar tot binne-in 

ons harte, in die binneste dele van my as mens waar die duiwel en my eie begeertes so die 

botoon wil voer, dat die Gees van die Here daar moet inkom en daar moet werk.  Die 

Dordtse Leerreëls gee eintlik hier die werk waar dit om moet gaan-   Hfst. 3/4par.11  bely 

ons: dat die Here die geslote hart sal open, versag Hy wat hard is, en besny Hy wat 

onbesnede is.  In die wil stort Hy nuwe eienskappe in en maak die wil, wat dood was, 

lewend; wat sleg was, goed; wat onwillig was, gewillig; en wat ongehoorsaam was, 

gehoorsaam. Hy beweeg en verstek die wil sodat dit, soos ’n goeie boom, vrugte van 

goeie werke kan dra.    

      *** 

Om die werklike omvang van wat ons hier bid duidelik te stel moet ons vanuit die 

dogmatiek tweë dinge goed onderskei.  Die wil van God staan op twee maniere vir ons 

geskrywe. Ons het die wil van God se besluite maar ook die wil van God se bevele.  
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Andere onderskei dan hier tussen die verborge wil van God en die geopenbaarde wil van 

God  Dit staan op wat ons ook in die Here se Woord lees- die verborge dinge is vir die 

Here onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid 

om te doen, al die woorde van hierdie wet ( Deut.29:29). 

 

Sowel die besluite as die bevele van God is sy goddelike wil.  Maar die wil omtrent God 

se besluite, dit is wat ook as God se Raadsplan bekend staan.  God voer Self sy Raad in 

hierdie wêreld uit.  God se ewige gedagtes omtrent alle dinge is wat met die maak van die 

geskiedenis na ons toe kom.  God maak geskiedenis ooreenkomstig sy Raad.  Dit geskied 

dan ook ooreenkomstig hoe God dit wil.   

 

Maar nou die wil van God se bevele vra ons die Here nie maar net om berusting in God 

se wil, wel is dit soms nodig, want die voorbeeld van Job en van Paulus gaan ons ook hier 

voor.  Job het gesê – Die Here het gegee, en die Here het geneem: die Naam van die Here 

sy geloofd!  Daar kom die tye wat jy een in wil met God se wil moet wees. Dit vra tog 

wel ook berusting soos Paulus in 2 Kor 12:9 dit moes aanvaar.  Die Here het vir hom 

gesê- My genade is vir jou genoeg… God wat vir Paulus die doring in die vlees gegee het,  

het Paulus moes leer om dit so te aanvaar.  Hy moes een in wil word met God se wil.      

      *** 

Wanneer ons dit besef, broeder en suster, dan besef ons hierdie gebed wil eintlik my wil 

ombuig dat daar gewilligheid moet kom in wat ons moet doen.  Sekere dinge kan ons nie 

verander nie, dit het Dawid ook besef by die dood van die kindjie wat hy op sondige 

wyse by Batseba verwek het.  Toe die kindjie nog baie siek was, het hy hard op homself 

neergekom en nie geëet nie, en hy het gevas en op die grond bly lê, maar toe die kindjie 

dood was, toe staan hy op en hy eet ook weer.  Mens sou verwag nou moet Dawid mos 

veral homself teen die grond bevind, maar hier is iets van die worsteling wat niemand van 

ons, ons van kan losmaak nie.  Dawid verklaar dit eintlik self- 2 Sam 12:22-23: En hy sê: 

Toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink: Wie weet—

die HERE kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly.  Maar nou is hy dood—

waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal 

na my nie terugkeer nie.  
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Ons het hier met die groot vraag of God se besluitende wil en bevelende wil met mekaar 

in stryd kan wees.  Dit mag soms vir ons so voorkom, maar die enigste rede hiervoor is 

dat ons nie alles kan verstaan nie.  Ons sondige verstand kan hoegenaamd nie alles 

deursien nie, wat Abraham op die berg Moria ook sou agterkom.   

      *** 

Die Here beveel vir Abraham om Isak sy enigste seun van die belofte te gaan offer.  Daar 

was dan selfs aan Abraham belowe dat die Messias uit Isak sal kom, nou wil dit lyk God 

wil sy eie belofte kind slag.  Die Here gee dan die opdrag, die bevelende wil daartoe.  Is 

dit God se besluitende wil wat nou met sy bevelende wil bots?!   God se besluit was 

hierdie gaan die kind van die belofte wees.  God se bevel is nou gaan slag hom.  Hoe het 

Abraham gehandel.  Hy het nie gedink ek sal maar eerder my op die belofte van God 

beroep en maak of God se bevel nie bestaan nie.  Aan die ander kant het hy ook nie maar 

eenvoudig aanvaar dit is met God se belofte nou klaar want wat ek nou doen sny God se 

belofte ook af.  Née, hy het van alle kante bly vashou.  God se wil in sy besluite maar 

God se wil in sy bevele word nie teen mekaar afgespeel nie, want het Abraham aan albei 

vasgehou as ons Heb.11:18 lees- want hy (Abraham) het gereken dat God mag het om 

selfs uit die dode op te wek. 

      *** 

Abraham, Dawid, Paulus, daar sou nog baie voorbeelde kon wees, maar as die Naam van 

die Here, geheilig word, en God se koninkryk kom, ook in jou lewe, jy wat God se Naam 

moet eer, en sy koninkryk moet soek, beide God se Naam en koninkryk  kom nou eintlik 

in hierdie derde bede na jou toe.  Daar in jou daadwerklike alledaagse bestaan, bid jy dat 

God se Naam werklik so geheilig sal word, ook in dit wat jy vir God dag tot dag wil 

doen.  In hierdie derde bede is ons so ernstig ook in terme van die tweede bede dat ek vir 

God van harte wil aanroep dat sy koninkryk so konkreet in my lewe moet kom dat ek 

werklik wil leer om sy wil in gehoorsaamheid aan Hom alleen in hierdie wêreld uit te 

voer. Mag ek dan ook God se koninkryk sonder enige teenspraak van my kant soek.  

Daarvoor bid ons…   

      *** 
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Broeder en suster, ons belydenis stel dit heel konkreet – Gee dat ons en alle mense ons 

eie wil prysgee om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teëpratery gehoorsaam 

te wees… Dit word ’n gebed dat die Here my in my verantwoordelikheid moet help.  Ek 

moet teen my eie natuur kan optree, en as ek in konflik met myself kom, daarvoor bid ons 

dat daar in my konflik téén myself sal kom.  In hierdie sware stryd wat ek dan met myself 

mag hê, dat ek daartoe sal oorgaan om myself te verloën.  God se wil staan altyd in die 

teken van selfverloëning, en mag jy wel in jou eie persoon deur die doen van God se wil 

ook skade ly, maar tog besef ons dat al mag dit nie so lyk nie en al mag die wêreld ook sê 

dit is dwaas om so te handel, moet ons weet God se wil is altyd goed.  Dit is die een reël 

wat God ons gee en wat deurgaan.   

 

In die paradys sou hierdie derde bede in hierdie volgorde sondig en onvanpas gewees het.  

Trouens die mens wat God sy kind gemaak het, en nie maar sy dienaars soos die engele, 

die mens sou in die paradys vir die engele ’n voorbeeld moes wees.  Die aarde het daar 

die hemel moes voorgaan en het die mens die groter voorbeeld van gehoorsaamheid aan 

die engele moes leer.  Voor die sondeval sou dit eintlik gebid moes word, laat u wil 

geskied soos op die aarde, net so in die hemele,  maar u weet die val wat daar by die 

engele was het na die aarde deurgekom.  As Adam dan tog maar sou bid, meer as ooit dat 

die rewolusie in die hemele, gekeer mag word, laat u wil geskied op die aarde, dat daar in 

die hemele ook na u wil teruggekeer mag word.  As Adam maar sou vra veral toe die 

slang hom in die paradys ook openbaar en die mens tot dieselfde sonde as daardie groep 

engele wou verlei, laat u wil geskied, soos op die aarde, net so ook in die hemele, dat 

Adam die Here sou vra om die hemele ook weer te maak soos wat die aarde toe nog was, 

die plek van God se volmaak te wil…  

 

Die geskiedenis van Genesis 3 het na ons afgekom.  Die mens het ook nie in die waarheid 

bly staan nie.  Hy bid nie dat daar in die hemele na die gehoorsaamheid teruggekeer moet 

word nie, maar hy laat eerder hierdie ongehoorsaamheid homself welgeval en bid nie tot 

die hemele van God nie, maar vloek daarteen.  Die val wat daar in die hemele 

plaasgevind het, het nou ook na die aarde deurgedring en die aarde is deur die hemelse 

val meegesleur.  Hemel en aarde is gedeformeer.  Die hemel het in die afval aan die aarde 
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die leiding gegee in plaas van dat die aarde toe die geleentheid daar was, die hemel 

voorgegaan het in troue diens aan die Here.  Hoe dikwels het die Satan daar van bo toe hy 

nog in die hemele toegelaat was juis ’n aanslag uit die hemele op die aarde gemaak om 

die aarde sy gehoorsames te ontneem.  Dit wat ook met Job gebeur het.   

 

Die armoede in die Ou Testament is dat die gebed wat Jesus ons leer nie in die tyd van 

die Ou Testament so gebid sou kon word nie. Al sou ons kon bid- Laat U wil geskied, tog 

het die hemele nog ook die Satan bevat.  Die hemel sou vir die aarde nie die voorbeeld 

kon wees nie, net soos wat daar wel ’n tyd kon wees dat die aarde vir die hemele ’n 

voorbeeld moet wees.  Beide hemel en aarde het in die sonde geval, want ’n hemel met 

Satan nog daar teenwoordig het hierdie gebed in sy volheid onmoontlik gemaak.   

      *** 

Tog het Christus hierdie gebed ons geleer waar Hy nou die hemele die voorbeeld vir die 

aarde kon maak.  Die deformasie het wel in die hemel begin en vanuit die hemel het daar 

deformasie ook op die aarde gekom.  Dit laat Op.12 ons ook besef, maar wat in Luk. 10 

en Op.12 ook staan, Christus het ’n geweldige verandering nie net op die aarde nie, maar 

veral ook in die hemele teweeggebring.  As Jesus daardie 70 dissipels uitstuur om vir 

geheel in Israel te gaan preek dan gebeur daar iets wat hulle eenvoudig verwonder, want 

kondig hierdie dissipels nou aan dat hulle hier op aarde die demone  kan uitdryf. Hierdie 

70 is so bly dat die demone hulle aan hulle moet onderwerp in die Naam van Hom wat 

hulle gestuur het.  Al begryp hulle dit nog nie mooi nie hoe kry hulle dit reg om die mag 

van Satan te breek, dan is dit Jesus wat aankondig dat Hy die Satan soos ’n weerligstraal 

uit die hemel sien val het.  Die verblyfreg wat Satan daarbo gehad het, is verby! Die 

toegemaakte deur daarbo het ook sy krag hieronder gebreek. 

 

Die groot verskil het gekom.  Tussen Job en hierdie dissipels staan daar net Een wat die 

verskil kon maak en dit is ons Here Jesus Christus.  In die woestyn het Hy wat Jesus is 

die duiwel in al sy versoekinge voluit weerstaan, en het die duiwel die reg tot klag wat hy 

teen die mens gehad het op alle gronde verloor. Die kruis was die laaste spyker daarvan.   

Satan het op grond van die reg van God, God nog elke keer aan sy eie reg gebonde kon 

hou en so het God die hemele in die Ou Testament nie vir hom kon sluit nie, maar in 
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Christus is die reg wat Satan ons aanmekaar teen God mee afgespeel het, Jesus het 

daardie reg so in ons plek vervul, dat die verskriklike regsaak wat ook die Satan teen ons 

gehad het, nou ook nie meer geld nie.      Jesus het eintlik deur sy dood en lyding heen, 

deur in alles aan die reg van God te voldoen en God se wil volmaak te gehoorsaam 

hierdie derde bede in sy volle betekenis moontlik gemaak.  Daar het vanaf die aarde, 

danksy Christus,  reformasie in die hemel kon plaasvind.   

