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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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