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ŉ Reeks van 10 preke om kerkgroei te stimuleer – Dr. Malan van Rhyn 
 
In Rapport 1 van die Deputate Omkeerstrategie wat op die sinode van 2015 gedien het, 
word daar op die noodsaak van bekering gewys en ŉ oproep tot bekering word ook in 
die rapport verwoord. Die rapport stel dit op Skrifgronde waarvan ons ons moet bekeer 
en waartoe ons ons moet bekeer (Handelinge van die Algemene Sinode, 2015:432-435): 
 
“3.1 Oproep tot bekering 
In die hart van „n omkeerstrategie lê die gedagte dat mense nuut moet word. Omkeer 
is „n saak van bekering, van dankbare verbintenis en daaglikse hertoewyding aan God 
en om jou nie te skaam vir die evangelie van God nie (Rom 1:16 en Op 2:1–7). Daar is 
baie dinge waarin die GKSA getrou is aan die Here maar daar is ook aspekte waarin 
lidmate (en die GKSA in geheel) tot inkeer moet kom. Een van hierdie aspekte is die 
gebrek aan „n missionêre roeping en hierdie Rapport fokus op hierdie besondere 
aspek. Hierdie klem op die uitbou van die kerk, kan nie los gesien en hanteer word van 
die roeping om die kerk op te bou (bewaring van die kerk) nie. 
 
Die Rapport bedoel nie dat die GKSA moet opgaan in „n apostolaatsteologie asof die 
totale doel van die kerk net is om „n missionale kerk te wees nie, maar omdat die 
GKSA in haar kerkwees hierdie aspek ernstig verwaarloos, word die klem hierop 
geplaas. Die Rapport sal ook uitwys dat die opbou van die kerk op Bybelse beginsels 
om „n gesonde kerk te wees, noodwendig ook tot die uitbou en groei van die kerk sal 
lei. 
 
3.2 Waarvan moet ons ons bekeer? 
 
3.2.1 In die kerkverband kom verkeerde sieninge voor wat struikelblokke vir gesonde 
kerkwees veroorsaak al word dit duidelik en Skrifgetroue uiteengesit in ons 
Belydenisskrifte en Kerkorde. Uit vraelyste en besprekings by omkeerstrategie 
konferensies en bevindinge in vorige Sinoderapporte het die volgende verkeerde 
sieninge geblyk wat struikelblokke vir gesonde kerkwees en „n gebrek aan ywer om 
uit te reik veroorsaak. (Die onderwerpe wat hier net aangestip word behoort deur die 
SBTB in diepte uitgewerk te word. Dit sal ook die besef tuisbring dat „n omkeer as 
voortgesette reformasie veel meer moet behels as blote oppervlakkige misleidende 
vertoon “windowdressing”.) 
 
3.2.2 Godskennis 
Dit blyk dat sommige Gereformeerde lidmate „n oppervlakkige deurleefde kennis het 
van God self in sy soewereiniteit, majesteit, heiligheid almag, en liefde. Dit lei tot „n 
gebrek aan kinderlike vrees vir die Here wat juis „n kernaspek is van Gereformeerde 
godsvrug (spiritualiteit) en „n missionale dryfkrag is (vgl bv Hand 9:31:... terwyl hulle 
opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die 
Heilige Gees, het hulle vermeerder). Daar moet dus bo-al „n bekering kom tot God 
self, soos Hy Homself bekendstel wat dan sal lei tot werklike godsvrug en 
geloofsbelewing wat getuig van oorgawe en toewyding aan die Here en „n lewe in 
kinderlike vrees vir die Here (Ps 130:2 Totiusberyming). 
 
3.2.3 Kerkbeskouing 
Dit blyk dat daar kerkbeskouinge in swang is wat nie Christosentries en Teosentries 
is nie en die gemeente byna sien as „n sosiale klub. Daar word nog te veel gepraat 
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oor ONS kerk en te min oor die Here se kerk waarvan Christus die hoof is wat deur 
sy Woord en Gees moet regeer. Dit lei tot „n sterk na binne gerigte kerkbeskouing en 
gevolglike verbruikersmentaliteit in die kerk by sommige lidmate. Sommige lidmate 
kla baie gou oor die kerk so min vir hulle doen maar gee weinig blyk dat die kerk wat 
op God gerig is, juis deur die liefde van Christus gedring moet wees om gerig te 
wees op die nood van broers en susters in die kerk asook ware bewoënheid vir die 
ongelowige wêreld (bv Matt 9:36 “En toe Hy (Jesus) die skare sien, het Hy innig 
jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen 
herder het nie” en 1 Pet 2:9 “... julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, 
‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, OM TE VERKONDIG die deugde van Hom 
wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig...”). Die gesindheid van 
ons Here soos blyk uit Matteus 20:28 naamlik dat Hy nie gekom het om gedien te 
word nie, maar om te dien, vind nie altyd in die kerke gestalte nie (Fi. 2:5–11 en 
Markus 10:45). 
 
3.2.4 Verbondsoutomatisme 
Hierdie verkeerde denke wat ook in vorige Sinoderapporte uitgewys is, hou in dat alle 
gedoopte lidmate as wedergebore en gelowige mense gesien moet word. Uit navrae 
blyk dit dat daar selde in kerke oor die noodsaak van wedergeboorte gepreek en 
onderrig gegee word en selde bekeringsoproepe (ook oproepe tot wortelbekering) in 
die prediking en onderrig in Gereformeerde kerke gemaak word. Die waarheid dat die 
gehoor in eredienste altyd „n “gemengde gehoor” en altyd „n mengsel van geestelik 
volwasse mense, onvolwassenes en onbekeerdes sal bevat, kom nie uit in 
bedieningsstyl nie. Dit lei tot formalistiese aflegging van belydenis van geloof, „n 
gebrek aan die toepassing van liefdestug en „n gebrek aan gereelde 
bekeringsoproepe in prediking wat ook ... aan al die ongelowiges en huigelaars 
verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle 
hulle nie bekeer nie... (HK, antw 84). 
 
3.2.5 Gebrek aan missionêre gerigtheid 
Verskeie vorige Sinoderapporte het reeds telkens aangetoon dat daar „n eensydige 
fokus is op bewaring van die kerk en weinig op vermeerdering, terwyl die Bybel en 
die Gereformeerde Belydenisskrifte bewaring en vermeerdering as geïntegreerd sien 
en dat die een nooit sonder die ander sal plaasvind nie. 
 
3.2.6 Ampsdraer kerke 
Volgens die Nuwe Testament en die Belydenisskrifte is dit baie duidelik dat elke 
gelowige gawes ontvang wat gebruik moet word in bedieninge tot opbou van die 
gemeente (HK, antw 54; NGB, art 28). Dit is merkwaardig hoe dikwels die woorde 
almal en elkeen voorkom in al die teksgedeeltes wat handel oor die gawes van die 
Heilige Gees (Rom 12:3; 1 Kor 12:11 en 28 31; Ef 4:7 en 1 Pet 4:10). Waar elke 
gelowige sy of haar gawes gebruik, word die gemeente kwalitatief sowel as 
kwantitatief opgebou. 
 
Tog blyk dit dat sowel dominees as kerkraadslede en lidmate nog weinig besef dat 
elke gelowige se gawes erken en aangewend moet word in die opbou en uitreik van 
die gemeente en dat dit deel is van jou nek onder die juk van Jesus Christus te buig 
om volgens die GAWES WAT GOD AAN ELKEEN GEGEE HET, ander in die opbou 
van hulle geloof te dien (NGB, art 28). Voorgangers wat nie daarin slaag om 
gelowiges onder hulle sorg se gawes te laat ontluik en hulle te motiveer en te begelei 
tot dienswerk volgens hulle eie gawes nie, vervul nie werklik hulle roeping nie. 
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3.2.7 Postmodernistiese relativisme 
Die postmoderne relativisme in die samelewing, wat vasstaande waarhede ontken en 
erkende Bybels gefundeerde morele waardes nie meer aanvaar nie, het kerke ook 
ingesluip en veroorsaak dat ongelowiges en buitekerklikes soms geen andersheid by 
die kerkmense en die kerk as alternatiewe gemeenskap sien nie. Dit wil voorkom 
asof blatante sonde soos seksuele immoraliteit, homoseksualiteit, materialisme, 
rassisme, magsmisbruik en sosiale onreg, afgodery soos voorvader verering, 
toordery en heksery, soms nie met vrymoedigheid openlik en direk aangespreek 
word nie en selde liefdevolle korrektiewe kerklike tug toegepas word oor mense wat 
openlik met sulke sondes volhard wat in die Nagmaalsformulier opgenoem word. 
Wanneer die kerk weinig verskil van die wêreld verloor die kerk juis sy missionêre 
trekkrag. 
 
3.3 Waartoe moet ons bekeer? (missionêre opdrag) 
Lees asseblief Bylae 1 vir die volle uiteensetting van die eksegetiese lyne wat die 
Deputate getrek het en waaruit die volgende afleidings gemaak is ten opsigte van 
 
3.3.1 Die begrip Missio Dei 
(1) Die uitdrukking Missio Dei is nie net „n begrip van akademiese belang nie. God is 
„n God wat stuur en op dinamiese wyse in beheer bly van hierdie wêreld. (Die 
Deputate verwys in hierdie verband na die artikel van prof G Breed met die titel 
“’n Kritiese blik op missio Dei in die lig van Efesiërs” wat ook op die CD verskyn.) 
(2) God eis van sy kerk (kuriake, hulle wat aan die Here behoort) deelname aan 
hierdie sending (Missio Dei). Hoe? Deur om te gee en op te pas en uit te reik na 
ongelowiges en buite kerklikes. 
(3) Die bedoeling met die offer van die kruis van Jesus Christus word deur Homself 
in missionale- en wêreldperspektief gebring. 
(4) „n Missionale kerk maak erns daarmee om te gaan om getuies te wees tot aan 
die einde van die aarde en om „n verlange te hê dat mense uit al die nasies die 
knie voor Jesus Christus sal buig. 
(5) Om missionaal te leef, is „n intensionele bestaanswyse in die opsig dat God se 
Woord die trekkende krag is. 
 