 

Maar nou, in hierdie derde bede, omdat Christus nou in die hemel is, kan daar ook vanuit 

die hemel herstel en reformasie op die aarde plaasvind.  God se wil kan op aarde geskied 

net soos in die hemele, danksy God wat aan sy eie wil in Christus voldoen het.  Dit is ons 

gebed in hierdie derde bede, dat ons ’n taak het hier op aarde, ja die ouer vertalings van 

die Kategismus het nog tereg gepraat  dat ons, ons amp en beroep gewillig en getrou moet 

kan uitvoer.   

 

Ons staan met hierdie gebed met die werklikhede van elke dag gekonfronteer.  Stakings 

en boikotte, dit wat die laaste tyd so deel van die lewe geword het, daar is in ons 

belydenis geen ruimte daarvoor nie.  Laat ons afsluit met die besef dat hierdie gebed soos  

voedsel in ons lewe gesien moet word.  Sonder kos kan ’n mens nie lewe nie.  So is God 

se wil, wat moet geskied.  As ons aan Christus verbonde is soos ranke aan die 

wingerdstok dan sal dit ook ons voedsel wees om die wil van ons Hemelse Vader te doen.  

Ons moet nie maak of dit maar net nagereg is nie.  Dan is my voedsel dit wat EK WIL 

doen, en my nagereg om te doen wat GOD WIL.  Dan lewe ek soos ek wil.   

 

Dit wat Jesus gesê het is Hy baie ernstig oor- Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here, sal 

ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader  wat 

in die hemele is (Matt.7:21). Ons moet besef uit onsself kan ons dit nie regkry nie.  As 

Jesus vanuit sy bergpreek dit vir ons sê, waarin ook die Onse Vader –gebed aan ons 

geleer word, dan is dit asof Jesus klaar met ons praat in wat in Hom moontlik is.  Alleen 

in Hom waar Hy ons stel voor die volstrekte verpligting dat ons God se wil moet doen 

dan wil Hy dat ons soos kinders van ons Hemelse Vader dit ook wil doen.  Kinders is uit 

liefde aan God gehoorsaam en nie uit dwang nie.  Jesus kan hier alreeds die genade van 
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God voorop stel.  God se gawes staan altyd eerste.  God gee eers voor Hy eis.  

Gehoorsaamheid aan die wil van God is dus ’n gevolg van die genade wat die gelowiges 

reeds ontvang het.  Christus wat hier preek het in alles die wil van God volbring, en 

omdat Hy vir ons die genade van God kan uitdeel kan ons ook deel in sy koninkryk.  Ons 

kan dan God se wil doen, nie uit eie krag nie, maar in die krag van God.  Dit is God wat 

in ons werk om te wil sowel as om te werk.   

 

Daarom geliefdes, in u amp as gelowige, u is profeet, priester en koning, soek na God se 

wil en doen wat van u verwag kan word.  Dit waarvoor ons ook bid.  As profeet mag dit 

God se wil wees dat ons deur woord en daad die verlossing in en deur Christus verkondig 

en ons nie skaam vir sy evangelie nie.  As priesters dat ons, onsself as lewende 

dankoffers aan God moet toewy, dat ons barmhartigheid aan ons medemens sal bewys, 

vir mekaar bid en vir mekaar tot seën wees. As koning bid ons laat U wil geskied dat ek 

met ’n vrye en goeie gewete teen die sonde in my eie lewe en in die lewe van ander kan 

stry.  Ons moet as konings bid dat dit God se wil mag wees dat sy koninkryk mag uitbrei 

want dit beteken vir ons in die amp van gelowige net meer en meer as God sy Ryk 

uitbrei.   

 

Ons eie wil moet ondergeskik gestel word, want onthou hoe die engele dit doen.  Daar 

word in werklikheid in die gebed wat die Here ons leer oor die engele en oor die duiwel 

gepraat.  As ons later daarby kom- verlos ons van die Bose, dan is dit die duiwel waarvan 

gepraat word.  Maar ons het hier die engele wat vir ons reeds tot die wil van God 

aangespoor het.  Kom ons hierdie voorbeeld wil navolg. 

AMEN  

Vrae uit Sondag 49:  

1. Op watter wyse kan ons die Drie-Eenheid van God ook in die Onse-Vader 

onderskei?  

2. Hoe ernstig is dit om werklik God se wil uit te voer? Motiveer die erns. 

3. Is dit maklik om God se wil uit te voer? 

4. Hoekom is die antwoord wat Eli aan Samuel gegee het -  Hy is die HERE, laat 

Hom doen wat goed is in sy oë…, nie reg nie?  

5. Is die spreekwoord- “laat God se water maar oor God se akker loop”… werklik 

tot eer van God?!  

6. Wat is die kern waarvoor ons in die derde bede bid? (Kyk bo-aan p.3).  
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7. Wat moet met my eie wil gebeur? 

8. Wat is die bedoeling dat ons die woorde toevoeg- net soos in die hemel? 

9. Beskryf hoe die Dordtse Leerreëls dit bely in hoe ek God se wil kan doen?   

10. Op watter twee maniere moet ons na God se wil vanuit die dogmatiek kyk? 

11. Met watter ander name kan ons na die wil van God se besluite verwys? 

12. Is dit soms nodig om in die wil van God te berus? Gee voorbeelde.   

13. Kan God se bevelende wil en sy besluitende wil met mekaar in stryd wees?  

Verduidelik aan die hand van Abraham wat opdrag ontvang om Isak te gaan offer.   

14.  Wat het Abraham geglo sal God doen as dit wel God se wil is dat hy sy kind 

moet slag? 

15. Sou daar in die paradys gebid kon word dat God se wil moet geskied … soos in 

die hemele? 

16. Is daar ’n verskil om ’n dienaar van God te wees of ’n kind van God te wees? 

17. Waar het die eerste deformasie plaasgevind? In die hemel of op die aarde? 

18. Wat kan ons as “armoede” in die Ou Testament tipeer? (Vgl. p.7) 

19. Hoe het die reformasie in die hemel kon plaasvind? 

20. Hoe moet ons vanuit hierdie gebed die gereelde stakings in ons land beoordeel? 

21. Motiveer hoekom ons die derde bede soos voedsel in ons daaglikse lewe moet 

hanteer?  

22. Watter belangrike uitspraak het Jesus in Matt.7:21 gemaak.  Hoe moet ons hierdie 

gedeelte verstaan?  

23. In watter amp is u geplaas as ons bid dat elkeen sy amp en beroep gewillig en 

getrou moet kan uitvoer?  

24. Word daar ook oor die Satan in hierdie volmaakte gebed gepraat?  
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Skriflesing: Deuteronomium 8:1-20  

Heidelbergse Kategismus: Sondag 50 

Teks: Deuteronomium 8:3 

Sing: Ps. 36:3; Ps. 65:6,7; Ps. 65:8 

Ons moet baie versigtig wees, broeder en suster, as ons by hierdie deel van die volmaakte 

gebed kom, asof ons nou by die deel kon kom wat gaan oor die dinge wat ons vra en wat 

ons nodig het.  Maklik kan ’n mens die fout maak om te dink dat die eerste drie bedes 

gaan oor die Here- Laat U Naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil 

geskied…  en nou vra ons dat die Here ook na ons eie belange moet omsien- Gee, ons 

vandag ons daaglikse brood… Ons moet op geen manier in hierdie gebed hierdie 

onderskeid wil maak tussen die dinge wat vir die Here voorop staan en dan die dinge wat 

vir ons belangrik is as deel van die tweede deel van die Onse Vader beskou nie.   

 

In al ses die bedes van die Onse Vader gaan dit oor die dinge van die Vader en dit wat die 

Vader en sy kinders gemeenskaplik raak.  In ons begeerte na brood, ja in alles waarvoor 

ons lewe en waaroor ons met die Here in hierdie gebed oor praat staan dit onlosmaaklik 

aan mekaar verbind.  Die heiliging van God se Naam, die koms van God se ryk en doen 

van God se wil is waartoe die brood ons ook moet bring.  Die brood is instrument van die 

Heilige Gees.  As ek na brood verlang maar ek vra dit maar ter wille van my eie heil en 

my gesondheid en dat ek maar my lewe daarmee wil voortsit dan sondig ons.  Dit gaan 

nie maar oor my eie sake en my lewe nie, maar ek vra hierdie brood ter wille van God se 

Naam, God se ryk en God se wil.  Dit is ’n offer van die kind van die Here wat hy/sy in 

hierdie gebed om die daaglikse brood aan die Here moet bring.   

      *** 

’n Offer van ons geloof, ’n offer van ons hoop, maar ook ’n offer van ons liefde.  Mag 

ons weer deur die allerfynste verbande van hierdie  gebed wat daar ooit nog kon wees 

gegryp word, want die offer van ons geloof staan gebind in die openbaring van God se 

Naam.  Die offer van ons hoop is in die brood vanweë die koms van God se koninkryk.  

Die offer van ons liefde word in die brood gesoek want dit gaan tog werklik om die doen 

van God se wil.   
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Ons staan in alles in ons gebedsroem nie verleë nie, want gebede word soos reukwerk 

voor die aangesig van die  Here gestel.  Ons lees ook dat die opheffing van ons hande is 

dan soos ’n aandoffer.  Die Kategismus stel in die geheel die gebed as die vernaamste 

deel van ons dankbaarheid.  Ek moet nie bid om daarmee te wil ontvang nie, dan is dit 

mos geen offer nie!  Bid is om te werk, om die reukwerk van die belangrikste wat daar in 

jou lewe kan wees voor die Here te wil bring…  brand dit dat dit ’n lieflike reukwerk kan 

wees wat vir God aangenaam moet wees.  As ek bid om te offer en nie om te wil ontvang 

nie dan is dit ’n handeling waarby die mens iets aan God wil gee.  Weereens onthou wat 

die Kategismus ons leer dit is die vernaamste deel van ons dankbaarheid lewe! 

      *** 

As jy regtig bid dan offer jy! Ek steek nie in die vierde bede leë hande na God toe uit met 

die hoop Hy wat die Here is nou my hande moet vul nie, maar veel meer gaan dit in 

hierdie gebed dat ek aan God die offerande van sy brood wil bring.  Ek wil aan God die 

brood bring waarmee Hy my reeds versadig het.  Die woord GEE- Gee ons vandag ons 

daaglikse brood… dit stel jou nie soos ’n bedelaar voor die Here nie, waar  mense net 

heeltyd wil vra en daar gegee en gegee moet word nie.  Die woord GEE het in hierdie 

opsig heeltemal die verkeerde betekenis begin kry omdat mense op strate en in allerhande 

sentrums blikkies skud en leë hande na jou wil uitsteek.  Dit gaan vir God nie ’n oomblik 

daaroor dat Hy ons soos bedelaars behandel nie.  Jy word nie in die gebed soos ’n 

bedelaar na gekyk nie, maar daar word na ons gekyk as kinders van God reeds beklee as 

priesters voor God en in daardie heilige staat van priesters vra ons die Here – gee ons 

vandag ons daaglikse brood…  

 

God wil in sy tempel nie bedelaars ontvang nie, maar priesters!  Ons gesigte vertrek dan 

nie van honger en is vaal vanweë ons gebrek aan brood nie, maar dit is gesigte wat eintlik 

blink omdat hulle reeds gesalf is met die olie van God se Gees.  Wie mooi hieroor nadink 

broeder en suster, as jou mond nader wil kom om te eet, dan moet die vrug van die lippe 

reeds die lof aan God wou bring en as jy jou hande wil uitsteek dat jou hande gevul moet 

word, dan kan dit alleen omdat jou hart en jou siel en al jou kragte reeds gevul is en jy dit 

reeds op die altaar kon neerlê.  Dit staan in nou verband met wat ons in Sondag 52 by 

gaan kom.  God as Koning het mag oor alles en dat dieselfde God as Koning ons alle 
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goeie dinge wil en kan gee… sodat daardeur nie ons nie maar u heilige Naam ewig 

geprys sal word…                                  *** 

Die vermoë om vir ons te kan gee is alleen by God wat ons Hemelse Vader is.  God wat 

bo alles staan- bo elke oorlog, bo dit as daar vrede is, bo die onmag van die mens, bo die 

spanning wat daar tussen al die volke is.  Ons bely in hierdie gebed dat God alleen hierdie 

vermoëns besit om dinge te verander wat geen mens hoegenaamd kan verander nie.  Al is 

daar genoeg water in die riviere en lope en boorgate en die grond is vrugbaar en die aarde 

is in staat om goeie oeste te lewer, tog is dit opsigself nie die waarborg dat alles goed sal 

gaan nie.  Die mens kan goeie grond ook goed opmors.  Daarvan is die wêreld vol, vol 

erosie slote en besoedelde riviere… as jy dan bid – gee – gee ons vandag ons daaglikse 

brood   dan bid jy dat God wat al hierdie goeie dinge kan gee, dat God wat hierdie 

vermoë besit, dat ons Hom hierin ook reg sal dien.  Sy Naam, sy koninkryk, sy wil, moet 

om sy brood ontwil ook verheerlik en gedank word.   

