
1 

Pretoria- ……………………………………. 

 

Skriflesing:  2 Timotheus 1 

Belydenis- Dordtse Leerreëls Hoofstuk 3/4 paragraaf  10-11  

Teks: 2 Timotheus 1:9  

Sing- Ps. 31:1,17;  Ps. 27:6; Ps. 33:5 

In paragraaf  9 het ons gehoor waarom sekere mense nie glo nie.  Broeder en suster, die vraag 

het gehandel oor wie dra die skuld hiervoor.  Lê daar fout in die Evangelie, moet Christus die 

skuld kry, of kan ons vir God Self blameer?!  Ons het dit kon vasmaak dat nie by God, of in 

Christus of die Woord van God kan enige skuld wees nie.  Die mens wat nie glo nie kan net 

homself/haarself die skuld gee.   

 

As God roep is daar baie mense wat deur hulle eie sorgeloosheid op geen manier reageer nie.  

Hulle vorm deel van die hardepad-hoorders.  Die saad van die Woord kry geen toegang nie.  

Dit is die saad wat op die pad geval het en die voëls het gekom en dit opgepik. Ander het 

weer ’n tydelike oppervlakkige geloof.  Die saad wat nie behoorlik groei nie, is waar daar 

harde klipbanke onder ’n dun lagie grond lê.  Dit ontkiem vinnig maar daar kom nie diepte 

nie. Daar is  nie behoorlike groei nie.  Dan was ons by hulle wat die saad van die Woord deur 

die welluste van die wêreld laat verstik.  Dit is die saad wat goed ontkiem dit groei goed, 

maar op die einde is die onkruid om die saad net te veel en nooit dra dit behoorlik vrug nie.  

Ná hierdie drie voorbeelde van die saad is daar wel die saad wat kon vrug dra.  

Honderdvoudig, sestigvoudig, dertigvoudig, goeie grond wat wel goeie vrug kon oplewer.  Al 

is die opbrengs hoegenaamd nie altyd ewe groot nie, is daar wel opbrengs te sprake.   

      *** 

Vandag kom ons  belydenis om vanuit die goeie opbrengs te vra dat ons mooier hierna moet 

kyk.  Nou gaan dit oor waarom sekere mense wel glo.  Is dit die mens wat self die goeie 

groeiende saad kon bewerk dat daar sulke goeie vrug kan wees.  Née, broeder en suster, ons 

belydenis stel dit dat dit op geen manier aan die mens toegeskryf kan word nie.  Die mens 

kan nie homself op die skouer klop en dink my geloof is ek wat myself kon onderskei nie.  

Geloof kom nie uit die mens self na vore nie.  God laat Hom vind deur hulle wat Hom baie 

keer nie eers gesoek het.  Jes. 65:1- 1 Ek het My laat raadpleeg deur wie na My nie gevra het 

nie; Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; aan ‘n nasie wat na my Naam 

nie genoem is nie, het Ek gesê: Hier is Ek, Hier is Ek…  

 

Die mens sal nie uit sy eie natuur God opsoek nie.  As dit van die mens afhang sal ons maak 

soos ons eerste ouers, Adam en Eva in die paradys.  Ons sal heeltyd probeer om van God weg 
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te kom, weg te kruip soos wat hulle in die paradys gedoen het.  In Romeine 3:11 lees ons- 

Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie…  

 

Die inisiatief om wel by God uit te kom is geen menslike inisiatief nie.  Ons lees ook in Joh. 

6:44- 44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie.  Net 

so ’n entjie vêrder- vers 65 sê Jesus  65 …. Om hierdie rede het Ek vir julle gesê dat niemand 

na My toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie.  Duidelik sluit Paulus hierby 

aan as ons 1 Kor. 12:3 lees-  niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die 

Heilige Gees 

 

Wanneer iemand nie glo, hy/sy is  verhard, hulle wil nie glo nie, dan  is dit die mens se eie 

skuld.  Nogtans moet ons versigtig wees om nie met ons denke te dink dat die 

teenoorgestelde net so waar is nie.  Om te dink as iemand wel glo, dan het hy/sy darem  die 

regte keuse kon maak.  Hulle het vir die Here kon kies, daarom het God hulle gekies.  