3.3.2 Afleidings gegrond op Ou Testamentiese eksegetiese lyne 
(1) God se sending in die Ou Testament het „n sentripetale karakter 
(centrum+petere= middelpunt-soekend of sentrum-soekend). Deur Israel en deur 
die voorbeeld wat hulle aan die nasies moes stel, moes hulle op magnetiese 
wyse die aandag op God vestig. Die eer en verheerliking van God (doksologie) is 
daarom eie aan hierdie sentripetale missionale bestaanswyse. 
(2) Om deur God geseën te wees met al sy seëninge hou in dat gelowiges ook „n 
seën vir ander mense sal wees. 
(3) In die Ou Testament ontvang Israel die opdrag om regverdig en met oorgawe 
God se Naam te verheerlik om sodoende God se koningskap oor alle nasies te 
laat skitter. Die opdrag van die volk was dus om in die midde van die volkere te 
leef en deur hulle lewenswyse die ander volkere na God te trek. 
(4) In die Ou Testament blyk ook die mislukking van Israel se rol om „n lig onder die 
nasies te wees. Daarom ook die verwagting van die lydende Kneg wat sou kom. 
(5) Die missionale verwagting in die Ou Testament beskik ook oor die eskatologiese 
spanning van die “reeds” en die “nog nie”. Daardie dag dat al die nasies kom om 
God te dien, is steeds die dag waarna hunkerend vooruitgekyk word. Juis 
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daarom is die koms van die Verlosser, Jesus Christus „n noodsaaklike deel van 
God se sending. 
 
3.3.3 Afleidings op grond van Nuwe Testamentiese eksegetiese lyne 
(1) God se sending in die Nuwe Testament besit „n sentrifugale karakter 
(centrum+fungere= sentrum-vlugtend of middelpunt-vliedend). God se nuwe 
volk/sy kerk word nou uitgestuur na al die nasies. Die sentripetale beweging van 
die Ou Testament het oorgegaan in „n sentrifugale beweging. 
(2) In die Nuwe Testament is God se kinders lewende stene van sy geestelike huis. 
Hulle is tempels van die Heilige Gees. Daarom is die kerk heroute van die goeie 
boodskap van oorwinning in en deur Jesus Christus. 
(3) Om missionaal te leef, vra gehoorsaamheid aan die opdrag om te gaan of 
anders geformuleer om nie te gaan nie, is ongehoorsaamheid. 
(4) Kerkwees moet „n kragtige teken wees van hoedanig God sy koninkryk in mense 
se lewens manifesteer. In ons kerkwees moet die doksologiese en 
verheerlikende lewenswyse „n getuienis wees teenoor die wêreld en hulle 
sodoende nadertrek om ook te deel in hierdie vreugde (vgl Hand 2:47; 1 Kor 
14:24, 25). Die kerk moet tekenend wees, instrumenteel wees en ook die eerste 
vrugte van die koninkryk van God wees sodat die wêreld as‟t ware „n voorsmaak 
van die koninkryk kan kry (Newbegin, 1994:33). 
(5) Die werking van die Heilige Gees in missionale kerkwees is onontbeerlik. 
Daarom moet besef word dat as die Heilige Gees bedroef word (Ef 4:30) en 
uitgeblus word (1 Tess 5:19) deur sonde in die kerk die gelowiges “soms „n tyd 
lank die besef van die genade verloor. Dit gebeur totdat God, wanneer hulle deur 
„n opregte berou op die regte pad terugkeer, weer die lig van sy Vaderlike 
aangesig oor hulle laat skyn” (DLR, 5:5). 
(6) Die rol van die gebed in die voortgang van God se Woord is „n sentrale saak in 
die bestaan van die kerk in die Nuwe Testament. 
(7) In ons missionale kerkwees moet daar ook die eskatologiese verwagting bestaan 
van alle mense wat die knie voor God buig sodat die wederkoms.” 

 
In die lig van die belangrike werk wat die deputate gedoen het, het ek in 2015 ŉ reeks 
van 10 preke in die Gereformeerde Kerk Pretoria-Noord gepreek om kerkgroei op die 
wyse te stimuleer. Ek bied dit graag aan vir gebruik, op watter manier ook al. My bede is 
dat die Here se Naam daardeur verheerlik sal word, dat sy kerk opgebou en uitgebou sal 
word en dat kerkgroei aangewakker sal word. – Malan van Rhyn. 
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1. TEKS: ESEGIËL 43:1-12 OV   
 
Toe het my my gely na die poort, die poort wat na die ooste kyk. 2 En kyk, die heerlikheid 
van die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos 
die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid. 3 En die gesig 
wat ek gesien het, het gelyk soos die gesig wat ek gesien het by my koms om die stad te 
verwoes; en dit was gesigte soos die gesig wat ek gesien het by die Kebarrivier; en ek het 
op my aangesig geval. 4 En die heerlikheid van die HERE het in die huis ingetrek deur die 
poort waarvan die voorkant na die ooste lê. 5 En die Gees het my opgeneem en my in die 
binneste voorhof gebring; en kyk, die heerlikheid van die HERE het die huis vervul. 6 En ek 
het Een gehoor wat met my spreek uit die huis, terwyl die man by my staan. 7 En Hy het 
vir my gesê: Mensekind, dit is die plek van my troon en die plek van my voetsole waar Ek 
vir ewig sal woon onder die kinders van Israel; en die huis van Israel sal my heilige Naam 
nie meer verontreinig nie, hulle en hulle konings met hulle hoerery en met die lyke van 
hulle konings, by hulle dood; 8 deurdat hulle hul drumpel by my drumpel gemaak het en 
hul deurpos langs my deurpos, sodat net die muur tussen My en hulle was; en hulle het 
my heilige Naam verontreinig met hulle gruwels wat hulle bedryf het, sodat Ek hulle in 
my toorn verteer het. 9 Nou sal hulle hul hoerery en die lyke van hul konings ver van My 
af verwyder; en Ek sal vir ewig onder hulle woon. 10 Jy, o mensekind, vertel die huis van 
Israel van die huis, sodat hulle beskaamd kan staan vanweë hul ongeregtighede, en laat 
hulle die voorbeeld nameet. 11 En as hulle beskaamd staan oor alles wat hulle gedoen 
het, maak hulle dan bekend die vorm van die huis en sy inrigting en sy uitgange en sy 
ingange en al sy vorme en al sy verordeninge, ja, al sy vorme en al sy wette; en skrywe 
dit voor hulle oë op, sodat hulle sy hele vorm kan bewaar en al sy verordeninge en dié 
kan uitvoer. 12 Dit is die wet van die huis: Op die top van die berg sal sy hele gebied al 
rondom hoogheilig wees. Kyk, dit is die wet van die huis.  
                          
TEMA: DIE HEERLIKHEID VAN DIE HERE VERANDER MENSE! 

1. Die heerlikheid van die Here? 
2. Die heerlikheid van die Here maak dat mense in eerbetoon voor Hom neerval 
3. Die heerlikheid van die Here maak dat God deur sy Gees in mense werk 
4. Die heerlikheid van die Here maak dat mense God se Woord gehoorsaam 
5. Die heerlikheid van die Here maak dat mense hulle bekeer 
6. Die heerlikheid van die Here gee af op mense! 

 
1. Een van die belangrike dinge wat op die sinode aan die begin van 2015 gebeur het, is 
dat die rapport van die deputate vir die omkeerstrategie gedien het. In 2012 het die 
sinode besef dat daar groot gebreke in ons manier van kerkwees is en hulle het 
deputate aangewys om die kerke hieroor te adviseer op die sinode van 2015. 
 
Hierdie deputate het reuse werk gedoen! Een van die afdelings van hulle rapport handel 
oor areas in die Gereformeerde kerklike lewe waar bekering dringend nodig is: Waarvan 
ons ons moet bekeer en waartoe ons ons moet bekeer as ons waarlik kerk van die Here 
Jesus wil wees. 
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Een van die leemtes wat die rapport uitgewys het, is dat baie van ons nie meer ŉ 
gesonde besef het van die HEERLIKHEID VAN DIE HERE nie en waar mense nie meer ŉ 
besef het van die heerlikheid van die Here nie, het dit vernietigende gevolge. 
 
Die Bybel is vol van die heerlikheid van die Here. Die Ou Vertaling vertaal dit gewoonlik 
met die heerlikheid van die Here en die Nuwe Vertaling vertaal dit gewoonlik met die 
magtige verskyning of magtige teenwoordigheid van die Here. 
 
In die Ou Testament, soos hier in Esegiël, word dit in die Hebreeus genoem die Kebod 
Jahwe. Dit kan vertaal word met die gewigtigheid van die Here, sy heerlikheid, sy glorie, 
eer, sy oorvloedigheid, sy rykdom, sy magtige teenwoordigheid, sy grootheid. In die 
Nuwe Testament word dit in Grieks genoem die Doxa Deo. Dit kan vertaal word met die 
heerlikheid, die voortreflikheid, die eer, die glorie, die helderheid, die grootheid van die 
Here. En al sou ons al hierdie woorde gelyk gebruik, sou dit nog nie genoeg wees om die 
Kebod Jahwe of die doxa Deo, die heerlikheid van die Here, te beskryf nie! 
 
Waar daar ŉ besef van die heerlikheid van die Here is, lei dit tot die vrees van die Here. 
Dit beteken nie om bang te wees vir die Here soos wat jy vir gevaar bang is nie. Nee, dit 
beteken ŉ heilige eerbied en liefde en ontsag te hê vir hierdie groot God wat so heerlik 
en voortreflik en glorieryk en heilig en groot en magtig en oorvloedig en genadig is. 
 
Iets daarvan sien ons byvoorbeeld in Jesaja 6: Daar skryf Jesaja dat hy die Here gesien 
het. En dan sê hy: “Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses vlerke gehad: met twee 
het hy sy aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy 
gevlieg. 3 En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die HERE van 
die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol! 4 En die drumpelposte het 
gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. 5 Toe het ek 
gesê: 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! 6 
Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met ’n gloeiende kool in sy hand, wat hy 
met ’n tang van die altaar af geneem het, 7 en my mond daarmee aangeraak en gesê: 
Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen.” 
  
Die heerlikheid van die Here lei dus tot heilige eerbied vir die Here! 
 
2. Watter invloed het die heerlikheid van die Here op die profeet Esegiël gehad? 
 
Esegiël sien die heerlikheid van die Here wat eintlik onbeskryflik is. Nou gebruik hy 
bekende beelde uit die natuur om iets hiervan vir ons duidelik te maak: “1 Daarna het 
die man my na die poort toe gebring wat oos gekyk het. — 2 En kyk, die heerlikheid van 
die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos die 
geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid. Die stem van die 
Here is soos die gedruis van baie waters en sy heerlikheid is so geweldig dat dit die hele 
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aarde verlig, die aarde het geblink daarvan!” Wat ŉ aangrypende gesig moes dit nie 
gewees het nie! 
 