 

Ons leef nie by die genade van mense nie,  of omdat daar goeie grond en volop water is 

nie, maar in die gebed besef ons en dit bely ons ook dat ons leef by die genade van ons 

Hemelse Vader.  Hy wat Hom deur niks en niemand laat bind nie, in alles is Hy 

soewerein!  Daar is geen probleem wat die mens hom/haar teen vasloop wat vir God ook 

’n probleem sal wees wat God kan verhinder om nie meer te gee nie.   

      *** 

As die gelowige verbondskind van die Here bid- Gee- ons vandag ons daaglikse brood… 

dan  is die GEE geen angskreet en laaste uitweg en soeke na iets wat êrens weggesteek 

word nie… nee dit is ’n offerande van die kind van die Here se geloof aan die God wat 

Hom as ons Vader in die hemel openbaar wat my in alle nooddrif kan versorg omdat Hy 

dit as almagtige God kan doen maar ook as getroue Hemelse Vader wil doen.  Hy wat 

berge kan skuif en heuwels kan platvee maar sy verbond wankel nie, sê die Here ons 

Ontfermer!   

 

Hoe duidelik het God aan Israel in die woestyn hierdie brood gegee. Daar het God reeds 

in die woestyn Homself ook deur Christus en die Heilige Gees geopenbaar.  Hierdie 

gebed om ons daaglikse brood staan in die Kategismus rondom die Drie-Eenheid van 
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God ingebed.  Die Vader, die Seun en die Heilige Gees.  Die verband met die Vader is 

waar die Kategismus dit bely dat Hy is die enigste Bron van alles wat goed is.  Hy is nie 

maar net die God wat na die geestelike omsien nie.  Juis is dit andersom en daarom bid 

ons ook eerste vir die gewone dinge, die aardse behoeftes, want dit moet ons weet. 

Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is.  As daar na die liggaamlik, aardse 

behoeftes nie omgesien word nie, dan kan daar nie eintlik by die dieper vraag, na die 

geestelike omgesien word nie. Ek sal sonder hierdie aardse versorging gewoon doodgaan, 

daarom staan die aardse behoefte dan selfs voor die geestelike behoeftes.  Om van jou 

skulde vergewe te word en om uit die mag van die Bose verlos te word, is wel uiters 

belangrik, maar het Paulus ook geskrywe dat die natuurlike dinge wel voor die geestelike 

moet kom.  1 Kor. 15:46: Die geestelike is ewenwel nie die eerste nie, maar die 

natuurlike; daarna die geestelike...  

 

Gewoon kan ons dit so stel.  Wat sal dit my help ek bid om vergewing van my sonde en 

my skulde en ek vra die Here om my in alle opsigte teen Satan te bewaar dat ek nooit in 

versoeking mag kom nie, maar my dag tot dag bestaan is eenvoudig in flarde.  As my dag 

tot dag bestaan stukkend is, dan kan die ander dinge in my lewe ook nie regkom nie.  Dit 

is die logika van hierdie gebed en die logika wat ons in hierdie gebed moet raaksien.  Die 

brood staan nie teenoor die geestelike dinge nie en is op geen wyse minderwaardig 

teenoor ons geestelike behoeftes nie.  'n Maer uitgeteerde mens wat nie weet waar sy 

volgende snytjie brood vandaan gaan kom nie, sal dit moeilik vind om eerste vir die 

vergewing van sonde te bid.  Dit maak net meer  sin dat ek eerste die liggaamlike krag 

moet kan ontvang om my liggaam staande te hou en dat ek dan daarna eers die krag sal 

vra wat my teen die bose ook moet bewaar.  Ek moet eers mens wees voor ek gelowige 

kan wees.   

 

Dit is die orde wat die gebed in God die Vader erken, Hy gee in die regte volgorde, want 

Hy is die God van orde.  En die Vader wat eerste staan, die Bron van alles, het in Christus 

ons Verlosser gewerk.  As die Kategismus van God vra dat Hy al ons sorge en arbeid 

moet seën en dat selfs die gawes van God sonder sy seëninge ons niks baat nie, dan gaan 
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dit om Christus ontwil wat die Kategismus van God vra.  Sonder Christus is daar van 

geen seëninge sprake nie en is die seën van God nie moontlik nie.   

 

Wanneer daar in die Ou Testament in die tempel ingestap is, dan was die brood vir die 

Israeliet  al  die teken gewees van seëninge wat ons so nodig het.  Dink maar in die 

heiligdom was daar 12 brode, ook toonbrode genoem, 'n beter vertaling sou dalk wees om 

dit aangesigbrode te noem... elke brood verteenwoordig 'n stam in Israel.  Elke Sabbatdag 

dan is die ou brode weer met nuwes omgeruil.  En die priester het dan die oue kon eet.  

Brode wat gebak was uit die beste van fyn meel wat in die Israelitiese erediens simbolies 

uitgestaan het dat die brood wat hulle so van die Here ontvang het weer aan Hom 

teruggegee moet word.  En dadelik besef ons die brood wat van Christus uitgaan, maar 

ook van Hom getuig, Hy wat vir ons gegee is, maar ook weer na die Vader kon terugkeer, 

daar was nie net in die heiligdom brood nie, maar in die allerheiligste van die tempel was 

daar die volgende geseënde brood.  Daar voor die ark het gestaan 'n goue kruik met die 

manna uit die woestyn gevul.   

 

Hierdie manna wys darem baie duidelik hoe God Hom met ons daaglikse brood intensief 

bemoei.  God kon nie vir 'n oomblik van die manna losgemaak word nie.  Soos wat God 

hierdie brood uit die hemel laat reën het, kon die volk uitgaan en soveel soos wat vir elke 

dag nodig is, gaan bymekaarmaak.  Al is hulle in die woestyn en nie meer in die vrugbare 

land Gosen waar mense kon dink die grond laat die voedsel uitspruit nie.  Nou besef hulle 

en dit beleef hulle dag na dag dat selfs Gosen se kos, die vrugbare deel in Egipte, daar 

waar ons was, dit sou geen opbrengs kon lewer sonder die seëninge van God nie.  Hier 

val die manna op ons, daar waar byna niks groei nie en dit val maar net op ons met 

goddelike mate uitgemeet.  Wie te gulsig meer as die daaglikse brood sou optel het 

hom/haar teen die goddelike berekeninge vasgeloop.  Daar het dan klaar wurms in die 

meer as daaglikse ingekruip.  God het sy volk aan die daaglikse maat gebind gehou.  Vir 

40 jaar het dit so gebeur, hierdie gee ons vandag ons daaglikse brood het op hulle 

afgekom en kon gesien en beleef word.   

      *** 
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Werklike fisiese liggaamlike versorging van God is waarop dit heeltyd dui.  Kraaie dra 

vir Elia kos aan toe daar in die land eintlik nie meer kos was nie.  Dit is tog die Here wat 

die kraaie stuur.  Wie anders kon dit wees?!  En die volgende wat Elia tref as daardie 

spruit Krit die laaste druppel opgedroog het, dan is die gebed tot ons daaglikse versorging 

weer in Elia aanwesig.  Die weduwee van Sarfat raak die bewys dat God buite die grense 

van Israel net so na sy kinders kyk as wat daarbinne die geval was.  Watter wonderlike  

bewys het hierdie weduwee as die meel in die pot nie opraak en die olie bly drup soos 

wat hulle dit elke dag nodig gehad het.  Dit hou aan totdat daar weer reën geval het.  God 

hou Homself aan sy beloftes.  Dit kan ons maar altyd weet.   

 

Daarom moet ons vanuit Deut. 8 dit ook goed raaksien, broeder en suster, daar is tussen 

hierdie vierde bede en die derde bede 'n heeltyd onlosmaaklike verband.  God se Woord, 

sy beloftes kan van ons brood nie geskei word nie.  Dit is waarom die derde bede van-  

Laat U wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde... ook reeds in ons brood 

kom vasstaan.  Wat bedoel ons daarby?  Alleen as ek bereid is om die wil van die Here te 

doen, ek het die Here so lief dat ek Sy wil, wil doen, soos wat ons bid die verlange van 

die engele tot die doen van God se wil ook ons verlange moet wees.  Die genadewil van 

God gee ons die grond om ook na die brood te mag vra.   

 

En dan kan Moses die volk in Deut.8 verseker as hulle die Here nie vergeet nie en hulle 

bewaar die gebooie van God dan sal hulle brood vraag nooit uit nood kom nie.  Daar sal 

dan genoeg brood wees. Christus wat ons geleer het om te bid- Laat U wil geskied... is in 

alle opsigte ernstig dat ons dan met die gebooie van God ernstig sal wees.  Moet nie 

brood wil vra maar nie God wil, wil doen nie.  Die wêreld is van sulke mense vol.  Die 

hulpbronne en die reserwe voorrade, die olies en die minerale, die plante, die diere, die 

water,  dit alles wat met hierdie vierde bede saamhang, ons wil dit hê, ons gebruik dit so 

dat daar in baie opsigte daarmee gemors word, maar dieselfde mense wat so met die 

brood omgaan, hulle wil van die Woord van God niks weet nie.  Die logiese is dan as ek 

met God se wil, met God se Woord nie ernstig mee wil wees nie , hoe seker kan ek dan 

wees dat God nog bereid sal wees om my sy brood te gee.   

 



7 
Pretoria................................. 

 

Dit gaan om Woord en brood... as daar in Deut. 8:3 staan- die Here het aan Israel baie 

wonderlike dinge gegee, vir 40 jaar was daar die pad wat daar na God se wil gesoek moes 

word en vir 40 jaar was die woestynpad 'n kerkpad, waarop God se kinders moes leer,  

hulle moes verootmoedig. Daardie brood wat uit die hemel geval het, het nooit van die 

Woord van God losgekom nie.  Juis was die brood die binding, die teken dat die mens nie 

van brood alleen kan lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die 

Here uitgaan...  Daarom hoe verontrus moet ons wees as mense praat van die herstel in 

die ekonomie en daar word goeie oeste in die vooruitsig gestel, oesskattings het in Suid-

Afrika soos in die res van die wêreld  'n bekende instelling geword.  Al die voorregte 

rondom die vierde bede kry intense aandag, maar die mens is nie bereid om dieselfde 

aandag aan die derde bede, aan die wil van die Here te bestee nie.  Is dit nie tekenend van 

'n growwe wanbalans dat ons die skaal tussen die derde en die vierde bede glad nie in 

balans kan plaas nie, terwyl dit die eis van God is.  Daar word van ons verwag dat daar 

tussen die derde en vierde bede geen wanbalans moet wees nie.   