Daarom glo hulle!  Broeder en suster, dit is nie waar dat die mens in sy verdorwe natuur, die 

mens wat van nature geneig is om God en sy naaste te haat, dat so ’n mens uit 

homself/haarself vir God sal kies.  Vergeet daarvan!  Pelagius en die Arminiane en 

Remonstrante wat heeltyd oor die vrye wil van die mens wou handel gee dan die mens die 

keuse.  Hulle sê  wanneer die mens die Evangelie aanneem dan het jy jouself van die ander 

kon onderskei. Hulle beskou die prediking as deel van die eerste genade en wanneer die mens 

met sy vrye wil hiervan gebruik maak en jy doen jou bes, dan verdien jy om te glo.  So stel 

hulle dit subtiel gevaarlik.  Aan die eenkant sê die Remonstrante dat jy kan glo, dit is genade, 

dit kom van die Here af, maar dat jy wil glo, dit is jou as mens se verantwoordelikheid.  

Daarin geld jou eie soewereine wil.   

 

Ons belydenis soos wat die Dordtse Leerreëls  dit bely sien dit anders.  Alles, van begin tot 

einde is net God wat werk.  Uit Hom, deur Hom, tot Hom is alle dinge… Die oorsaak van ons 

saligheid en die oorsaak van ons geloof in Christus is net in God Self.  Dit gaan weereens om 

die uitverkiesing waar God in sy verkiesende genade voor alles staan.  Nog vóór ons kan glo, 

nog voor u en ek die Woord kon hoor, ja die verkiesing is vanuit die ewigheid.  Daarin het 

die Here bepaal watter getal uit die mensdom gered sal word en watter deel vir ewig in hulle 

skuld sal bly lê en so verlore sal gaan.  Hierdie verkiesing IN CHRISTUS word bevestig waar 

God deur die verkondiging van sy Woord sy kinders kragdadiglik roep.  Vanuit hierdie 
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roeping word die geloof in die Evangelie en die bekering aan die mens  geskenk.  So word 

die geroepene deel van die ryk van Christus.  So ’n mens word soos ’n stuk hout uit die vuur 

geruk, jy word as’t ware geruk uit die kloue van die duiwel, waar hy rondloop soos ’n 

brullende leeu opsoek om te verslind.   Die mens sal nie van nature met God saamwerk nie, 

van nature sal ons altyd God wil teëwerk.  Ons sal nie anders wees as God ons nie anders 

maak nie.  Dit is maar net so dat die mens die werke van die duisternis liewer het as die 

werke van die lig.  Van die mens sal nie die inisiatief en die vermoë kom om te glo as God 

ons dit nie skenk nie.   

 

Daarom is ons saam met Paulus in sy skrywe aan Timotheus dat ons God se krag en God se 

kragdadige roeping as die enigste grond en oorsaak van ons geloof beskou.  In 2 Tim 1:9 lees 

ons van God wat ons gered en geroep het met ’n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, 

maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk 

is. In Romeine 8:30 kom dit net so duidelik na vore, hoe God die eerste is wat werk-  Die wat 

Hy vantevore verkies het, die het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, die het Hy ook 

geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, die het Hy ook verheerlik. Baie duidelik het ons  

te doen met die kragdadige roeping wat ons hart en verstand oopbreek.  Hierdie roeping is 

ook baie persoonlik.  Dink byvoorbeeld aan Lidia die purperverkoopster.  Ons lees in 

Handelinge 16:14 dat die Here haar hart geopen het om ag te gee op wat deur Paulus gesê is.  

Dit is die herskeppende werk van die Heilige Gees wat geestelik lewend maak. 

 

Ons word aangegryp deur die wonder van die Evangelie: dat dit mense wat eers onwillig was, 

gewillig gemaak word.  Gewillig om te hoor en om te glo.  Dit is die groot triomf van die 

evangelie.  Hoewel dit nie die mense gewillig vind nie, maak dit mense gewillig.  Dink aan 

Jesus se woorde: want baie is geroep, maar min uitverkies. Baie het die algemene oproep van 

die evangelie gehoor, maar min deel in die voorreg van die fees self.  ’n Mens het ’n 

besondere hulp van God nodig om die roeping nie af te wys nie.   

 

Dit gebeur wanneer die Here praat.  Dink aan die geleentheid waar Jesus met sy dissipels by 

die see van Galilea was.  ’n Groot stormwind het opgekom.  Jesus het die wind bestraf en vir 

die see gesê: swyg, wees stil! En die wind het gaan lê, en daar het ’n groot stilte gekom.  Die 

storm het geen alternatief gehad as om aan die stem van Jesus Christus gehoorsaam te wees 

nie.  Dieselfde geld vir Lasarus: Die dooie liggaam van Lasarus het geen keuse gehad as om 

op te staan en uit die graf uit te kom toe Jesus praat nie. God spreek en dit gebeur.  Hierdie 
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roeping van God, wat na die uitverkorenes uitgaan, is altyd effektief.  Dis onweerstaanbaar.  