En wat doen Esegiël toe hy dit sien? Vers 3 sê: “En ek het op my aangesig geval.” Hy het 
platgeval op sy gesig! Ja, sodra jy die heerlikheid van die Here sien, dan kan jy nie bly 
staan nie. Jy val in heilige eerbied neer! Die heerlikheid van die Here is so oorweldigend, 
geen mens kan daarvoor bly staan nie! Dit laat byvoorbeeld die digter van Psalm 95 
uitroep: “Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor 
die Here ons Skepper! 7Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand 
versorg.” 
 
3. En dan gebeur daar ŉ wonderlike ding met Esegiël, nadat hy voor die heerlikheid van 
die Here neergeval het!: Vers 4 en 5 sê:  “En die heerlikheid van die HERE het in die huis 
ingetrek deur die poort waarvan die voorkant na die ooste lê. 5 En die Gees het my 
opgeneem en my in die binneste voorhof gebring; en kyk, die heerlikheid van die HERE 
het die huis vervul.” 
  
Die Gees tel vir Esegiël op en laat hom die tempel sien wat vol is van die heerlikheid van 
die Here! Geliefdes, die Heilige Gees werk waar mense voor die heerlikheid van die Here 
neerval! Daar waar mense ontsag het vir die heerlikheid van die Here, daar werk die 
Heilige Gees! Dit is eintlik ŉ wisselwerking en begin by die werk van die Heilige Gees. 
Alleen die Heilige Gees kan vir ons ŉ besef gee van die heerlikheid van die Here, maar 
ook: daar waar mense ontsag het die heerlikheid van die Here, daar werk die Heilige 
Gees! 
 
4. Dan praat God met Esegiël: (NAV) “Terwyl die man met die meetstok daar langs my 
staan, hoor ek Iemand met my uit die tempel uit praat. 7 Hy het vir my gesê: ‘Mens, dit 
is die plek waar Ek my troon het, waar Ek vir altyd teenwoordig is tussen die Israeliete. 
Hulle en hulle konings sal nie weer my heilige Naam oneer aandoen deur afgodery te 
pleeg en die lyke van hulle konings hier te begrawe nie. 8 Die konings het hulle paleis se 
drumpel en deurkosyn teenaan my huis s’n gesit, sodat daar net ’n muur tussen ons was 
en hulle het my heilige Naam oneer aangedoen met hulle afskuwelike optrede. Daarom 
het ek hulle in my toorn vernietig. 9 As die volk nou hulle afgodery laat staan en die lyke 
van hulle konings uit my teenwoordigheid wegvat, sal Ek altyd tussen hulle woon.’” 
  
Hieruit kan ons twee belangrike dinge aflei: Waar mense ontsag het vir die heerlikheid 
van die Here, daar hoor mense die Here se stem en maak Hy sy wil aan hulle bekend. 
Met ander woorde, waar mense ontsag het vir die heerlikheid van die Here, daar hoor 
en gehoorsaam hulle ook sy Woord. 
 
5. En waar mense die stem van die Here hoor, daar lei dit tot bekering! Mense bekeer 
hulle dan selfs van afgodery en van ander praktyke wat die Naam van die Here oneer 
aandoen. Tussen sulke mense, sê die Here, wil Hy graag bly! Meer nog: God sal vir ewig 
eendag tussen sulke mense bly in die Nuwe Jerusalem! 
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God sluit sy gesprek met Esegiël af met: (NAV)  “Mens, jy moet die tempel vir Israel 
beskrywe, sodat hulle kan skaam kry oor hulle oortredings. Laat hulle die plan van die 
tempel nagaan, 11 en wanneer hulle skaam word oor alles wat hulle gedoen het, moet 
jy hulle op die hoogte bring van die uitleg van die tempel: sy ontwerp, sy uitgange, sy 
ingange, sy hele uitleg en al die voorskrifte en reëlings wat vir hom geld.” 
  
God het duidelike voorskrifte gegee vir die bou van sy tempel. Al hierdie voorskrifte het 
die bedoeling om die heerlikheid van die Here uit te beeld en te beklemtoon. Wanneer 
Esegiël hierdie uitgebreide plan van die tempel aan die mense voorhou, sal hulle skaam 
word, sê die Here, skaam oor hulle sonde en hulle oortredings.  
 
In die Here se plan vir sy tempel sal hulle iets sien van die heerlikheid van die Here. Daar 
waar mense ontsag het vir die heerlikheid van die Here, daar bely hulle hulle sonde in 
skaamte en bekeer hulle hulle daarvan en vlug hulle na hierdie God toe, wat so vol van 
heerlikheid is, vir verlossing! 
 
Tot dusver het ons gesien: Waar mense ontsag het vir die heerlikheid van die Here, sy 
gewigtigheid, sy heerlikheid, sy glorie, sy eer, sy oorvloedigheid, sy rykdom, sy magtige 
teenwoordigheid, sy grootheid, sy voortreflikheid, daar kan ons verwag dat die volgende 
sal gebeur: 
 

Waar daar ŉ besef van die heerlikheid van die Here is, lei dit tot vrees van die 
Here. Die vrees van die Here beteken nie om bang te wees vir die Here soos wat 
jy vir ŉ gevaarlike mens bang is nie. Nee, dit beteken ŉ heilige eerbied en liefde 
en ontsag vir hierdie God wat so heerlik en voortreflik en glorieryk en heilig en 
groot en magtig en oorvloedig en genadig is. En, sodra jy die heerlikheid van die 
Here sien, dan kan jy nie bly staan nie. Jy val in heilige eerbied neer! Die 
heerlikheid van die Here is so oorweldigend, geen mens kan daarvoor bly staan 
nie! 
  
Jy begin dus die Here te vereer en te dien met jou hele wese! Jy gee dan in 
nederigheid jou eie ek en jou eie belange prys en jy val op jou gesig voor die 
Here. 
 
Ons het ook gesien: Die Heilige Gees werk waar mense voor die heerlikheid van 
die Here neerval! Daar waar mense ontsag het vir die heerlikheid van die Here, 
daar werk die Heilige Gees! Waar mense ontsag het vir die heerlikheid van die 
Here, daar hoor mense ook die Here se stem en maak Hy sy wil aan hulle bekend. 
Met ander woorde, waar mense ontsag het vir die heerlikheid van die Here, daar 
hoor en gehoorsaam hulle ook sy Woord. 
 
En dit lei tot bekering! Tussen sulke mense, sê die Here dan, wil Hy graag bly!  
 



 

 

9 

 

Wanneer Esegiël hierdie uitgebreide plan van die tempel, wat die Here se 
heerlikheid uitbeeld, aan die mense voorhou, sal hulle skaam word, sê die Here, 
skaam oor hulle sonde en hulle oortredings. Daar waar mense ontsag het vir die 
heerlikheid van die Here, daar bely hulle dus hulle sonde in skaamte en bekeer 
hulle hulle daarvan en vlug hulle na hierdie God toe, wat so vol van heerlikheid 
is, vir verlossing! 

 
Waar mense iets verstaan van die heerlikheid van die Here, wil hulle Hom dien, wil hulle 
Hom aanbid, wil hulle sy lof besing, wil hulle sy heerlikheid verkondig aan mense wat 
Hom nog nie ken nie, wil hulle hulle kinders laat doop, wil hulle hulle kinders en hulle 
kleinkinders van Hom leer, wil hulle Hom vereer met offergawes, wil hulle meeleef met 
ander wat ook iets verstaan van die heerlikheid van die Here! 
 
Die teenoorgestelde is ongelukkig ook waar. Waar mense niks verstaan van die 
heerlikheid van die Here nie wil hulle Hom nie dien nie, wil hulle Hom nie aanbid nie, wil 
hulle nie sy lof besing nie, wil hulle nie sy heerlikheid aan ander verkondig nie, wil hulle 
nie hulle kinders en hulle kleinkinders van Hom leer nie, wil hulle Hom nie vereer met 
offergawes nie, wil hulle nie meeleef met ander nie. 
  
As dit is hoe u voel en as dit is hoe u leef en as dit is hoe ŉ deel van hierdie gemeente 
lyk, dan moet ons ons bekeer! Dan moet ons vra dat God ons oë sal oop maak dat ons sy 
heerlikheid sal sien! 
 
6. Die laaste gevolg van die heerlikheid van die Here in ons lewens wat ek wil aanraak, is 
dit waarvan ons van lees in 2 Korintiërs 3:  
Daar word verwys na God wat die wet vir Moses op kliptafels geskryf het. Van :7 af 
staan daar: “Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie 
heerlikheid, wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter dat die 
Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel 
heerlikheid gekom het, 8 hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur 
die Gees geskied, dan nie wees nie? 9 Die bediening waardeur die mense veroordeel 
word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening waardeur die mense vrygespreek 
word, oortref dit verreweg in heerlikheid. 10 Ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër 
nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. 11 As wat aan die 
verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van 
heerlikheid skitter. 12 Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot 
vrymoedigheid op. 13 Ons is nie soos Moses wat sy gesig met ’n sluier toegemaak het 
nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans 
aan die verdwyn was. 14 Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand 
met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word 
deur Christus weggeneem vir iemand wat in Hom glo. 15 Maar vandag nog, elke keer as 
die wet van Moses voorgelees word, is daar ’n sluier oor hulle verstand. 16 Van Moses 
sê die Skrif egter: ‘Elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem.’ 
17 ‘Die Here’ beteken hier ‘die Gees’, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid.”  
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En dan sê 18: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van 
ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus 
gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here 
wat die Gees is!” 
 
Die heerlikheid van die Here gee dus af op mense! Moses se gesig het daarvan geblink 
toe hy in aanraking met die heerlikheid van die Here gekom het, maar die blink het later 
verdof.  
 
Die heerlikheid van die Here is egter in die Nuwe Testament veel duideliker en heerliker 
as in die Ou Testament, want dit gaan veral oor God se heerlikheid in Jesus Christus. 
Daarom kan die Woord sê: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die 
sluier is van ons gesig af weggeneem.” Ons word al meer verander om aan die beeld van 
Christus gelyk te word. “Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen 
die Here wat die Gees is.” 
 