 

Ek kan tog nie die Here wil vra om ons daaglikse brood en dit word nou maar 'n vraag na 

brood ter wille van brood nie.  Dan bid jy omdat jy in nood is terwyl dit nie die grond van 

ons gebede moet wees nie.  Ons gebede moet mos in alles alreeds in ons dankbaarheid 

gesetel wees.  Dankbaar dat ek reeds tot God se Naam en sy koninkryk en sy wil 

opgeroep was en reeds daaraan gebind is en dat ek dan  op grond van hierdie dinge wat 

reeds voorop staan ek die Here nou ook om sy brood sal vra. Ons vra wel brood, wat my 

klere aan my liggaam en 'n gesonde ekonomie en werksgeleenthede en geseënde studies 

en 'n goeie salaris alles insluit, maar in werklikheid vra ek eintlik vir die Here om die 

genade van sy Woord.  In my gebed na brood is Moses oortuig dat ons hiervan nie alleen 

kan lewe  nie, maar wel van elke woord wat daar uit die mond van God uitgaan.  My 

gebed na brood- Gee ons vandag ons daaglikse brood... vra eintlik van die Here, hou tog 

nie op om met ons te bly praat nie.   

 

Die brood kan nie na my kom en die volle betekenis van brood kan ek nie begryp... ek 

kan 'n gesonde ekonomie en 'n trekker wat die lande vir die boere moet voorberei nie wil 

ontvang as ek nie reeds die Woord van God ontvang het nie.  Dit alles, die trekker, die 
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oeste, die brood, dit moet na my kom deur die Woord.  Moses besef dat in Deut. 8 die 

manna wat die Here aan sy volk gegee het nie eintlik maar net hulle kos was nie, maar dat 

dit eintlik vir hulle 'n opvoeding was.   

 

Die manna was wel materieel, stoflik, hulle kon dit eet, dit het hulle liggame volkome 

kon voed, maar u moet besef die manna kon alleen van God afkom.  Dit was al manier 

hoe daar kos kon wees.  In daardie stuk woestyn kon daar nie geploeg en geplant en 

geoes word nie.  Die opvoeding wat die manna die volk moes gee is dat al kan jy van die 

woestynsand nie eers 'n brood korreltjie inoes nie, die sand gee jou niks, God gee jou 

alles.  As God sy Woord van genade tot ons spreek dan kan daar selfs op dorre 

woestynsand brood ingebring word.  Ons lewe is op die wyse nie afhanklik van hoe goed 

die grond en hoe baie die water is nie, ons lewe nie direk van hoe die omstandighede in 

die natuur daar uitsien nie, maar wat die Here hier openbaar ons lewe is direk afhanklik 

van God en die Woord van God.  Sonder die Woord, al mag 'n mens voel jy eet jou 

trommeldik, maar sonder die Woord is daar geen versadiging en groei moontlik nie.  So 

'n mens ly honger op die terrein waar die kosbaarste van God gemis word, sy brood wat 

sy Woord ons wil gee.  Alleen dan kan ek waarlik gevoed word, as my daaglikse brood 

met God se ewige Woord verbind staan.  Dit het Jesus vir die duiwel self gesê toe Jesus 

40 dae in die woestyn sonder kos was dat brood nie maar vanselfsprekend na ons kom 

nie.  Daar gebeur iets vanaf die Woord deur brood van die Here te vra.  

 

In die tyd van Elia was dit weer net so duidelik.  Wanneer God sy Woord en sy gesante 

onttrek, dan verdroog ook die land en die mens sterf in hulle duisende.  Dit was nog 

dieselfde land en die natuur het nie verander nie, maar die Here spreek nie meer tot sy 

volk nie.  Sonder hierdie ware Woord van God kan daar nie ware brood wees nie.  Die 

brood is so afhanklik van die profesie.  Iemand moet nie van herstel in die ekonomie 

praat as daar nie ware verkondiging in die kerk meer is nie.   

      ***   

Ons bely ons afhanklikheid van God op alle terreine van die lewe.  In alles is ons van die 

Woord van God afhanklik.  Sonder die Here se seën sal ons sorge en inspanning ons niks 

baat nie.  Dit wat in die paradys gebeur het na die sondeval toe het God die aardbodem 
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vervloek.  Vanweë die sonde van die mens sou die aarde nou dorings en distels 

voortbring en met sweet sou elkeen nou sy brood moet eet.  So in kontras met die 

oorvloed wat daar in die paradys voor die sondeval was, het God se vloek nou oor die 

hele wêreld gekom.  'n Harde sware vloek en tog praat ons belydenis in hierdie gebed van 

ons Here dat ons geseën kan wees- dat al ons sorg en arbeid en ook u gawes sonder u 

seën ons nie baat nie...  

 

God kan sy vloek weer in sy seën verander. Christus het vir ons die vloek oor hierdie 

aarde gedra.  As ons vandag bid gee ons vandag ons daaglikse brood wat ons moet doen, 

dan is die Heilige Gees die Een wat die heel laaste sin van die Kategismus vasmaak- dat 

ons ons vertroue van alle skepsele aftrek en op U alleen stel.   Wie anders kan ons in 

staat stel om waarlik te vertrou as net die Heilige Gees.  Soos Josafat in die Ou Testament 

in staat gestel was om sy vertroue in God alleen te stel so moet ons ook op die Here 

alleen vertrou (Vgl. 2 Kron 20).   

 

Bid en werk, glo en bely teen die ganse wêreld in dat ons arbeid en God se gawes tot ons 

voordeel gestel mag word.  Die hande wat vou om te bid is dieselfde hande wat na die 

arbeid uitgesteek moet word.  Dan kan daar in ons rus en sterkte kom.  Daar in jou 

broodkamer- ja wat is my broodkamer?  Dit is maar ons gebedkamer. As Jesus ons beveel 

om te bid- soos wat ons dit vertaal Gaan in jou binnekamer en sluit jou deur en bid 

daar... Hierdie binnekamer was heel waarskynlik in die Israeliet se huis eintlik maar sy 

broodkamer gewees, want soos die Israeliete se huise ontwerp was, was alleen die 

broodkamer m.a.w. die spens eintlik maar die enigste vertrek gewees wat gesluit kon 

word.  Daar langs die rakke wat die brood moet dra, wat al ons kos moet berg , om te 

weet so langs die rakke is daar gevra, soos ons dit nou nog mag vra- Gee ons vandag ons 

daaglikse brood... 

AMEN  

Vrae uit Sondag 50 

1. Kan ons hierdie vierde bede van die Onse Vader van die eerste drie bedes skei? 

Motiveer. 

2. Wat word bedoel met die woordjie “brood” in hierdie gebed? Wat sluit dit alles 

in? 
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3. Watter drie dinge word uit die Kategismus voorop gestel as ons die Here vra om 

ons daaglikse brood? 

4. Hoekom staan hier die woord “ons” en nie gee “my my daaglikse brood nie”? 

5. Waarom kan ons die brood instrument van die Heilige Gees noem? 

6. Wat is die verband tussen om te bid en om te offer? 

7. Wat is die vernaamste deel van ons as kinders van die Here se 

dankbaarheidslewe? 

8. Is ons soos mense wat bedel (leë hande na die Here toe uitsteek) as ons die Here 

vra – Gee ons vandag ons daaglikse brood? 

9. Watter noue verband het hierdie bede in Sondag 50 met ook Sondag 52? (Vgl. 

onderaan p.2).   

10. Is goeie grond en saad en genoeg water en implemente om te ploeg te saai en te 

oes nie reeds 'n waarborg dat daar altyd kos sal wees nie?  

11. Op watter wyse kan hierdie vierde bede aan die Drie-Eenheid van God verbind 

word? 

12. Moet daar nie eerder eerste vir geestelike behoeftes gebid word voordat daar na 

aardse liggaamlike behoeftes gevra word.  (Sou dit nie beter wees as die vyfde en 

sesde bede eerder vóór die vierde bede gestaan het nie?!) 

13. Hoe moet ons dit verstaan dat ons kos en werk geseën moet word?  Is dit nie maar 

iets wat outomaties gebeur nie?  

14. Op watter twee wyses was daar brood in die vroeëre tempel sigbaar?  

15. Hoe het die manna wat Israel vir 40 jaar in die woestyn kon eet enige betekenis 

vir die vierde bede? 

16. Hoe het Elia in sy lewe die vierde bede sien werk?  

17. Hoekom is die verband tussen die derde bede en die vierde bede van die uiterste 

belang? 

18. Op watter wyse was die manna in die woestyn eintlik vir Israel 'n opvoeding 

gewees? 

19. Hoekom is die woorde in Deut.8:3 so belangrik? 

20. Kan daar 'n gesonde ekonomie wees maar daar is nie gesonde prediking nie?  

21. Wat het in die tyd van Elia met die kos kaste  gebeur toe die Woord en die profete 

van God onttrek was? 

22. Is grond vanselfsprekend geseën of rus daar nie eerder 'n vloek op grond nie? 

23. Wie alleen kan grond seën en hoe is dit moontlik? Wat beteken dit vir ons? 

24. Watter vertrek in die Israeliet se huis was waarskynlik sy binnekamer gewees as 

Jesus sy dissipels leer- Gaan in jou binnekamer en sluit jou deur en bid daar?... 
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Skriflesing: Levitikus 6:1-7; Psalm 51; Mattheus 18:15-35  

Heidelbergse Kategismus: Sondag 51 

Teks: Matt.6:12; Luk 11:4a 

Sing: Ps. 40:8; Ps. 86:1,3; Ps. 25:3,5 

As ons in die vierde bede die Here gevra het vir brood op die tafel, broeder en suster,  dan 

staan die vyfde bede onlosmaaklik aan hierdie brood verbind.  Daar staan selfs die 

woordjie EN tussen die vierde en vyfde bede-  Gee ons vandag ons daaglikse brood en 

vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe… Die Here se verbond met 

ons is waaroor dit weereens gaan.  Die verbond bind die vierde en vyfde bede tot mekaar.  

So belangrik soos dit is dat jy in jou nooddrif versorg moet wees… kos, werk, klere en ’n 

vesting, daarsonder kan ek nie lewe nie, maar ek besef ek kan ook nie lewe as my sonde 

nie vergewe word nie.   

 

Die werklikheid van ons sonde en skulde kan niemand wegpraat nie.  Kinderlik word hier 

met die Here gepraat.  U sal onthou in Sondag 45 (vr. 117)  was die vraag hoe moet ’n 

gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word?  Dit het daaroor gehandel 

dat daar kinderlike gehoorsaamheid moet wees, werklike diepe ootmoed en ’n ware  

vertroue.  Wanneer dit so is dat die gebed die vernaamste deel van ons dankbaarheid is 

wat God van ons eis, dan word hierdie drie dinge in die vyfde bede ook baie duidelik van 

ons geëis.  As ek besef dit is die grote God met Wie ons te doen het, en ek erken Hy die 

Here alleen moet my vergewe dan gee ons belydenis die sekerheid van waarom God dit 

doen en ook hoe God dit doen.   

      *** 

Tog moet ons hier by onsself begin.  Ek moet eers my eie nood werklik goed raaksien.  

Myself aan my eie nood ontdek voordat ek van God se eise en met ’n ware vaste vertroue 

in  hierdie gebed kan voortgaan.  In die ontdekking van onsself  moet ons weer besef 

Jesus het ons hierdie gebed, die volmaakte Onse Vader gebed twee keer geleer.  Aan die 

begin van sy bediening, toe dit vir die dissipels ook ’n heeltemal nuwe gebed was.  So 

staan die gebed as die nuwe gebed in Matt.6: 9-13, maar in Luk 11het die Here weer 

meer aan die einde van sy bediening op aarde vir ons ’n tweede maal die gebed geleer.  