Die grootste weerstand smelt weg.  Die grootste hindernisse verdwyn.  Selfs die mees 

onwillige persoon word gewillig gemaak. 

 

Duidelik gaan dit om wat ons ook sing- Die Here se Woord is skeppingsmagtig- wat lewe uit 

die dood gebied- Hy spreek dit staan daar lewenskragtig- Hy roep net en dit het geskied/  

In Jesaja het die Here die belofte gegee dat sy Woord altyd ’n uitwerking sal hê.  Jesaja 

55:10-11: 10 Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie 

terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee 

aan die saaier en brood aan die eter; 11 so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit 

sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles 

waartoe Ek dit stuur. 

 

Watter troos om die konsekwensies van dit wat ons hier bely na ons eie lewe deur te voer.  

Daar is geen “maar” of “miskien” nie.  Wanneer die woord van God uitgaan dan sal dit doen 

wat God behaag en slegs dit wat God behaag.  Die effektiwiteit van die woord van God hang 

dan nie af van die mens wat dit verkondig nie.  Dit hang nie af van sy welsprekendheid of 

gebrek aan welsprekendheid nie.  Die effektiwiteit van die woord hang nie af van die persoon 

wat dit hoor nie.  Dit hang nie af van die geestelike toestand van hul harte nie.  Die 

effektiwiteit van die woord hang net af van God  wat besig is om sy ewige plan van 

verlossing uit te voer. 

 

Hier kan ons nie anders as om soos ons belydenis dit doen te dink aan die wonderlike  werk 

van die Heilige Gees.  Die Heilige Gees laat ons die dinge reg verstaan en laat ons die dinge 

reg onderskei.  Ja, die Heilige Gees doen nog meer – ons belydenis is uitgebreid oor hoe die 

Heilige Gees werk.  Ons bely dat  Hy die Heilige Gees tot in die binneste dele van die mens 

deurdring,  Hy  open die geslote hart, Hy versag wat hard is, en Hy  besny 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 versterk die wil sodat dit, soos 'n goeie boom, vrugte van goeie werke kan dra. 
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In hierdie uitgebreide belydenis rondom die werk van die Heilige Gees besef ons hiermee 

saam dat die Heilige Gees doen dit alles deur die Woord van die Here.  Die Heilige Gees laat 

Hom nie van die Woord losmaak nie.  In besonder die Woord soos in Christus aan ons gegee.   

 

Daarom besef ons die  Heilige Gees verlig ons verstand met die kennis van Christus.  Dit 

gebeur altyd deur die Woord van God.  Dis iets wat Paulus duidelik maak in Rom 10: vers 14 

en vers 17: Hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie?  En hoe kan hulle 

hoor sonder een wat preek?…Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die 

woord van God… Hiermee besef ons die belang van die prediking.  Prediking wat nie daaroor 

gaan om die mens te vermaak nie.  Die prediking is daar om ons verstand te verlig.  Bekering 

kom nie  deur ’n emosionele ervaring nie.  Bekering kom nie deur een of ander mistiese 

ervaring, waarby jou verstand nie nodig is nie.  Die Heilige Gees verlig ons verstand met die 

kennis van Christus.   

 

Broeder en suster, wanneer ons hierdie werk van die Heilige Gees op so ’n besondere wyse 

bely watter genade om te weet God maak my gewillig om te glo.  Soos dit in Filippense 2 

staan- dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae… Jy ontvang 

’n nuwe hart en ’n nuwe gees deur die Gees van God. ’n Mens word in totaliteit deur hierdie 

wonderwerk van bekering deur God in besit geneem.  Dit kan nie anders as om dit te beskou 

as ’n wonder van God wanneer iemand glo nie.  Wie glo het die opdrag om te bly glo.  

Daarom moet ons nie dink dat ek niks hoef te doen as God my die geloof geskenk het nie.  

Dit is heeltyd die twee kante van dieselfde saak.  Die Here roep en Hy gee die opdrag dat u 

en ek moet glo.  “glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word.” Maar wanneer jy dan 

glo, dan leer jy uit die res van die Bybel dat God in jou gewerk het om te wil na Sy 

welbehae!! Daarom: Kom tot geloof! God gebied jou om dit te doen.  Maar wanneer jy glo, 

dank God, wat jou daartoe gebring het. 

AMEN  
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