Waar mense God se heerlikheid bewonder, daar gee sy heerlikheid af op mense, sodat 
hulle hele lewe daarvan straal! 
 
Kan dit ook van u gesê word? 
 
Amen.  
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2. TEKS: JOHANNES 13:14, 15  
 
As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook 
mekaar se voete te was. 15 Ek het vir julle ’n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen 
het, moet julle ook doen.  
                       
TEMA: ONS MOET DIEN SOOS WAT CHRISTUS GEDIEN HET. 

1. Die keerpunt 
2. Dit gaan nie oor my nie, maar oor God. 
3. As ek Hom wil dien, moet ek ŉ dienskneg in die kerk wees. 
4. Kwyn en verdwyn of groei en bloei? 

 
1. Ons gemeente en ons kerkverband staan by ŉ keerpunt. As ons werklik kerk van die 
Here wil wees, soos wat Hy ons bedoel het om te wees, is daar heelwat dinge wat moet 
verander. Maar ons weet mos almal: Om te verander is nie altyd maklik nie. Dit is 
gewoonlik baie geriefliker om te bly soos jy is. Dit is baie makliker om in die groef te bly 
as om daar te probeer uit kom. Die geleerde mense sê vir ons mense verander eers 
wanneer hulle besef: Om te bly soos ons is, is nadeliger en gevaarliker en veel 
ongeriefliker as om te verander. Ja, lidmate en ŉ gemeente moet eers tot die besef kom: 
Om te bly soos ons is, is op die lang duur slegter vir ons as om te verander. 
 
As ons gaan bly soos ons is, sal baie gemeentes stadig maar seker agteruit gaan. As ons 
bly soos ons is, sal ons geloof ook maar stadig maar seker agteruit gaan. As al die 
lidmate van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gaan bly soos hulle is, gaan daar oor 
twintig jaar nie veel van die GKSA oor wees nie. 
 
Wat moet verander as ons as gemeente en as kerkverband wil bly voortbestaan? 
 
2. Ons gesindheid. Vir te lank het ons kerk toe gegaan sonder om werklik kerk te wees. 
Kerk is nie ŉ plek waarheen mens gaan nie. Nee, kerk is iets om te wees. Dit is ŉ 
lewenswyse. Kom ek verduidelik: 
 
Ons leef in ŉ tyd waarin verbruikersregte taamlik op die voorgrond is. Dit is ook ŉ tyd 
waarin die sogenaamde verbruikersmentaliteit aan die orde van die dag is. Daarom hoor 
ons ook dikwels uitsprake soos: Die kliënt is altyd reg. Ek betaal, so ek bepaal. Ek wil 
waarde vir my geld hê. Dit betaal nie om dit of dat te doen nie. Ek gaan dit of dat nie 
doen nie, want dit bring my niks in die sak nie. 
 
Ongelukkig het hierdie gesindheid ook na die kerk oorgespoel. Baie lidmate sien 
hulleself as kliënte van die kerk. Die kerk is ŉ instansie wat in hulle behoeftes moet 
voorsien. Hulle het hier aangesluit om diens te kry. As die diens nie is soos wat hulle dit 
wil hê nie, stop hulle hulle betalings en gaan soek ŉ ander kerk wat meer en beter diens 
lewer. Hulle skuif net hulle besigheid na iemand anders toe, redeneer hulle. 
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Ons het in die vorige preek gehoor van die rapport van die deputate vir die 
omkeerstrategie wat op die sinode gedien het. Een van die afdelings van hulle rapport 
handel oor areas in die Gereformeerde kerklike lewe waar bekering dringend nodig is: 
Waarvan ons ons moet bekeer en waartoe ons ons moet bekeer as ons waarlik kerk van 
die Here Jesus wil wees. 
 
Een van die leemtes wat die rapport uitgewys het, is dat ons nie meer ŉ gesonde besef 
het van die HEERLIKHEID VAN DIE HERE nie en waar mense nie meer ŉ besef het van die 
heerlikheid van die Here nie, het dit vernietigende gevolge. Ons moet dus opnuut weer 
nadink oor die heerlikheid van die Here, sy grootheid, sy heiligheid, sy verhewenheid, sy 
genade, sy oorvloedigheid, sy eer, sy glorie, sy soewereiniteit. 
 
Die volgende leemte wat die rapport baie duidelik uitgewys het, is ŉ verkeerde 
kerkbegrip: Ek haal gedeeltes van die rapport aan: “Dit blyk dat daar kerkbeskouinge in 
swang is wat nie vir God en vir Christus in die middelpunt plaas nie, (nie Christosentries 
en Teosentries is nie) en die gemeente byna sien as ŉ sosiale klub. Daar word nog te 
veel gepraat oor ONS kerk en te min oor die Here se kerk waarvan Christus die Hoof is 
wat deur sy Woord en Gees moet regeer. Dit lei tot ŉ sterk na binne-gerigte 
kerkbeskouing en gevolglike verbruikersmentaliteit in die kerk by sommige lidmate. 
 
Sommige lidmate kla baie gou oor die kerk so min vir hulle doen maar gee weinig blyk 
dat die kerk wat op God gerig is, juis deur die liefde van Christus gedring moet wees om 
gerig te wees op die nood van broers en susters in die kerk asook ware bewoënheid vir 
die ongelowige wêreld (bv. Matt 9:36 ‘En toe Hy (Jesus) die skare sien, het Hy innig 
jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen 
herder het nie’ en 1 Pet 2:9 ‘... julle is ŉ uitverkore geslag, ŉ koninklike priesterdom, ŉ 
heilige volk, ŉ volk as eiendom verkry, OM TE VERKONDIG die deugde van Hom wat julle 
uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig...’). Die gesindheid van ons Here soos 
blyk uit Matteus 20:28 naamlik dat Hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om 
te dien, vind nie altyd in die kerke gestalte nie (Fi. 2:5–11 en Markus 10:45).” 
 
Die deputate het tot hierdie konklusie gekom na baie navorsing: Baie Gereformeerdes 
het ŉ verbruikersmentaliteit by die kerk en dit maak dat hulle dink: Die kerk bestaan om 
my te bedien. Die kerk moet my en my behoeftes in die middelpunt plaas en my tevrede 
stel. Hulle verstaan nie dat hulle self die kerk moet wees nie. Hulle verstaan nie dat húlle 
die kerk is nie. Hulle sien hulle self as los van die kerk, as kliënte van die kerk. 
 
3. Lidmate wat so ŉ gesindheid het, moet hulle egter hiervan bekeer. Hulle moet onthou 
dit is die Here se kerk en nie hulle kerk nie. Die Here en sy eer moet in die middelpunt 
staan en nie ek en my behoeftes nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan ook nie oor die 
kerk van die Here nie. Dit gaan in die eerste plek oor die Here van die kerk. 
 
Jesus het juis vir ons die voorbeeld gestel toe Hy sy dissipels se voete gewas het, maar 
nog beter toe Hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Daarom begin ons 
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Skrifgedeelte met: “Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd 
vir Hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie 
mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad.” 
 
Sy liefde sou dus blyk daaruit dat Hy sy dissipels se voete sou was, maar veral dat Hy vir 
hulle sou sterf aan die kruis. 
 
Deur aan die kruis te sterf, sou Hy nie net hulle vuil voete was nie, maar sou Hy hulle 
met sy bloed skoon was van die vuilheid van hulle sonde. Daarom, sê Hy ook vir Petrus, 
wat eers weier dat die Here slawewerk doen en sy voete was: “‘As Ek jou nie was nie, 
het jy nie deel aan My nie.’ 9 Simon Petrus sê toe vir Hom: ‘Here, dan nie net my voete 
nie, maar ook my hande en my gesig.’ 10 En Jesus sê vir hom: ‘Hy wat klaar gebad het, is 
heeltemal skoon; hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, 
maar nie almal nie.’” 
 
En as Jesus klaar slawewerk gedoen het deur sy dissipels se voete te was, dan sê Hy: 
“Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? 13 Julle noem My julle Leermeester en Here, 
en julle is reg, want Ek is dit. 14 As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle 
voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. 15 Ek het vir julle ’n 
voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. 16 Dít verseker Ek 
julle: ’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en ’n gesant ook nie belangriker as die 
een wat hom gestuur het nie. 17 Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook 
doen.” 
 
Daarmee wys Jesus ons hoe om kerk te wees, daarmee herinner Jesus ons: Die ware 
kerk dien die Here en daarom ook mekaar. Ons behoort aan die kerk om te bedien en 
nie om bedien te word nie. Ons gaan nie net kerk toe nie, ons moet ook kerk wees. 
 
As ons God in die middelpunt plaas by die kerk, sy eer en verheerliking, dan sal ons ook 
besef: Ek behoort aan die kerk, nie om bedien te word nie, maar om te dien. Om God 
waarlik te dien, moet ek ontsag hê vir sy heerlikheid en Hom daarom bo alles lief hê. En 
omdat ek Hom liefhet en dien, moet ek ook my naaste liefhê en dien. 
 
As ons werklik verstaan wat kerkwees en lidmaatwees beteken, sal ons meer in 
werksklere as in kerkklere wees! Ja, gelowiges behoort meer oorpakke as kerkpakke te 
dra. Jesus het immers nie met ŉ ampsgewaad en ŉ goue kroon op sy kop hier op aarde 
rondgeloop nie. Nee, al is Hy die Koning van die konings en die Here van die heersers, 
het Hy eerder ŉ voorskoot omgebind en sy dissipels se voete gewas. Later sou Hy ŉ 
doringkroon dra. Hy het eerder soos ŉ dienskneg aangetrek as soos ŉ koning, want Hy 
het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. As kerk van die Here moet ons 
dus besef dat ons nie aan die kerk behoort om bedien te word nie, maar om bedienaars 
te wees. 
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Ons dink baie keer: God bestaan om my te help. Sy kerk bestaan om my te bedien. Maar 
die Bybel sê: Nee, dis andersom: Jy bestaan om God te verheerlik en jy behoort aan die 
kerk om God dien en te verheerlik. Kerkwees is dienskneg wees. Lidmaatwees is 
dienskneg wees. Christenwees is dienskneg wees. 
 
Toe Jesus sy dissipels se voete gewas het, moes hulle sekerlik onthou wat Jesus in 
Markus 10 vir hulle gesê het: “Julle weet dat dit by die nasies so is dat hulle sogenaamde 
regeerders oor hulle baasspeel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. 43 
Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet 
julle dienaar wees; 44 en elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se 
dienaar wees. 45 Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, 
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.” 