Spesifiek wat hierdie vyfde bede aanbetref is dit belangrik om al twee kere baie mooi vas 

te stel hoe daar nie presies dieselfde woorde in Matt. 6 en Luk 11 gebruik was nie.   
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In Matt.6 lees ons die vyfde bede- en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons 

skuldenaars vergewe… terwyl ons in Luk 11 as die Here die tweede maal hierdie gebed 

vir ons gee dan staan daar in v. 4 en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen 

wat aan ons skuldig is.. Die een keer word daar gepraat van SKULDE¸wat nie heeltemal 

dieselfde as SONDE beteken nie.  Daarna eindig die vyfde bede in Matt. 6 – soos ons ook 

ons skuldenaars vergewe, terwyl Luk 11 die woorde hier anders plaas, in Luk 11  staan- 

want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is…   

 

Hierdie feit van die gebed wat hier op twee maniere na ons kom, geliefdes, is egter nie in 

spanning met mekaar nie.  Ons sal dit gou agterkom, maar eintlik dien die een 

bewoording by tot die ander bewoording om ons diepe sonde en skuld net nog duideliker 

te maak.  Ons het so nodig om werklik die diepte van ons nood te besef.  Die Kategismus 

gebruik daarom nie die woord skulde of sonde afsonderlik nie, , maar daar word gepraat 

van al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef…  

      *** 

Al kom mense na ons, soos daar al vantevore geredeneer was dat Christus het mos klaar 

op Golgota vir ons betaal.  Hy het vir my sonde en skuld gesterf, daarom wie eenmaal in 

die ewige raad van God vrygespreek is het nie nodig dat God hom/haar weer moet 

vergewe nie.  Ons is mos klaar vergewe.  Die bekende Abraham Kuyper was ook in sy 

verklaring van die deel van die belydenis by die punt gebring dat ons nie hier bid om nog 

weer vergewing van ons sondes te verkry nie, maar ons bid wel die vyfde bede dat ons 

net weer bewus moet raak van die vergewing wat daar vir ons was.   

 

Volgens hierdie verklaring wil Christus ons maar net weer tot die besef bring dat ons 

sondes reeds in Hom van ewigheid af vergewe is.  Hoeveel respek mens dan ook vir die 

oortuiging mag hê moet ons erken dit bring ernstige vrae na vore.  Een so ’n vraag is dat 

ek dan nie werklik vra dat God my misdade moet vergewe nie, want Hy het dit mos klaar 

gedoen. Al wat ek dan eintlik van God verwag is maar net weer ’n bewusmaking wat hier 

my diep in my binneste moet roer dat die Here my bewussyn moet hernu dat ek kan weet 

my sonde reeds vergewe is.  Dit laat dit so klink asof die vergewing eintlik maar 

vanselfsprekend is, en dat iets van die nood waaruit hierdie bede wel ontstaan, nie meer 
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so ’n diepe nood is nie.  Dan wonder ’n mens hoekom praat die Kategismus dat ons nog 

steeds arme sondaars is, wat met al ons misdade hier gekonfronteer staan.  Selfs maak 

die Kategismus die nood waarin ons nou nog staan selfs nog dieper… daar word ook bely 

die boosheid wat ons nou nog aankleef…dit gaan ook oor my erfsonde, my erfskuld en 

my erfsmet… 

      *** 

 Daarom wil ons Levitikus 6 hier bybring.  Dit gaan in hierdie vroeëre bepaling van die 

Wet om ’n Israeliet wat iets baie waardevol kon optel, gestel ’n duur goue ring,  wat by 

iemand anders weggeraak het.  Die sonde kom as die Israeliet wat die waardevolle deel 

kon optel  dit aanvanklik vir homself wou hou en dit nie aan sy broeder wil teruggee nie.  

Hy ontken dat dit nou by hom is.  Tog dan kom daar wel later spyt en hy erken dan wel 

dat hy hierdie ring opgetel het en hy gee dit dan aan sy broer terug.   Nou sou die mens 

wou redeneer dat die saak is mos nou afgehandel.  Die ring is teruggegee en die man het 

reeds sy spyt oor sy verkeerdheid uitgespreek.  Die Here se Woord vervolg egter hier- 

Trouens dit is nie teenoor die man met die verlore ring waarteen hierdie persoon eerste 

gesondig het nie, maar sonde is nie gesetel in wat ons teen mekaar sondig nie, maar daar 

is teen die Here gesondig.  Die bepaling is dan dat die persoon wat aanvanklik sy vonds 

wou wegsteek ’n ram uit sy kudde moet neem en dit na die priester gebring moet word.  

Daar moet hy dan sy sonde bely.  Die priester moet dan vir hom versoening doen voor die 

aangesig van die Here.  Op die wyse sal daar vir hom vergewing wees.   

 

Sonde kan alleen langs die weg van versoening vergewe word.  Dit is in die ou verbond 

al duidelik die geval gewees van ek kan nie sê eenmaal vergewe altyd vergewe nie.  In 

die ou verbond het ons ook die voorbeeld van Ex.23.  Die Engel van die Here was voor 

die volk uitgestuur en dan word daar duidelik vir die volk van die Here gesê- wees nie 

wederstrewig teen Hom nie; want Hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my Naam 

is in Hom… Wie teenoor die Engel hom verhard is so goed hulle het hulle teen die Here 

verhard.  Daar kan nie daarop geroem word dat ek reeds vergewe is en hierdie vergewing 

nou nie weer nodig is nie.   

      *** 
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As nuwe-Testamentiese kerk van die Here het daar die groot verskil  in Christus gekom  

God het in Christus Hom met ons versoen.  Die oortredinge wat daar op ons moes kom 

dié het Christus gedra.  Daaroor bestaan daar geen twyfel nie.  Die pragtige woord – 

toereken- wat in die Nuwe Testament sy volle betekenis kon kry is dat ons wat met 

Christus versoen mag wees God wel ons oortredinge ons nie toereken nie.  Die Ou 

Testament het hierdie beloftes van vergewing en versoening duidelik wou uitdra- Ps 

32:1-2   sing dit uit - Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek 

is.  Welgeluksalig is die mens aan wie die HERE die ongeregtigheid nie toereken nie en 

in wie se gees geen bedrog is nie.   Ons kan ook met Ps. 103:10 dit uitroep-  Hy handel 

met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie.  Dan kom daar 

ook nog by- Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor 

die wat Hom vrees.  Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is.  

Psalm 130:4 stel dit net so duidelik- Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word.  

 

Hierdie beloftes so deurlopend in die Psalms reeds vir die Here se kinders gegee, dit kan 

niemand van ons wegneem nie.  Maar nou het ons die geheim wat in Christus na ons toe 

kom.  Die doopsformulier stel dit pragtig- dat ons die dinge wat ons in Christus het deur 

die Heilige Gees na moet kyk.  Dit wat jy in Christus reeds het moet jy jouself wil 

toeëien.  Daardie toerekening wat kan word ’n toeeiening – die afwassing van die 

sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe.  

 

 Hierdie toeeiening moet ook langs die weg van die gebed gebeur.   Deur die Heilige 

Gees in die weg van die geloof kan daar gebid word om wat ons in Christus reeds het ten 

volle myself toe te eien.  As ek ’n baie steil berg moet uitklim en word ’n mens al hoe 

dorser en dorser.  Daar bo die berg vloei daar dan die helderste stroom water hier reg 

voor jou verby. Al wat jy moet doen is om neer te buk en die water met jou hande te skep 

en te drink.  Daar gebeur inderdaad ’n toeeiening van wat reeds voor jou is.  Sonder 

hierdie toeëiening van die water sal daar vir die dorstige liggaam nie werklik verandering 

kan wees deur net na die water te kyk en nie die water te drink nie.   
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Die stroom van vergewing van sondes is reeds voor ons.  Om met vrymoedigheid na 

hierdie stoom te gaan kan in hierdie vyfde bede gebeur.  Want jy gaan na Hom wat ons 

Vader is. Die Vader wat in die hemel is wil dat jy vrymoedig met jou skuld na Hom toe 

sal gaan. Wees in alle opsigte soos een wat nie gaan probeer om iets vir die Here weg te 

steek nie.  In Christus kan Johannes dan dit baie duidelik aan ons stel- soos dit in 1 

Joh.1:9 staan- As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te 

vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.  

 

Nou kan ons verstaan waarom ons weer en weer hierdie gebed moet bid.  Elke keer is dit 

nodig dat ek weer my sondes sal bely, dat ek my voor die Here sal verootmoedig.  In 

sulke verootmoedigende woorde bid die Kategismus dan ook tot die Vader.  Reken ons, 

arme sondaars, al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille 

van die bloed van Christus nie toe nie.   Met hierdie bede is ons waar Dawid in Psalm 

51 ook was.  Dit is nie asof Dawid te kenne wil gee hy het nou maar eenmaal hierdie 

groot flater voor die Here begaan, wat nie weer sal gebeur nie.  Nee, in hoe die 

Kategismus dit voor ons bring, was Dawid reeds daarby gebring.  Jy word eintlik bang 

vir jouself.  My en jou se sondes kleef aanmekaar.  Dit erken Dawid voor die Here.  Die 

sonde hou my so vas dat ek in myself ’n gevangene daarvan is.   

 

Wanneer ons in die gebed van Dawid onsself ontdek hoe ek nie van die sonde kan 

loskom nie en ek maar altyd nog weer daaraan gebind is, nie vir ’n oomblik kom ek 

daaronder uit nie.  Soveel so dat Dawid bid in ongeregtigheid is ek gebore en in die sonde 

het my moeder my ontvang.  Daar kan ook nie nou agter sy ma weggekruip word nie, 

want dit wat ek doen dit lê oop voor die Here.  Eintlik is ons hele lewensbestaan in sonde 

gestort wat wel verband hou met die sonde van my ouers ook. Ook hulle is weer in hulle 

eie sonde nie los te maak van wat weer die erfsonde in hulle was wat ook nou weer oor 

my is nie.  Die stroom wat sonde is vloei reeds van ons eerste ouers, Adam en Eva in die 

paradys.  Daar is so ’n sondige samehang wat elkeen van ons lewens inkerf.  Die erfsonde 

is nie maar net ’n stukkie teorie, ’n stuk sware teologie nie, nee in werklikheid is die 

erfsonde ’n ontsaglike realiteit wat elkeen van ons elke dag in alles mee te doen kry.  Ek 
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kan daarvan nie maar net kennis neem nie, want dit raak elke mens tot in sy diepste grond 

elke dag.   

 

As die Kategismus dan praat van die boosheid wat ons nog aankleef dan is hierdie 

erfsonde geen kinderspeletjies nie. Soos ek die elke dag se brood van die Here moet vra, 

so is hierdie vyfde bede waarlik ’n gebed wat nie minder na gekyk moet word as hoe ons 

na ons daaglikse bestaan kyk nie.  Watter troos om dan ook Jesaja 55:7 hier te mag 

saamlees- God vergeef menigvuldiglik… Maar wat staan hier vooraan- ek moet die Here 

wel soek… Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby 

is…God laat Hom wel vind, die sondaar kan die Here in die belofte vind wat ons in 1 

Joh.1  reeds kon hoor-  Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons 

van alle ongeregtigheid te reinig. In Miga 7:19 staan dit so konkreet- U sal al hulle 

sondes in die diepte van die see werp… 

 

As die Fariseërs dit maar wou besef.  Hulle wat so anders na die gebed gekyk het.  Die 

gebed van die Fariseër en die tollenaar wil die Fariseër eintlik wys dat hy nie behoefte het 

aan hierdie vyfde bede nie, want hy vas tweemaal ’n week, hy gee ’n tiende van alles.  

Die tollenaar daarenteen wat op sy bors slaan- o God wees my sondaar genadig… Daar 

waar hy as tollenaar voor God kom is hy die een wat as sondaar homself met hierdie 

gebed voor die Here stel.  In skulde en sonde staan hy daar.  Sonde want in wese het 

sonde te doen om jou teiken te mis.  Dit is iets van die kern van sonde in die Grieks as 

daar ’n pyl uit ’n boog geskiet word, maar die pyl mis die teiken.  Maar ek moet nie net 

van sonde vergewe word nie, ook van my skulde, waar skulde alles te doen het met dinge 

wat ek veronderstel was om te doen en daar het ek dit ook nagelaat.  Ek moes dit doen en 

ek het nie.  Daarin staan ons skulde!   