Ja, die Woord van God gaan dikwels teen ons grein in. Dit wat ons wil en dit wat God 
wil, is dikwels ligjare van mekaar verwyder. Dit is te verstane, want ons is sondaars en 
die wil van God maak net nie altyd vir ons sin nie, behalwe as die Heilige Gees ons 
daarvan oortuig dat ons sondaars is en dat die Woord van God die enigste weg aandui. 
Ons wil so graag belangrik wees. Ons wil so graag raakgesien word. Ons wil so graag 
geag word. Ons wil so graag ŉ ereposisie beklee. Ons raak sou gou jaloers op ŉ ander. 
Ons wil ook so graag hê God moet dinge in sy kerk verander om ons te pas. En in al 
hierdie sake wil ons graag in die middelpunt staan. Dit gaan mos oor my en oor wat ek 
wil. Kerkwees moet om ons gaan, anders is dit mos nie die moeite werd nie. My mening 
moet tel, glo ons. Here, ek wil langs U op u troon sit. 
 
Maar Jesus sê: Nee, dit is soos dit in die wêreld werk. In die kerk werk dit anders: As jy 
groot wil wees in God se Koninkryk moet jy besef: Kerkwees gaan oor God en nie oor my 
nie. Kerkwees gaan oor gehoorsaam vra: Here, wat wil U hê moet ons doen en hoe wil U 
hê moet dit gedoen word. 
 
As jy belangrik wil wees in die kerk, moet jy bereid wees om te dien: “As Ek, wat julle 
Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se 
voete te was. 15 Ek het vir julle ’n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, 
moet julle ook doen. 16 Dít verseker Ek julle: ’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, 
en ’n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. 17 Julle weet dit 
nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.” 

“Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.” Daar is egter ŉ groot verskil 
tussen weet en doen. Ons almal weet wat ons moet doen sodat God verheerlik kan 
word en die kerk kan groei. Maar hoeveel doen iets daaraan?  

Daarom sê Jesus: “Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.” Baie van ons 
is dikwels beurt-Christene. Ons is net aangeskakel wanneer dit ons pas. Deur sy 
voorbeeld wys Jesus vir ons: Daar kan nie iets wees soos ŉ werklose Christen nie. Daar is 
nie iets soos ere-Christenskap nie. Jy kan nie ŉ beurt-Christen wees nie. 
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As jy ŉ Christen wil wees, moet jy bereid wees om die Here te dien, om in die kerk en in 
die wêreld soos ŉ bediende te werk. Jy moet bereid wees om dinge te doen wat sal 
maak dan ander mense God verheerlik. 

Waar mense hierdie gesindheid het, kry jy gemeentes waar almal saam as ŉ span vir die 
Here werk. Stand of status of posisie of beroep of bekwaamheid of dit wat jy besit of 
wat ook al, maak nie saak nie. Almal werk saam in die span om die Here te dien en 
verheerlik. Almal staan saam om dinge in die wêreld te doen wat sal lei tot die eer en 
verheerliking van die Here.  

Hulle weet: Soos hulle Here is hulle hier, nie om bedien te word nie, maar om te dien. Ek 
wil so graag ŉ kroon op hê, maar Jesus sê: Trek eerder ŉ voorskoot aan! Ek wil so graag 
met skoon hande en met kerkklere aan deur die lewe gaan, maar Jesus sê: In die week is 
werksklere die regte kerkklere! Volg my voorbeeld van dienskneg wees. Ek was bereid 
om vuilwerk te doen. Ek was bereid om ŉ voorskoot om te bind en my dissipels se vuil 
voete te was. Ek was bereid om te sterf vir ander se sonde.  
 
Kerk-wees is dus nie om net een of twee maal per week mooi aan te trek en kerk toe te 
kom nie. Nee, kerk-wees is veral ook om in die week my moue op te rol en my hande 
vuil te maak en ŉ dienskneg te wees in die kerk en in die wêreld. 
 
As jy ŉ atleet wil wees, moet jy bereid wees om vreeslik hard te oefen en om aan 
wedlope deel te neem. As jy ŉ boer wil wees, moet jy bereid wees om vroeg op te staan 
en te ploeg en te plant en te oes. As jy ŉ soldaat wil wees, moet jy bereid wees om 
opleiding te ondergaan en om oorlog te maak en om in enige omstandighede te veg en 
te oorleef.  

As jy ŉ Christen wil wees, moet jy bereid wees om uit dankbaarheid soos ŉ bediende te 
werk. As jy ŉ Christen wil wees, moet jy bereid wees om die Here te dien, om in die kerk 
en in die wêreld soos ŉ bediende te werk, selfs om stowwerige, stink voete te was. 

Siekes besoek, treurendes vertroos, katkisasie gee, die kerk se tuin in stand hou, die 
kerkgebou in stand hou, tafels en stoele aanry en aandra vir ŉ funksie, evangelisasie 
doen, afgedwaaldes nader trek, loues vermaan, afgedwaaldes saam kerk toe bring, tee 
skink, huisbesoek doen, ŉ wyksbyeenkoms reël, behoeftiges help, leiding neem, 
verantwoordelikheid dra, op die kerkraad dien, ŉ Bybelstudiegroep begin of lei, 
ongehoorsames aanspreek, voorbidding doen vir die gemeente, barmhartigheidswerk 
doen, ŉ jeugbyeenkoms reël. Dit is deel van die dienswerk wat die Here van ons verwag.  
Hoeveel hiervan het u al hierdie jaar gedoen? Hoeveel hiervan gaan u hierdie week 
doen. Kom u net kerk toe, of is u kerk? 
 
Dieselfde gesindheid wat in Jesus was, moet ook in ons wees. Jesus, wat self God was, 
hoog verhewe, heilig en magtig het nie aan sy eie eer en posisie vasgeklou nie. Nee, Hy 
was bereid om daarvan afstand te doen om ŉ mens te word, Hy het Homself tot in die 
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dood verneder om ŉ mens te word, sodat Hy vir al ons sondes volkome kon betaal. 
Dieselfde gesindheid moet in ons wees.  
 
Ons moet prakties die liefde van die Here in ander se lewens en huise indra. Dit is ons 
taak om te sorg dat die Evangelie ook daar uitkom, selfs al is dit buite die grense van ons 
gerieflikheid. Ons sal nie bang wees dat onsself afgeskeep gaan word in die bediening 
nie, want dit gaan nie meer vir ons oor onsself nie, maar oor die eer van God en die 
nood ander! 
 
Ja, die wêreld het ons nodig, al wil hulle dit nie erken nie. Ons moet die wêreld bedien 
met die liefde van Jesus Christus. As ons dit nie gaan doen nie, dan gaan niemand 
anders dit doen nie en dan gaan die gemeente kwyn. Die bediening van die versoening 
van Jesus Christus aan die wêreld is aan ons toevertrou. Die kerk is dus eintlik Jesus se 
hande en voete in hierdie wêreld. Hy gebruik ons as sy instrumente om in die wêreld en 
in die kerk te werk.   
 
Waar die wêreld vra: Wat kan ek kry?, moet ons vra: Wat kan ek gee? Waar die wêreld 
vra: Wie kan vir my iets beteken?, moet ons vra: Vir wie kan ek iets beteken? Waar die 
wêreld vra: Wie gaan my help?, moet ons vra: Vir wie kan ek help? Dit is wat Jesus kom 
doen het en ons moet sy voorbeeld volg. Die kerk is God se span dienaars in ŉ wêreld 
vol swaarkry en pyn en leed en nood. As jy lid is van die kerk, is jy lid van ŉ taakspan, ŉ 
werksgroep, ŉ diensspan. Jy is nie ŉ lid van die toeskouers nie. As jy nie wil dienswerk 
doen nie, dan moet jy nie lidmaat van ŉ kerk wees nie.  
 
Watse dienswerk gaan u nog hierdie jaar doen? Wie gaan u hierdie week besoek en 
bystaan en wie gaan u volgende Sondag saambring kerk toe? 
 
Daar is ŉ paar kenmerke van kerke wat groei: Hulle het ŉ besef van die heerlikheid van 
die Here, hulle bly by die waarheid van die Woord en hulle bewys liefde aan ander, hulle 
was spreekwoordelike voete. 
 
4. As ek weet en glo: “Die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, 
maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense”, ook vir my, dan sal ek nie 
op ŉ troon wil sit nie, maar sal ek eerder my moue oprol en ŉ voorskoot ombind en 
begin dien! As ons dit nie gaan doen nie, gaan ons kwyn en verdwyn. As ons dit wel gaan 
doen, gaan God verheerlik word en gaan ons groei. 
 
Binne die gemeente het u ruim geleentheid om dit te doen. Daar is ou mense en siek 
mense wat u nodig het. Daar is kinders en jongmense wat u nodig het. Daar is eensames 
en swakkes en treurendes wat u nodig het. Daar is koues en loues wat u nodig het. Die 
lidmate wat besig is om terug te gly en kerklos te raak, het u hulp nodig Ja, binne die 
gemeente is daar mense wat u hulp nodig het.  
 



 

 

17 

 

Buite die gemeente is daar ook ruim geleentheid om te dien. Gewoonlik hoef ons nie 
geleenthede te gaan soek nie. Hulle kom sommer na ons toe. U weet van die bure of die 
kollega by die werk of jou klasmaat by die skool wat jou hulp nodig het. Die siekes in die 
hospitale het u nodig. Die werklose op die hoek van die straat het u nodig. Noem maar 
op. 
 
Ons is by ŉ keerpunt. Ons kan bly soos ons is, terugsit en niks doen nie, kerk toe gaan, 
sonder om kerk te wees. Dan sal ons kwyn en later verdwyn. Of ons kan begin om Jesus 
se voorbeeld te volg. Dan sal ons groei en bloei. Wat kies u?  
 
Amen. 
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3. MATTEUS 28:19,20     
 
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam 
van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 20 leer hulle om alles te onderhou wat 
Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.  
                                                         
TEMA: AS ONS OMGEE, SAL ONS VAN ALMAL DISSIPELS MAAK, HULLE DOOP EN LEER! 

1. Gee ons regtig om? 
2. Gaan 
3. Doop 
4. Leer 
5. Stuur 

 
1. Gee ons regtig om vir mense wat besig is om verlore te gaan? Hoe gee ons vir hulle 
om? 
 
Een van die sake wat baie duidelik uitgekom het in die rapport oor die omkeerstrategie, 
is dat dit lyk asof Gereformeerdes nie werklik deernis het met mense wat besig is om 
verlore te gaan nie. Die rapport noem dit ŉ gebrek aan ŉ missionêre gerigtheid. Die 
rapport sê: “Verskeie vorige Sinode-rapporte het reeds telkens aangetoon dat daar ŉ 
eensydige fokus is op bewaring van die kerk en weinig op vermeerdering, terwyl die 
Bybel en die Gereformeerde Belydenisskrifte bewaring en vermeerdering as 
geïntegreerd sien en dat die een nooit sonder die ander sal plaasvind nie.” 
 
Dit beteken: die meeste Gereformeerde Kerke werk net na binne en sien die kerk as ons 
kerk. Min word gedoen om die Woord uit te dra en ons kerk ook hulle kerk te maak. Dit 
is egter nie hoe God wil hê dit moet wee nie. Jesus self sê mos in ons teks, in die Groot 
Opdrag: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in 
die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te 
onderhou wat Ek julle beveel het.” Die Groot Opdrag bestaan dus eintlik uit drie kleiner 
opdragte: Gaan maak dissipels, doop hulle, en leer hulle. Gaan, doop, leer. 
 
2. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels. Gaan! Beweeg! Kom in rat. 
Moenie hier bly nie! Gaan uit na almal wat nie die Here ken nie! Geliefdes, ons het almal 
vriende en bure en kollegas en skoolmaats wat nie die Here ken nie. Praat met hulle oor 
die liefde van die Here. Bring hulle saam na ŉ Bybelstudiegroep, bring hulle saam na die 
erediens. As ons erediens hou moet hier eintlik 25% meer ander mense wees as lidmate. 
Ja, ons moet ŉ gemeente wees en u moet ŉ lidmaat wees wat uitreik na ander met die 
Woord. 

Ons moet ŉ kultuur begin skep hier by die kerk waar ons vriendelik is met 
buitestaanders, met mense wat nie kerkmense is nie, waar ons hulle laat tuis voel, waar 
ons hulle intrek. Ons moet in plaas van wegbly van die eredienste, mense begin 
saambring! Die potjiekoskompetisie aan die einde van die maand is ook ŉ gulde 
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geleentheid om kerklos en kerklose vriende en kennisse en kollegas vir die eerste keer 
saam te bring. Dit sal dan makliker wees om hulle volgende keer vir ŉ erediens te nooi.  

Die ete na nagmaal en die potjiekos-ete is ook ŉ geleentheid om soos die gemeente in 
Jerusalem in Handelinge 2 te maak. Daar lees ons: “Hulle het hulle kos met blydskap en 
in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here 
het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.” 

Die opdrag is duidelik: verkondig, reik uit met die Evangelie van Jesus Christus. Wees ŉ 
ligdraer in hierdie donker wêreld! Gebruik enige moontlike geleentheid om die 
Evangelie aan kerklosses en kerkloses te bring! 

Ons het ook verlede Sondag se preek vir u uitgedruk en in die deure geplaas, sodat u dit 
kan saamneem na kerklos lidmate as u met hulle gaan praat om hulle aan te moedig om 
weer betrokke te raak. 

3. Die volgende opdrag wat hiermee saamhang, is: Doop hulle. Wanneer iemand tot 
geloof kom, moet hy gedoop word as hy nie gedoop is toe hy klein was nie. Die doop is 
teken daarvan dat jy aan God behoort en daarom ook aan God se familie op aarde, die 
kerk, behoort. Deur iemand te doop, word hy of sy as ‘t ware ingelyf in die liggaam van 
Jesus Christus, word hy of sy ingelyf in die kerk.  

Ons as gedooptes moet dus meeleef met mekaar. Ons moet ons eenheid in Christus 
uitleef en beleef. Ons moet mekaar se laste dra, ons moet vir mekaar bid, ons moet God 
se liefde onder mekaar deel. As een lid ly moet ons saam ly, as een lid bly is, moet ons 
saam bly wees. Deur mense te doop, word hulle, of hulle nou groot is of klein is, 
ingebring in die kerk en daarom ook in die hart, in die warmte van die meelewing. Doop 
hulle, sê dus eintlik, maak hulle een met julle en leef soos een. 

Opregte, warm meelewing, Christelike liefde, is besig om een van die skaarste dinge op 
aarde te word, en dit terwyl dit een van die nodigste dinge is. As ons so lief is vir mekaar 
en vir almal rondom ons dat dit vir almal duidelik word dat ons Jesus se dissipels is, dan 
sal ons werklik ligdraers kan wees. Leef mee met Jesus Christus se liefde, selfs met 
mense buite die kerk! 

4. Jesus sê ook: Leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Met ander 
woorde, rus mense toe met die Woord.  

Gee vir hulle die kennis en die vaardigheid om God se Woord so te ken dat hulle 
daarvolgens kan lewe. Dit gebeur in die erediens tydens die Woordverkondiging, dit 
gebeur by Bybelstudie, die gebeur by katkisasie. 

As ons werklik gaan uitreik, dan sal ons ook gereed moet wees om die nuwe gelowiges 
toe te rus met die Woord, deur dissipelskap-opleiding, deur volwasse kategese. Ons 
opdrag is duidelik: Leer hulle om alles te onderhou wat Jesus ons geleer het, lei hulle op 
om dissipels van die Here te kan wees.  
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Dit is waarmee die kerk hom moet besig hou. God het vir ons ŉ visie in die wêreld. Hy 
wil hê dat ook hierdie gemeente sy instrument op aarde moet wees. Hy wil ons gebruik!  
 
Vir jare lank het ons feitlik net na binne gewerk en dit was uiters belangrik. Ons het dus 
ŉ stewige, Bybelse fondament. Ons is ŉ gemeente wat op die Rots, Jesus Christus gebou 
is. Ons het 250 lidmate wat al belowe het om die Here getrou te dien en om sy 
instrument op aarde te wees. Nou moet ons begin werk. In alles wat ons doen, of dit 
nou ŉ erediens, of ŉ huisbesoek, of ŉ vergadering of ŉ byeenkoms of wat ook al is, moet 
ons die Groot Opdrag nakom, sodat ons voluit kerk kan wees tot eer van die Here. 
 

 Ons moet uitreik met Jesus se Evangelie en die Woord verkondig 

 Ons moet mense doop en inbring in ŉ liefdevolle gemeenskap. Daarom moet ons 
meeleef. 

 Ons moet mense toerus met die Woord, hulle leer hoe om soos God se kinders 
in die wêreld te leef. 

 
Dit gaan toewyding van elke lidmaat vra, dit gaan tyd en moeite en opofferings vra, 
maar ons gaan die vrugte pluk van lidmate en van ŉ gemeente wat gehoorsaam is aan 
God en wat voluit ons roeping vervul tot sy eer. Omdat ons dankbaar is vir God se 
oneindige liefde in Jesus Christus, wil ons dit mos doen! 
 
Hiervoor het ons baie gebed en die leiding van die Heilige Gees nodig. U moet solank 
begin saam bid en vasstel waar die Here u wil gebruik in hierdie plan. Waar lê u gawes, 
waar lê u talente, waar lê u roeping? Ons moet ook bid dat die Here vir ons sal wys waar 
en hoe ons elkeen van hierdie opdragte moet uitvoer. Waar lê ons as gemeente se 
roeping in elke opdrag? Ja, ons moet die Here biddend raadpleeg gedurende die hele 
proses en ons moet onthou dit is ŉ proses wat nooit afgehandel sal wees voor die 
wederkoms van Jesus Christus nie! 
 
Uit eie krag sal ons nie hiermee slaag nie, maar met God krag kan ons nie misluk nie! 
Jesus het mos gesê: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde … En 
onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” 
 
5. ŉ Saak wat baie nou hiermee saamhang, is dat ons nie net self moet uitgaan na die 
wêreld nie, maar dat ons mense moet uitstuur.  
 
Die eerste sinode, lees ons in Handelinge 15:22, het juis dit gedoen. Daar staan: “Daarna 
het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit 
hulle geledere saam met Paulus en Barnabas na Antiogië toe te stuur. Hulle het vir 
Judas, wat ook Barsabbas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die agting van die 
gelowiges geniet het.” 
 
En ons lees ook in vers 36: “’n Tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê: ‘Kom ons gaan 
kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here 
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verkondig het.’” En in vers 39 tot 41: “Barnabas het toe vir Markus geneem en met ’n 
skip na Siprus toe vertrek. 40Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die 
gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. 41Hy het deur Sirië en Silisië gereis 
en die gemeentes geestelik versterk.” 
 
As Paulus ons dominee was, sou ons hom net vir onsself wou hou, of sou ons hom ook 
uitgestuur het? Antiogië het hom uitgestuur. Ek lees nêrens dat daar in Antiogië mense 
was wat daaroor gekla het nie. Niemand het gesê: Paulus is ons dominee, vir wat gaan 
werk hy nou in ander lande nie? Nee, almal was bly dat die Woord ook in die vreemde 
bedien gaan word en hulle het Paulus ondersteun. Sommige van die lidmate het selfs 
saam met hom gegaan! Het ons dieselfde gesindheid? 
 
Ja, die eerste sinode en die gemeente van Antiochië, die plek waar mense vir die eerste 
keer Christene genoem is, het geweet: As ons gehoorsaam wil wees aan God se opdrag 
om die Woord uit te dra, moet ons elkeen ŉ verkondiger wees en ons moet ook mense 
uitstuur. Dit is ons hooftaak! In vandag se taal: Dit is ons kernbesigheid. 
 
Hieruit is dit duidelik: God het nie vir sy kerk ŉ sendingtaak gegee nie. God het vir sy 
sendingtaak ŉ kerk gegee! 
 
Geliefdes, ons gemeente is vanjaar 75 jaar oud. Hoeveel van die honderde lidmate wat 
in die 75 jaar aan die gemeente behoort het, het aktief die Woord versprei? Hoeveel 
mense is in 75 jaar amptelik deur die kerkraad na ŉ ander plek gestuur om daar die 
Woord uit te dra? Hoeveel sendelinge is bygestaan? Maar dit is die verlede. 
 
Wat van hierdie jaar? Gaan u die Woord uitdra, met woord en daad? Gaan u vir ander 
vertel wat die Here in u lewe doen? Gaan ons dalk begin om mense van hier af uit te 
stuur? Gaan ons mense wat reeds die Woord uitdra op een of ander manier 
ondersteun? 
 