      *** 

In hierdie ontdekking van onsself, waar ons elke keer net dieper en dieper, ons misdade 

en boosheid besef, is die gebed om vergewing van skuld die mees bevrydende wat daar 

kan wees.  In die oorspronklike taal het die woord vergewing te doen om iets weg te 

stuur, daarmee weg te doen.  In die Bybel is daar natuurlik nog baie woorde wat hier 

gebruik word.  Die sonde word my nie toegereken nie, dit word uitgedelg, dit word 
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bedek, ja soos Miga dat die diepte van die see daaroor kan spoel.  Sonde kan wegsink in 

die diepte van die see.  Maar hoe is die moontlik? 

 

Laat die Kategismus ons weer hierin voorgaan.  Daar is die bloed van Jesus Christus.  

Ons kan ons in Christus na die Ou Testament laat teruglei en ons besef selfs in die Ou 

Testament was daar die grote versoendag.  Dan het die priester twee bokke sou neem,  die 

een word vir ’n offer berei, en die ander bok wat nie geslag word nie, maar tog lê die 

priester sy hande daarop en word die bok in die woestyn ingestuur.  Al die sonde wat nou 

op die bok oorgedra kon word, word weggedra, weg die woestyn in.  Dit het Aaron al kon 

doen. Met sonde is daar weggedoen.  Soos met die bok is daar by ’n melaatse ook met ’n 

voëltjie gedoen.  As ’n melaatse van sy siekte kon genees dan was die reiniging nie by die 

genesing afgehandel nie.  Vir die reiniging het die melaatse ook na die tempel moes gaan, 

en daar het die priester dan ’n voëltjie in ’n houer met bloed en water gedompel en so is 

die voëltjie dan losgelaat om ook die woestyn in te vlieg.  Die onreinheid is hierin 

weggedra deur die wegvlieg van ’n voëltjie. In die bok en in die voël, word daar gewys 

waarom God ons sonde kan vergewe.  Omdat daar bloed was.  Alleen deur bloedstorting 

kan daar versoening wees.  Versoening alleen weer deur voldoening.   

 

Hierin is Christus die Een wat kon verdien dat daar vir ons vergewing kan wees.  In alles 

waaraan Hy voldoen het, is die versoening vir ons in sy bloed geteken.  Die bloed van 

Christus reinig ons van al ons sondes.  Dit is alleen net sy bloed wat dit kan doen.  Nie 

ons werke of ons geloof of ons gebede wat ons kan red nie, maar net sy bloed wat Hy aan 

ons geskenk het.  Alleen uit genade kan daar vir ons vergewing wees.  Ons wat nie ons 

eie sonde ongedaan kan maak nie, al wat ons kan maak is om ons skulde net elke dag 

meer te maak, maar God vergewe ons, ons sonde en skulde.  Hy kyk na ons in Christus 

waar ons elke dag uit die volheid van wat Christus vir ons gedoen het hierdie gebed moet 

bid.  So word ons menigvuldiglik, volkome, onvoorwaardelik vergewe.  So vêr soos die 

ooste van die weste verwyderd is, so vêr word ons sonde en skuld dan van ons verwyder.   

 

Hierdie gebed staan in alles gelyk aan wat die Here van ons verwag.  Kinderlike 

gehoorsaamheid, diepe ootmoed, ware vertroue is in alles deel van die gebed en daarom 
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in ware vertroue moet ons ook bid- vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars 

vergewe.  Nou moet ons besef dit is nie ons vergewing wat die grond vir die Here kan gee 

om ook vir my te vergewe nie. Die enigste grond is altyd net die lewe en bloed van 

Christus.  Daar is in hierdie woorde van om ook my skuldenaars te vergewe die vertroue 

in opgeteken dat ek in dankbaarheid met hierdie gebed sal moet kan voortgaan en hierdie 

gebed in my lewe sal moet indra, noudat my sonde uit my lewe uitgedra kon word.  Hoe 

moet ek die gebed indra deur God wat my sonde van my weggedra het.  Broeder en 

suster, daar is net een manier en dit het Jesus ons in ’n gelykenis duidelik kon wys.  As u 

die bewys van God se genade in vergewing aan uself  reeds ontdek het, dit waarvoor ons 

aanvanklik gebid het, dan sal daar die ernstige voorneme in u wees om u naaste van harte 

te vergewe.   

 

Die gelykenis stel dit duidelik dat daardie slaaf wat in ons terme miljoene rande aan sy 

heer verskuldig was, 10 000 talente, en die slaaf was in alles skuldig.  Hy het daardie geld 

verduister en nou het dit op die lappe gekom.  Die eienaar van die slaaf het heeltemal reg 

om van die slaaf elke sent van hom terug te eis. As die slaaf nie kan betaal nie, dan het 

die eienaar nog steeds reg om te sê verkoop sy vrou, sy kinders en alles wat hy het.   

 

In die gelykenis kom die slaaf dan en hy val op sy knieë voor sy heer neer.  Hy smeek om 

genade.  Hy vra van sy eienaar geduld, hy wil laat blyk dat hy wel later kan betaal.  Die 

ander slawe sou hierdie slaaf dit aan sy heer kon hoor sê! Want gebeur daar wat geen 

mens ooit sou kon verwag of op aanspraak kon maak nie. Ons lees die verbysterende- En 

die heer van daardie dienskneg het hom innig jammer gekry en hom die skuld 

kwytgeskeld.  Kwytskeld beteken hy is van alles vrygespreek.   Hy hoef nie ’n enkele sent 

terug te betaal nie.  Hy is in alles vergewe, om dit na die betekenis van ons gebede oor te 

dra.   

 

Maar nou doen hierdie kwytgeskelde slaaf, as hy daar van die koning algehele bevryding 

ontvang het, die mees skokkende wat spreek van die mees ondankbare daad wat daar kan 

wees.  Oppad loop hy een van die ander slawe raak, wat aan hierdie slaaf eintlik ’n klein 

bedraggie geskuld het.  Dit was niks in vergelyking met die slaaf se skuld aan die koning 
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nie.  Die dankbaarheid oor die groot kwytgeskelde skuld moes hierdie slaaf in 

dankbaarheid eintlik by sy mede slaaf sommer dit dadelik hom ook kwytgeskeld het.  

Maar wat doen hierdie man toe.  Hy gryp sy mede slaaf aan die keel, wil elke sent uit 

hom uitwurg en maak nie saak hoeveel sy mede slaaf by hom pleit om uitstel en genade 

nie, hierdie eerste slaaf is so hard soos ’n klip om elke sent van hom te wil terugkry.  Hy 

het selfs sy mededienskneg in die tronk laat gooi.  Daar was by die groot skuldenaar geen 

bewys dat hy dankbaar is sy skuld is kwytgeskeld nie. Inteendeel hy wat alles vergewe is, 

hy wil niks vergewe nie. 

 

Broeder en suster, werk dit so?  Met hierdie gebed erken ons voor die Here dit kan nooit 

so werk nie!  Jy moet selfs sewentig maal sewe keer kan vergewe, m.a.w. daar kan aan 

jou vergewing teenoor ander mense geen einde wees nie, want God het my sy vergewing 

teen jou geen einde nie.  As jy die getuienis of die bewys van God se genade werklik in 

jou lewe met vertroue en dankbaarheid uitleef, dit waarvoor jy ook die Here vra, dat Hy 

jou sondes moet vergewe, dan moet jy ook vergewe. Al mag dit dalk vir jou moeilik lyk 

te wees, maar nêrens het die Here vir ons gesê ons moet net vra die dinge wat vir ons 

maklik is nie.  Jy moet juis die moeilike wat jy eintlik in jouself glad nie by kan uitkom 

nie, vra die Here daarvoor!  En dit is hoe hierdie vyfde bede eindig - mag ek genade 

ontvang om ook ander te vergewe.   

 

In die gelykenis is dit ernstige genade waarvoor daar gevra word.  As ek hierdie genade 

nie ontvang nie, soos die slaaf met die baie skulde nie die klein skuld kon vergewe nie, 

toe was daar vir hom ook geen vergewing meer gewees nie.  Hy het hom in die gelykenis 

teen ’n baie ongelukkige koning te pletter geloop.  Die slaaf is opnuut voor die regbank 

gebring en hy is oorgegee aan die straf en pyn wat hy nou ten volle verdien het.  As u kan 

vergewe, watter vreugde om die bewys van God se genade so in jou te mag vind.  Jy wat 

dan ook vergewensgesind gemaak is.  As ek uit genade leef, moet ek ander ook in genade 

wil laat leef.  Die woordjie WANT in Luk 11 se gebed is waarop dit aankom… vergeef 

ons ons skulde, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is…moet nie dat die 

bewys daarvoor by jou ontbreek nie, dan lieg jy mos, nie vir ander mense nie. maar jy 

probeer vir die Here te lieg.   
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As Jesus aan die kruis bid-Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie… 

dan het ons geen groter bewys nodig as wat Christus klaar vir ons gegee het nie.  Onthou 

dit staan ook geskrywe- as jy die ander hulle oortredinge nie vergewe nie, moet nie 

aanvaar jy moet maar altyd weer vergewe word nie.  Jou oortreding en veral dan hierdie 

bose daad, hierdie misdaad van jou tussen so baie ander misdade sal jou nie vergewe 

word nie…  

AMEN 

Vrae uit Sondag 51: 

1. Op watter wyse staan die vierde en die vyfde bede aanmekaar verbind? 

2. Stel weereens vas wat is die vereistes van die gebed wat God behaag en wat Hy 

sal verhoor?  (vgl. V/A 117). 

3. Wat is die verskil in die gebed wat ons in Matt.6 lees in vergelyking met die 

gebed wat die Here ons weer in Luk 11 leer?  Is daar enige verskil?  

4. Watter woorde gebruik die Kategismus as daar van ons skulde en sonde gepraat 

word? 

5. Is dit in hierdie gebed (die vyfde bede) ’n geval van ek moet net weer herinner 

word dat God my reeds ten volle van my sonde en skulde vergewe het, of is dit 

werklik nodig dat ek die Here weer hiervoor moet vra? Is dit ’n geval van 

eenmaal vergewe altyd vergewe?!  

6. Watter duidelike opdrag is daar in Lev 6 ter sprake as dit werklik om ware 

vergewing moet handel.  Is dit genoeg as ek maar net spyt is oor my verkeerde 

handelinge… ? 

7. Is daar in die Ou Testament al beloftes van versoening en vergewing gewees? 

Motiveer. 

8. Watter besondere woord staan in die belydenis en van ons formuliere 

(doopformulier) om die werk van Christus na ons oor te bring? T_E__ENING of 

ek moet dit myself T _  _R_KEN.   

9. Hoe is dit moontlik om dit wat Christus vir ons gedoen het na ons toe oor te 

bring? 

10. Watter  belangrike woorde staan in 1 Joh.1:9? 

11.  Op watter wyse het Dawid in Ps. 51 die realiteite van sy sonde beleef? 

12. Watter troos is vir ons in Jes.55:7 opgeteken? Wat is die belangrike wat hiermee 

saam geskryf staan? 

13. Hoe beskryf Miga dit wat die Here met ons sondes doen? 

14. Wat is die kern-betekenis van die woord SONDE? 

15. Wat is die kern-betekenis van die woord VERGEWING?  Hoe is hierdie 

betekenis by wyse van 'n bok in die Ou Testament uitgevoer? 

16. Is vergewing sonder versoening moontlik? Kan daar versoening wees sonder 

voldoening?  

17. Is ons vergewing van ander mense vir die Here die grond waarvolgens Hy ons dan 

ook vergewe? 
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18. Watter gelykenis stel hierdie saak vir ons baie duidelik?  

19. Kan daar aan my vergewing aan ander mense enige einde wees? 

20. Wat is die betekenis daarvan as ek ander mense hulle oortredinge kan vergewe? 
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Skriflesing:  Jakobus 1:1-16;  

Heidelbergse Kategismus: Sondag 52 

Teks: Jakobus 1:2, 12-13 

Sing: Ps 145:1,4; Ps 16:1; Ps 72:11  

 Ons het nou gekom by die laaste Sondag van die Kategismus.  Broeder en suster, in 

geheel, van Sondag1 tot hier vandag, Sondag 52 tot op die heel laaste woord – waar dit 

gaan oor die woord AMEN is die Kategismus ’n troosboek.  Die troos van Sondag 52 kan 

gesien word as eintlik weer ’n inleiding op Sondag 1. Wat is jou enigste troos in lewe 

en in sterwe?  U wat van Christus is, u Koning het mag oor alle dinge, Hy wat die 

goeie aan ons kan en wil gee, ons behoort aan Hom.  Selfs in die moeilikste stryd en 

aanvegtinge, waar ek my grootste vyande, ja doodsvyande,  dag vir dag moet trotseer dan 

hou Hy my staande, terwyl ons so swak is.  Ons Koning aan Wie die koninkryk behoort is 

daartoe in staat om my meer as net staande te hou.  Deur die krag van die Heilige Gees 

word ons in so ’n mate versterk dat ons in die geestelike stryd nie sal beswyk nie, maar 

ons kan soveel weerstand bied dat ons eindelik die oorwinning ten volle behaal.   

 

Wie Sondag 1 getroos mag ingaan, gaan Sondag 52 getroos uit, maar ons is deur ons 

belydenis méér as getroos, ons is werklik oorwinnaars.  Selfs mag ons besef in wat ons 

vandag bely en wat ons Sondag ná  Sondag bely het, is ons meer as oorwinnaars.  Om die 

duiwel, die wêreld en my eie sondige natuur te oorwin, maak jou meer as net ’n gewone 

wenner, in Christus is jy meer as ’n oorwinnaar.  As ek daardie woordjie amen op die 

einde mag uitspreek, amen op die volmaakte gebed, maar ook amen op die vol gemaakte 

belydenis, dan is jy mos méér as ’n oorwinnaar…  Ek het deur die belydenis so naby die 

Here kon kom, ja op die einde staan hierdie volmaakte gebed, en ek weet alles wat ons 

hier sê, en dan veral dit wat ons hier gebid het, is baie sekerder deur God verhoor as 

wat ek in my hart voel dat ek dit van die Here begeer…  

 

Kom ons dan hierdie laaste Sondag beskou in wat in sy drie vrae eintlik ingedeel kan 

word as die laaste bede van ons gebed, die laaste grond van ons gebed en die laaste 

woord van ons gebed…  Die laaste bede laat mens diep dink-   

     *** 
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Broeder en suster, as ons vir mekaar sê dat God ons wel in versoeking kan lei, dan klink 

dit aanvanklik of dit tog nie so kan wees nie.  God kan my tog nie in versoeking wil laat 

kom nie, maar nou moet ons tog onderskei.  Niemand kan sê dat as hy/sy versoek word 

dat God my versoek het nie.  God versoek inderdaad niemand nie.  

 

Tog kom ons gou in die moeilikheid met wat in die laaste bede, die sesde bede staan. 

Jesus wat ons leer om te bid dat ons nie in die versoeking gelei mag word nie.  Aan die 

ander kant, Jesus se broer, die ander seun van Maria, Jakobus waar ons sy brief gelees 

het, staan daar – Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande 

versoekinge val… Jesus bid dat ons van die versoekinge bewaar moet word, ons nie 

daarin gelei moet word nie, Jakobus wil dat ons die Here moet dank as ons in die 

versoekinge val.  Hoe moet ons maak?!  

      *** 

Belangrik dat ons sal besef hierdie wêreld is vol versoekinge.  Hoe sterk die versoekinge 

op ons aankom kan niemand ontken nie.  Die Here waarsku deur Paulus baie sterk soos 

dit in Ef. 6 staan, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie… Ons het dag tot dag te doen 

met die bose geeste in die lug.  Hulle is beslis nie onmagtige kragte nie, al is dit onsigbare 

kragte.  Die bose is baie duidelik aan die werk in hierdie wêreld.   

      *** 

Nou moet ons Jesus en Jakobus gelyk met ons hoor praat.  Versoekinge is daar vir ons 

almal. Ek en jy as kinders van die Here moet fyn kan onderskei want ons besef in wat die 

versoekinge is wat na ons kom, beteken dit nie noodwendig dieselfde nie.  Die Griekse 

woord vir versoeking is die woord πειρασµός (peirasmos)- Jakobus praat in v.2 van 

allerhande versoekinge-  ποικίλος poikilos  πειρασµός (peirasmos) – en nou moet ons v. 2 

saamlees met v.13- Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God 

versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy 

niemand nie.  

 

Dit is gepas om dan wel hier te mag sê God versoek ons nie, maar ons word wel deeglik 

beproef. Vir die woord beproef is daar die ander Griekse woord- δοκιµάζω (dokimazō)�–�

wat daarop wys ons word wel deeglik getoets, iets van ons word geëksamineer… As die 
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beproewing van God kom dan is die bedoeling goed, want God wat deur sy verbond met 

ons werk is dié  God wat nooit slegte bedoelinge met sy kinders het nie. Satan se 

oogmerke met ons is altyd net weer mooi die teenoorgestelde.  En nou erken ons dadelik 

dit is nie vir ons altyd so maklik om dadelik te sê is hierdie sware saak in my lewe, dit 

wat nou oor my gekom het, of dit ’n beproewing van God of ’n versoeking van die Satan 

is nie.     

      *** 

Party mense het al so daaroor wou dink dat God se beproewinge eintlik altyd swaar is, jy 

kan dit nooit beskou as iets wat vir jou lekker sal wees en jy dit kan geniet nie.  

Daarenteen sê dieselfde mense dat versoekinge van die duiwel het altyd eintlik ’n element 

van verleiding daarmee saam.  Dit lyk lekker en aanloklik, jy wil eintlik na wat jou 

liggaam aanbetref eintlik graag in hierdie versoeking kom.  As dit vir jou maklik en 

lekker is om die versoeking in te gaan, weet maar dit kom van die duiwel af.  Maar 

broeder en suster, is dit werklik waar?!   Is dit so as God my versoek, of Hy beproef my 

dan is dit noodwendig swaar en donker, terwyl as die duiwel my versoek dan is dit 

weelde en geluk, sonskyn, lewensgenot.     

 

So word beproewinge dan in die sware belewing daarvan gunstig waardeer want sê die 

mense dit bring jou nader aan die Here.  Die uitdrukking van nood leer bid, en so word 

jou geloof gereinig, geheilig en versterk.  In hierdie gedagtegang van weelde en 

voorspoed is eintlik Satan se versoekinge, want daarmee bind Satan hom aan jou, om jou 

later daarmee te wurg.   

 

Soos ons verder met hierdie gedagtegang sou vorder, so kom ons agter, dat dit eintlik nog 

steeds geen antwoord bied op wanneer beproef die Here my nou of wanneer is die duiwel 

nou besig om my te versoek nie.  Trouens het ons al daaraan gedink dat dit nie 

noodwendig ’n OF/OF situasie hoef te wees nie, dit kan selfs ’n EN/EN situasie wees.  

Satan se versoekinge kan gelyk God se beproewinge wees.  Is dit nie dalk in die 

meerderheid gevalle wat besig is om te gebeur nie.  Dawid was ’n man wat tot hoë 

hoogtes gelei was.  Hy het op die toppunt van sy lewe kon staan, en tog daar gebeur wat 
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van God afkom en van Satan afkom.  Ons lees dit van verskillende hoeke in God se 

Woord.  Ons lees dat God vir Dawid aangespoor het om sy volk te tel, maar op ’n ander 

plek lees ons weer dat die Satan Dawid  ook aangepor het om die volk te tel.   

 

Dit is nie waar dat God mens net in jou nood beproef nie.  Dawid is hier eintlik baie 

duidelik in sy voorspoed deur God beproef.  So was Job ook beproef en Asaf, daar is 

seker nog baie voorbeelde.  In die geval van Dawid het God met hom in hierdie 

versoeking van Satan tog ’n baie duidelike doel gehad… ook het God sy doel met ons in 

wanneer die duiwel ons versoek.   

 

Dawid wat die koning was word al hoe meer deur hoogmoed gekenmerk.  Watter slegte 

eienskap wat soos ’n sweer ’n mens se lewe kan uitbult.  En daardie sweersel van 

hoogmoed kan al erger word, soos wat ons weet by die koning net voor Dawid nl. by Saul 

die geval was.  God por Dawid aan in sy tel van die volk (2 Sam 24:1) en so word die 

sweer van hoogmoed eintlik deur God na buite gedruk dat dit kan oopbars en die kwaad 

kan uitloop.  Die Here is hier die “Geneesheer” wat selfs Satan as medisyne kan gebruik 

deur Dawid behoue te laat bly.  Terwyl Satan se versoeking wat presies dieselfde inhoud 

dra om die volk te wil tel (vgl. 1 Kron. 21:1), Satan is daarop uit om Dawid in die verderf 

te wil stort.   

      *** 

Die valstrikke wat daar in die lewe vir ons opgestel is, is fyn gestel.  Soos iemand dit 

gestel het die lewe met sy versoekinge is baie keer soos die weerhake aan die visserman 

se hoek.  Daardie weerhaak word in die aanloklikste aas weggesteek.  En Satan wil graag 

die sonde so aanloklik as moontlik  en so begerig as moontlik  aan ons voorhou, maar die 

gevolge as ek daardie hoek sou gryp word goed weggesteek.   

 

Daarom as ons die Here vra om ons nie in die versoeking te lei nie, dan is dit ’n gebed 

wat voor die Here erken dat ons die Here se hulp so nodig het.  Ons is eintlik bang vir 

hierdie sonde en God moet my ’n vyand van hierdie sonde maak.  In hierdie gebed vra 

ons terselfdertyd vir die Here dat ek my nie moedswillig in die gevaar van eiewillige 
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sondes sal begewe nie.  Ons vra die Here dat Hy elke voetstap so sal rig dat ek nie sal 

beweeg daar waar die duiwel sy valstrikke gestel het en ek roekeloos daaroor sal wil gaan 

nie.  Ons wil in die versoekinge wat daar kom God op geen manier uitsluit nie want soos 

die Dordtse Leerreëls dit ook bely,  ons kan nie in die genade volhard as ons aan ons eie 

kragte oorgelaat word nie (hfst. 5 par 3).   

      *** 

Die allerhande versoekinge wat daar oor ons kan kom, of soos ons ook Jakobus 1 kan 

vertaal, in die uur van versoeking, daardie oomblikke wat dit op jou kom, daardie 

oomblikke moet jy vashou wat jy het.  Ons moet met die krag van God vashou, anders sal 

ons in die moeilikheid raak.  As die Here met die gemeente van Filadelfia praat (Op 3:11) 

dan sê die Here vir die gemeente- Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem 

nie…Versoeking sal altyd daarop uit wees om die kroon wat ek reeds ontvang het, om die 

oorwinning wat daar reeds is van ons af te wil wegneem.  Dit kan geroof word want die 

ure van versoekinge is daar!  Die duiwel wat op hierdie aarde rondloop soos ’n brullende 

leeu om te kyk wie hy kan verslind, daardie ure van versoeking is hy ’n doodsvyand.   

      *** 

Eva se uur van versoeking was toe sy by daardie pragtige boom gestaan het. Die slang 

was die mondstuk van Satan.  Daar word met vleiende woorde die versoeking so 

ingekleur dat dit so verleidelik in die mooie vrug na vore gekom het.  Eva wat moes weet, 

so het haar hoof, haar man Adam haar sou onderrig, dat die Here Self die vyandskap 

ingestel het tussen jou nageslag en die nageslag van die slang.  En die slang is die draak 

in Op.12 , hy wat die Satan is, hy het deur die eeue net nog meer gewelddadig geword, sy 

manier om ons te verlei en te versoek is erger as ooit!  Hy wil vir jou nog altyd aan die 

hakskeen byt, al het jy die kroon van die Here op jou kop, moet nie dink dat hy wat die 

satan is jou hakskene gaan uitlos nie.   