Gaan ons bly waar ons is, of gaan ons met vreugde en doelgerigtheid die pad stap wat 
God vir ons aandui? God word verheerlik en die kerk word opgebou en uitgebou om te 
groei waar die Woord uitgedra word. 
 
Amen. 
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4. TEKS: OPENBARING 3:19   
 
Ek bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle.  
                                                             
TEMA: SELFS LIDMATE MOET HULLE BEKEER! 

1. Nie alle lidmate glo nie 
2. Bekering is noodsaaklik 
3. Bekeer jou tot Christus 
4. Wees wat jy kan wees met Sy krag! 

 
1. Een van die leemtes wat die rapport oor die omkeerstrategie op 2015 se sinode 
uitgewys het, is die idee wat baie mense het dat alle lidmate van die kerk gelowiges is 
en dat lidmate van die kerk nie nodig het om hulle te bekeer nie (verbonds-
outomatisme). 
 
Dit is ŉ valse idee wat ŉ kerk of ŉ lidmaat aan die slaap kan sus en wat kan lei tot 
selfvoldaanheid. Soos die kerk van Laodisea. Maar Jesus sê baie duidelik vir hulle in ons 
teks: “Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.” 
 
Dit is baie belangrik dat ons sal raaksien dat Jesus hier met kerkmense praat, dat Hy ŉ 
gemeente aanspreek. Kerkmense en gemeentes het dikwels ook nodig om hulle te 
bekeer. Ek sê dit weer: Kerkmense en gemeentes het dikwels ook nodig om hulle te 
bekeer. Geen mens kan selfvoldaan terugsit en sê: Ek behoort mos aan die kerk, my saak 
met God is reg nie. Ek hoef my nie van enige iets te bekeer nie. 
 
As die mense van Laodisea hulle bekeer het op Jesus se oproep, sou hulle stad, of ten 
minste hulle gemeente, dalk vandag nog bestaan het! Van die stad Laodisea is daar 
vandag niks oor nie. Al wat ŉ mens vandag van die stad kan sien is ŉ amfiteater en 
ruïnes van ŉ groot welvarende stad wat deur opgrawings blootgelê is.  
 
Laodisea was in die Lycus-vallei geleë in die weste van Turkye. As ŉ mens vandag daar 
rondloop, dan kan jy nie help om te dink nie: Hier was ŉ welvarende stad en in die stad 
was daar ŉ gemeente, gelowiges, kinders van die Here. En vandag, 2000 jaar later? 
Vandag is daar niks oor nie. Net boustene en strate en fondamente as stille getuies dat 
daar wel lank gelede ŉ stad was. 
 
Laodisea was naby aan twee ander stede. Bo-op die een rand van die vallei was daar 
Hiërapolis, so 10 kilometer van Laodisea. Hiërapolis was bekend vir sy 
warmwaterbronne. Die bronne is vandag nog aktief en het toe ook al water uitgestoot 
teen 35 grade Celsius. Destyds het die mense geglo dat daar genesende krag in die 
water is en het siekes van heinde en verre gekom om in die water te bad. Omdat die 
water nie regtig genesing gebring het nie, het baie mense daar gesterf en vandag is die 
reuse begraafplaas nog te sien waar die mense begrawe is.  
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Waar die water teen die berg afloop, laat dit ŉ pragtige, spierwit kalsiumoksied neerslag 
wat van ver af net soos sneeu lyk. As ŉ mens by Laodisea is, sien jy die wit skynsel teen 
die horison op die rand van die vallei by Pamukale. Die warm water van Hiërapolis is 
met ŉ kanaal na Laodisea herlei en is lou wanneer dit daar aankom. 
 
Die ander stad naby Laodisea was Kolosse, waar die Kolossense gewoon het. Kolosse 
was aan die voet van die berge wat die ander rand van die vallei vorm waarin Laodisea 
geleë was.  
 
Kolosse was bekend vir sy yskoue bergstrome wat heerlik verkwikkend is. Hiërapolis se 
water was warm en Kolosse se water was koud, maar die water by Laodisea was lou. 
Hiërapolis se warm water kon jou genees, is geglo en Kolosse se heerlike koue 
bergwater kon die moeë reisiger verkwik, maar Laodisea se water was walglik lou.  
 
2. Geen wonder nie dat Jesus van die gemeente sê: “Skrywe aan die leraar van die 
gemeente in Laodisea: ‘So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, Hy deur wie 
God alles geskep het: 15 Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, 
en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was! 16 Maar nou, omdat julle lou 
is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg.’” Die 
Laodisense het geweet wat dit is om walglik-lou water te probeer drink.  

Eintlik gebruik Jesus baie sterker taal. Hy sê nie net Ek gaan julle uitspoeg nie. Hy sê 
eintlik: Ek gaan julle opbring. Julle maak my naar soos wat lou water ŉ mens naar maak 
en Ek gaan julle opbring en uitspoeg. Die Laodisense het ook die beeldspraak van Jesus 
verstaan dat hulle geestelike louheid vir Hom onaanvaarbaar is. Hierdie geestelike 
louheid was die gevolg van hulle geestelike verwaandheid, en dit maak Jesus naar. 

Water was ŉ groot probleem in Laodisea. Hulle het nie hulle eie water gehad nie en dit 
moes met ŉ kanaal van Hiërapolis af na Laodisea herlei word. Ons weet almal hoe 
belangrik water is. Geen stad kan daarsonder bestaan nie. Tog, al was hulle van 
Hiërapolis afhanklik vir hulle water, was hulle verwaand genoeg om te kan sê: “Ons is 
ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie.” Hulle was van ander afhanklik vir ŉ basiese 
ding soos water, en dan was hulle nogtans verwaand genoeg gewees om te sê: ons het 
niks meer nodig nie!  

Dit laat ŉ mens aan die verwaandheid van die mens van vandag dink wat ŉ sondaar is, 
maar wat sê: Ek het nie Jesus as Verlosser nodig nie! Of die verwaandheid van 
onbekeerde kerkmense wat dink kerkmense het nie bekering nodig nie. 

Laodisea was op ŉ besige handelsroete geleë en daarom was die inwoners baie 
welvarend. Hulle was van die rykstes in die hele streek. Daarom kon hulle verwaand en 
selfvoldaan sê: “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie.” Laodisea was ook 
bekend vir ŉ poeier waarvan oogsalf gemaak is en wat glo vir allerhande oogkwale 
gehelp het. 
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Vandag nog is Laodisea in ŉ vrugbare landboustreek geleë wat veral bekend is vir sy 
katoen. Toe al is daar pragtige klere gemaak. Dit alles het hulle laat sê: “Ons is ryk, 
skatryk, en ons het niks meer nodig nie.” 

Maar hoe verkeerd was hulle nie! Hoe dwaas was hulle nie! Hulle het gedink hulle is ryk 
met hulle baie besittings en hulle oogsalf en hulle mooi klere. Maar Jesus kyk dwarsdeur 
hulle en Hy sê: “Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie 
warm nie.” 

As julle tog maar koud of warm was! Julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig 
is nie, arm, blind en kaal. Ja, met hulle rykdom en oogsalf en mooi klere en al was hulle 
in Jesus se oë ellendig en beklaenswaardig, arm, blind en kaal. Daarom sê Jesus baie 
reguit vir hulle: “Wees dan ywerig en bekeer jou.” 

 
Geliefdes, dit is ŉ selfbedrieglike en ŉ geloofsverlammende gesindheid wat die 
Laodisense gehad het. Selfvoldaanheid en gearriveerdheid is ŉ gevaar wat alle 
kerkmense en alle gemeentes bedreig. Ook vir ons.  

3. Dit bring ons by die vraag: Besef ons elkeen persoonlik ons onwaardigheid voor God 
oor ons sonde en besef ons ons afhanklikheid van God se genade? Besef ons as 
gemeente ons eie onwaardigheid voor God oor ons sonde en ons afhanklikheid van God 
se genade? Besef ons hoe noodsaaklik dit is dat ons ons sal bekeer? As ons dit wel besef, 
sal daar geen sweempie van selfvoldaanheid of gearriveerdheid by ons wees nie, maar 
eerder oorvloedige dankbaarheid en ŉ ywer om ons te bekeer. 
 
As die gemeente van Laodisea hulle onwaardigheid besef het, dan sou Jesus se brief aan 
hulle baie anders gelyk het. Maar hulle het nie, en daarom veroordeel Hy hulle oor hulle 
valse gerustheid en hulle misplaasde tevredenheid met hulleself. In sy groot genade 
vermaan Jesus hulle nie net nie, maar gee Hy ook die oplossing vir die probleem. 

Dit bring ons by die oplossing in ons teks: “Wees dan ywerig en bekeer jou!” Wat moet 
hulle doen? Hulle moet hulle bekeer. Hoe moet hulle dit doen? Jesus sê: “Daarom raai 
Ek julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word; 
en koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie 
gesien word nie; en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien.” 
  
Ons het dus goud en wit klere en oogsalf nodig. Die goud wat ons nodig het, is die ware 
geloof. Geloof is ŉ gawe van God. Daarom sê Jesus: “Kom koop dit by my.” Jy sal dit 
nêrens anders kry nie. Al is hierdie goud baie kosbaar, is dit nogtans verniet, want Jesus 
het self die prys daarvoor betaal toe Hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Dit is 
wat ons met elke nagmaal ook herdenk: Jesus het self die prys betaal sodat ek hierdie 
goud verniet kon kry, sodat Hy die ware geloof aan my kon skenk. Ek kan dit sonder geld 
en sonder om te betaal by Hom koop! 
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Ook die wit klere is onkoopbaar duur, maar tog verniet, want Jesus self het daarvoor ten 
duurste betaal. Mense met wit klere aan is die simbool van mense wie se sonde ten 
volle vergewe is, mense wat hulle hartgrondig bekeer het.  

In Openbaring 3:5 sê Jesus: “Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. 
Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en Ek sal voor my Vader en 
voor sy engele verklaar dat hy aan My behoort.”  

En in Openbaring 7:13-14 skryf Johannes: “Een van die ouderlinge vra toe vir my: 
‘Hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan?’ 14 ‘Ek 
weet nie, Meneer,’ sê ek vir hom, ‘maar ú weet.’ Hy sê toe vir my: ‘Dit is dié wat uit die 
groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van 
die Lam.’” Die wit klere wat ons net by Jesus kan kry, is dus die verlossing van ons 
sondes. 