 

Hierdie stryd is onvermydelik, daarom dat ons die Here nie bid en vra- “Lei ons nie in die 

stryd nie”… née ons kan nie dit bid nie, want ek is klaar die stryd ingelei.  Die vraag is 

eintlik net aan wie se kant staan jy en ek.  As ons maak asof ons nie reeds met ’n hewige 

stryd in ons lewens te doen het nie, en ek dink dit kan nie van my verwag word om vir die 
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koninkryk van God te veg nie, dan het ons vir so een baie slegte nuus.  So een is reeds 

aan die kant van Satan besig om teen die Here te wil veg.   

In die uur van beproewing wat ook kan wees ’n uur van versoekinge, dit kan allerhande 

versoekinge insluit soos ons uit Jakobus hoor, in daardie uur is hierdie laaste bede so 

ernstig.  Dit is so dringend noodsaaklik dat jy dan die Here sal vra om jou te bewaar, 

want moet nie maar aanvaar dat jy wat jouself sien dat ek is darem mos die Here se kind 

dat ek nie tot die grofste sonde in staat is nie.   

 

Moenie skrik wanneer u hoor daardie broeder of suster, daardie ouderling of daardie 

dominee, of daardie kind van my het iets gedoen wat ek nooit sou verwag nie.  Die 

koerante wat so daarop uit is om dominees te wil uitvang, wys eintlik maar net dat 

niemand homself/haarself kan beskou as die sterke een wat uitgesluit kan word wanneer 

die grofste van sondes besig is om ons te omring nie. Jy sal makliker daarin val as wat jy 

dit vir jouself enigsins kan voorstel.   Daar kan omstandighede wees wat jy nog voor jy 

die omstandighede inbeweeg reeds die Here moet vra, maak my versigtig, kyk na die 

dinge waarmee ons onsself besig hou.  Dit wat na ons kant toe kan kom, en die bydraes 

wat die TV en internet en tydskrifte in hulle duisende vandag vir ons wil uitstel, selfs iets 

so eenvoudig soos ’n telefoon, waar die ergste sonde van ou telefone was om mekaar daar 

op die plase te wil afluister, telefone het nie by afluister gestop nie, maar telefone wat 

selfone geword het, dra vandag ’n wêreld van ongeregtigheid daarmee saam.  Pornografie 

en sodomie, woorde wat skel is op ’n selfoon moontlik!   

      *** 

Dit alles sê vir ons, as die duiwel nie eers vir Jesus wou uitlos, hoe sal hy my uitlos?!    

Al sal God Self my nie versoek nie, kan dit wel gebeur dat God in sy voorsienigheid dit 

nie uitsluit dat ek wel in die versoeking gelei kan word nie.  God se voorsienigheid gaan 

wel oor alle dinge en daarom kan dit wel wees dat ek in versoeking gelei kan word.  

Wanneer Jesus gedoop is dan is Hy oomblikke daarna die woestyn ingelei om versoek te 

word.  Ons lees dit duidelik dat Jesus deur die Gees weggelei is, die woestyn in om 

versoek te word.  Al is dit die duiwel wat versoek is die  Heilige Gees die Een wat 

Christus in die woestyn ingelei het, Hom  weggelei het om versoek te word.   
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Josef by Potifar se vrou, Dawid, Petrus, hulle wat ons by name vanuit die Here se Woord 

ken, hulle het hierdie laaste bede net so nodig gehad soos wat ons dit nodig het.  Hierdie 

laaste bede wat tot in jou en my se laaste vesting inbeweeg.  Tot binne jou liggaam, want 

selfs my eie vlees is in baie opsigte die vyand waarteen God my moet bewaar.  My 

grootste verraaier, die een wat die ergste rewolusie teen my kan begin is dikwels die een 

wat agter my vel binne my liggaam saam met my sit.  Moet nie die sonde van die wêreld 

so oorskat dat ons eintlik besig is om ons eie sondige natuur te onderskat nie!  Die duiwel 

hou baie daarvan as jy jou eie natuur nie wil ken nie, want dan weet Satan  hoe  hy jou 

kan ken.     

 

Dit gebeur soos wat Jesus vir Petrus gewaarsku het.  Ons lees Luk 22:32- En die Here sê: 

Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir 

jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders 

versterk.  Die Here doen dieselfde gebed nou nog vir u en my.  Daar in u heel grootste 

aanvegtinge, waar dit mag voel dat die gate van u lewens sif het te groot geword, die 

Here wil dat u geloof nie sal deurval nie.  In die oomblikke van allerhande aanvegting, ja 

in die uur van versoekinge,  daar is die Here midde-in u stryd u enigste troos.  Daarom 

dat ons in ons belydenis reeds van die oorwinning kan praat. 

      *** 

Want hierdie laaste bede se laaste pleitgrond is Sondag 1 in Sondag 52 saamgebind.  Die 

grond waarop dit alles staan is die feit dat aan God behoort die koninkryk en die krag en 

die heerlikheid, tot in ewigheid.  Al hierdie dinge behoort aan God, maar die geheim is, u 

behoort ook aan God.  Dit bring Sondag 52 weer by Sondag 1.  U grootste troos is dat u 

behoort, u en ek behoort óók  aan Jesus Christus, dit is ons enigste troos, en dié God aan 

Wie ons behoort, aan Hom behoort ook die koninkryk, die krag en die heerlikheid, en dit 

tot in ewigheid.  Dit is die lofverheffing waarmee ons belydenis in die Kategismus die 

hoogste lof aan God wil bring.  Die God van die verbond het my aan Hom gebind, dit is 

verbondstaal om te mag behoort, om aan God te behoort, maar waar ek op die verbond 

mag staan, wil God my van my voete af oplig, God bring ons nou reeds in beginsel die 

hemele in, want Hy wat in die hemel ons Koning is, Hy is op aarde dieselfde Koning aan 

Wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort.  Ja, alle mag behoort aan God, selfs 
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die duiwel met sy magtige volgelinge, al die demone wat daar mag wees, hulle mag 

behoort ook aan God. Watter troos is dit nie?!  God die magtige Koning, Hy wat almagtig 

is.  Al praat God in die laaste Bybelboek van verskriklike dinge wat daar oor ons gaan 

kom en dat in hierdie wêreld gaan dit al moeiliker word, waar mens jou eie swakheid en 

jou eie vyande al duideliker sal moet raaksien.  Al hierdie dinge gaan kom, God gaan dit 

alles toelaat, maar mag God gee soos wat ons dan besef al kom ons in so baie versoeking 

dat ons staande mag bly.  Daar word in Openbaring gepraat hoe geweldig sterk Satan ook 

sal wees, magtige dinge wat die duiwel gaan regkry.  Die dier wat daar uit die see gaan 

kom, wat alles dui op antichristelike magte en kragte, maar ook die dier wat uit die aarde 

gaan kom, die valse kerk, die valse woordverkondiging, ja die valse profeet, hulle is in 

ons tyd deel van ons lewe.   

 

Dit moet ons weet, maar broeder en suster waar eindig Openbaring?!  Die laaste boek van 

God se Woord  eindig eintlik soos wat ons belydenis eindig, deur nie te wys waarop gaan 

Satan en die Antichris en die valse profeet op uitloop nie, maar die laaste hoofstukke van 

God se Woord loop uit op die nuwe Jerusalem.  Die stad van God waar daar nie ’n tempel 

(nie ’n kerk!) sal wees nie. Die stad wat op ons sal neerdaal, omdat God na ons kom, en 

dit wat Satan is en die draak en sy verskrikkinge sal dan meer as net ingebind wees.  Vir 

Satan sal die hel die volle werklikheid wees, soos dit vir die verlore mensdom dan net so 

’n groot werklikheid sal word.  Die belydenis eindig in God se oorwinning, want die 

oorwinning staan reeds vas.  Die krag van God en die heerlikheid van God kan van God 

se koninkryk nie geskei word nie. Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie!  

Hy wat dan tyd en ewigheid saamvoeg.  Tyd sal daar ook nie meer wees nie, want wat 

beteken tyd as dit reeds ewigheid is.   

      *** 

En nou kan ons ’n Aramese woord gebruik, ja die laaste bede, die laaste pleitgrond eindig 

in die laaste woord, ’n Aramese woord wat ons dan uitspreek as “amen”.  Die ou 

vertalings van die Kategismus het nog gevra wat beteken die woordjie amen. Let wel die 

verkleinwoord,  vraag na ’n woordjie… Wat beteken die woordjie- en as ons dan amen 

sê, die laaste woord dan is dit dalk ’n klein woordjie maar met so ’n groot en diepe 

betekenis.      Om amen te sê is nie maar net om jou gebed te eindig nie, maar dit is eintlik 
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om jou lewe te begin. Die ware lewe kan weet my gebed is vas en seker, my gebede is 

baie sekerder deur God verhoor as wat ek in my hart voel dat ek dit van Hom 

begeer.   Op die amen kan ek my in Jesus se woorde kort na die gebed in Matt.7 voeg , 

bid en vir julle sal gegee word, soek en jy sal vind,  klop en vir jou  sal oopgemaak word.  

Dit is nog steeds deel van ons enigste troos, die feit dat ek weet God luister as ek bid.  Hy 

wat ons kan verhoor, Hy wat ons wil verhoor, Hy wat ons sal verhoor.  Amen hou 

verband met die woord geloof. Om te glo is waar ons nou gekom het. Christus wat Self 

ook die AMEN genoem word.  (Op.3:14).  In die grootste versoekinge, in die diepste 

stryd, ja op my sterfbed mag dit wees dat die amen van hierdie belydenis jou en my amen 

sal wees.   

 

Kohlbrugge het op sy sterfbed sy kinders daar by hom gehad en die laaste wat hy so kort 

voor sy sterwe vir hulle kom sê – “Die eenvoudige Heidelberger, die eenvoudige 

Heidelberger, hou daaraan vas, my kinders!”  

AMEN 

Vrae uit Sondag 52: 

1. Is daar ’n gedeelte in die Kategismus wat nie bedoel is om ons te troos nie?  

2. Hoe kan ons die aansluiting van Sondag 52 weer by Sondag 1 raaksien?  

3. Wie is my grootste vyande (doodsvyande)? 

4. Kan ek my doodsvyande oorwin? Motiveer 

5. Kan die Here my versoek? Hoekom vra ons dan die Here om ons “nie in die 

versoeking te lei nie”?  

6. Hoe begin Jakobus as hy oor allerhande versoekinge met ons praat? Vgl. dit met 

wat Jakobus in hfst. 1:13 sê.  Hoe moet ons dit verstaan?  

7. Is daar enige dag ’n oomblik waar daar nie versoekinge na ons toe kom nie? 

8. Wat is die verskil tussen beproewinge en versoekinge? 

9. Wat is die verskil tussen 2 Sam 24:1 en 1 Kron 21:1?  

10. Kan beproewinge en versoekinge iets wees wat tegelyk plaasvind? 

11. Noem voorbeelde vanuit die Skrif waar mense onder beproewinge en versoekinge 

te staan gekom het? 

12. Kan ons in die genade van die Here volhard as ons aan ons eie kragte oorgelaat 

word (Vgl. Dordtse Leerreëls – DL  hfst. 5 par 2).  

13. Wat se die Here in Op.3:11 aan ’n gemeente van Hom? 

14. Mag ons vir die Here bid en vra dat ek nie in die stryd ingelei mag word nie? 

Motiveer 

15. Watter mens is gevrywaar van enige versoekinge?  

16. Hoe is Jesus in sy lewe versoek? 

17. Wat het Jesus in Luk.22:32 vir Petrus gesê?  

18. Wat is die sesde bede se enigste (en laaste!) pleitgrond?  
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19. Hoekom noem ons die feit om aan God te mag behoort verbondstaal? 

20. Is daar enige mag wat nie aan God behoort nie?! 

21. Waarmee eindig die belydenis in aansluiting by wat die laaste boek in die Bybel 

ook mee eindig? 

22. Wat beteken die woordjie amen? Waarvandaan kom die woord?  

23. Wat het Kohlbrugge op sy sterfbed aan sy kinders gesê?  
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