Die oogsalf, waarvoor Jesus ook klaar vir ons betaal het en wat ons net by Hom kan kry, 
is insig in sy Woord onder leiding van sy Gees. Die Laodisense met hulle beroemde 
oogsalf en al het gekyk en gekyk en nie gesien nie. Met ander woorde, hulle het nie insig 
in God se Woord gehad nie en was daarom selftevrede en het gedink hulle is die laaste 
mense wat nodig het om hulle te bekeer. 

In Markus 4 sê Jesus vir die mense by Hom: “Aan julle is die insig in die geheim van die 
koninkryk van God gegee; maar vir dié wat daarbuite is, bly alles net by gelykenisse.” In 
2 Timoteus 2:7 staan: “Dink na oor wat ek sê; die Here sal jou insig gee om alles te 
verstaan.”  
 
Insig in God se Woord is iets wat aan jou gegee word deur God. Ook die insig dat ons 
almal ons moet bekeer. Hy gee dit aan jou deur sy Woord en sy Gees. Daarom moet ek 
dit ook van Hom vra soos die digter in Psalm 119:34: “Gee my insig, dat ek u wet kan 
gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou.” 

Bekering, wat lei tot geloof, verlossing en insig. Dit is Jesus se oplossing vir mense wat 
selfvoldaan en selftevrede is.  

Daarom sluit Jesus ook die brief af met ŉ waarskuwing en ŉ aanmoediging: “Ek bestraf 
en tug elkeen wat Ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. 20 Kyk, Ek 
staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by 
hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My. 21 Elkeen wat die 
oorwinning behaal, sal Ek saam met My op my troon laat sit, net soos Ek ook die 
oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. 22 Elkeen wat 
kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.” 

Jesus klop ook vandag aan ons deur. 

Ons het almal seker al die verklaring van die teks gehoor van: Elke mens se hart het 'n 
deur en die deur se handvatsel sit net aan die binnekant. Die Here staan buite en Hy 
klop om in te kom. As jy nie die deur van binne af oopmaak nie, dan kan die Here nie 
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inkom nie. Jy moet dus self besluit of jy gaan oopmaak of nie en so besluit jy oor jou eie 
saligheid. En op die oog af klink dit nogal reg. Maar dit is nie wat hier staan nie.  
 
As ons dit wil verstaan, is die heel eerste wat ons baie duidelik moet raaksien dat die 
mens sondig en sleg is en bekering nodig het. En dit is net hier waar die Bybelse en die 
demokratiese of humanistiese siening van die mense uiteengaan. Humanisme beteken 
alles word van die mens se kant af gesien en die mens word eintlik tot God verhef. 
Humanisme beteken God word uit die middelpunt uitgeskuif en die mens neem nou 
daardie plek in. 
 
Volgens hierdie siening is die mens inherent goed. Elke mens moet net gelei word om sy 
volle potensiaal te bereik, dan kan hy eintlik soos 'n god wees. Maar die Bybel leer ons 
dat alle mense inherent sleg geword het na die sondeval van Adam en Eva in die 
paradys. 
 
In die begin het God die mens gemaak met 'n vrye wil. Die mens was dus in staat om te 
kies of hy God wil dien of nie. Na die sondeval was die mens nog steeds vry om te kies of 
hy God wil dien of nie. Maar omdat hy en sy vrye wil deur die sondeval sleg geword het, 
kan hy nou nie anders nie as om teen God te kies nie. Hy is nog steeds vry om te kies, 
maar omdat hy deur die sonde inherent sleg geword het, kies hy teen God en vir sy eie 
begeertes. 
 
As dit dan waar is dat 'n mens se hart 'n deur het en dat die handvatsel net aan die 
binnekant sit, dan sou dit beteken dat alle mense, omdat hulle na die sondeval nie meer 
enige goed kon doen nie en geneig is tot alle kwaad, daardie deur so dig as moontlik sou 
toehou. Na die sondeval haat die mens tog vir God en vir sy naaste. As dit dus van die 
mens afhang, sal God nooit in enige een se hart kan inkom nie.  
 
Daarom sê die Kategismus ook: “Ons is so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets 
goeds te doen nie en ons is tot alle kwaad geneig, BEHALWE AS ONS DEUR DIE GEES 
VAN GOD WEERGEBORE WORD.” BEHALWE AS ONS DEUR DIE GEES VAN GOD 
WEERGEBORE WORD. 
 
In Johannes 6:44 sê Jesus: “Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur 
het hom nie na My toe trek nie.” In 6:63 sê Jesus: “Dit is die Gees wat iemand lewend 
maak; die mens self kan dit nie doen nie.” En in 6:65: “Daarom het Ek vir julle gesê 
niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie.”  
 
Die Heilige Gees kom juis in mense se lewens in om geloof in hulle te werk. Daarom sê 
die woord baie duidelik in Efesiërs 2:8-10: “Julle is inderdaad uit genade gered, deur 
geloof. Hierdie redding KOM NIE UIT JULLESELF NIE; dit is 'n gawe van God. Dit kom nie 
uit julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te 
wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is ...”  
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Geloof is dus nie iets wat vanself in my ontstaan nie. Nee, dit is 'n gawe van God. Dit 
word deur die Heilige Gees aan my geskenk. Hy maak my hart oop vir die Evangelie. Eers 
wanneer ek Jesus se stem hoor, eers wanneer God deur sy Gees in my begin werk, eers 
dan sal ek die deur wil oopmaak. 
 
Daarom moet ons jubel en juig en bly wees en God dank vir sy werking in ons. Ons moet 
dankbaar wees dat Jesus ook aan ons deur kom klop! As die Gees in 'n mens begin werk, 
dan verander Hy jou. Waar jy eers glad nie in staat was om iets goeds te doen nie en tot 
alle kwaad geneig was, stel die Gees jou in staat om jou te bekeer, om God bo alles lief 
te hê en jou naaste soos jouself. Hy maak jou nuut. Hy verander jou wil. Hy gee aan jou 
die besef dat jy jou moet bekeer.  
 
Hy stel jou instaan om voortaan vir God te kies en teen jou sondige begeertes. Hy wek 
by jou die begeerte om vir Jesus te vra: Here, bekeer my dat ek bekeer kan wees, gee 
ook vir my die goud en die wit klere en die oogsalf wat ek nodig het om gered te word! 
 
Ja, in sy groot genade kom soek Jesus ons op en klop aan ons deure. In sy groot genade 
maak Hy self die deur van ons harte oop en maak Hy ons gewillig en begerig om Hom in 
te nooi in ons lewens, maak Hy ons ywerig en berig om goud en wit klere en oogsalf van 
Hom te ontvang. 
 
Mag die belofte: “As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan 
en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My”, mag die belofte in ons elkeen 
se lewe gestalte kry! Mag dit ons aanspoor om ons elke dag tot die ware God te bekeer! 
 
Amen. 
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5. TEKS: EFESIËRS 4:7, 12, 16  
 
7 Aan elkeen van ons is ’n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die 
gawes uitgedeel het.  
12 Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van 
die liggaam van Christus.  
16 ... Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ’n eenheid. Elkeen van 
hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde  
                                                            
TEMA: ‘N KERK WAAR DIE AMPSDRAERS TOERUS EN DIE LIDMATE WERK! 

1. ŉ Ampsdraer-Kerk? 
2. Of ŉ kerk waar die ampsdraers die lidmate toerus vir hulle dienswerk? 
3. Die taak van lidmate: 

 Gebruik die gawes wat jy ontvang het. 

 Laat jou deur die ampsdraers toerus om die liggaam van Christus op te bou. 

 Bou die liggaam op! 
 
1. Een van die leemtes in die Gereformeerde Kerke wat die deputate vir die 
omkeerstrategie uitgewys het, is die feit dat baie mense die kerk sien as ŉ ampsdraer-
kerk. Dit beteken: Vir hierdie mense bestaan die kerk uit die ampsdraers en die 
ampsdraers staan los van die lidmate. Die ampsdraers is daar om die lidmate te bedien 
en om al die werk te doen. 
 
Hierdie mense sal dinge sê soos: By die kerk is ek ŉ gas, ŉ toeskouer, ŉ kliënt, ek wil 
bedien word, ek is ŉ buitestaander. 
 
Daarteenoor, mense wat nie die kerk sien as ŉ ampsdraer-kerk nie, wat besef dat hulle 
deel is van die kerk, sal dinge sê soos: Ons, die lidmate, is die kerk. Ek is deel van die 
personeel, ŉ speler op die veld, ek bedien, ek is betrokke, ek is ŉ koning, ŉ priester, ŉ 
profeet, ek beklee die amp van gelowige. 
  
2. Wat sê die Bybel hieroor? Wat is God se idee met lidmate en met ampsdraers? Wel 
ons teksverse sê drie belangrike dinge: 
 

 Vers 7: “Aan elkeen van ons is ’n genadegawe gegee volgens die mate waarin 
Christus die gawes uitgedeel het.” Elkeen het dus gawes ontvang. Gebruik dan 
die gawes wat jy ontvang het! 

 

 Vers 12: “Sy doel daarmee (met die gee van ampsdraers, :11) was om die 
gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van 
Christus.” Ampsdraers moet dus die lidmate toerus om die liggaam van Christus 
op te bou. Laat jou dus deur die ampsdraers toerus vir jou dienswerk! 
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 Vers 16: “Elkeen van hulle (elke lidmaat) vervul sy funksie, en so bou die liggaam 
homself op in liefde.” Ons het dus elkeen ŉ taak in die opbou van die liggaam. 
Bou dan die liggaam op! 

 
Hieruit is dit duidelik: Elke lidmaat het gawes gekry. God gee ampsdraers in die kerk wat 
die moet lidmate leer en toerus en lei om hulle dienswerk te doen en die kerk op te bou. 
So bou die kerk, die liggaam, homself op in liefde. 
 
3. Kom ons kyk kortliks na hierdie drie punte:  
 
3.1 Elkeen van ons het ŉ gawe of gawes gekry van die Here. Hy wil hê dat ons ons gawes 
sal gebruik in sy diens tot eer van sy Naam en tot voordeel van ander. 
 
Daarom bely ons ook in artikel 28 van die NGB: “Ons glo - aangesien hierdie heilige 
vergadering (die kerk) ’n versameling is van hulle wat verlos word en daarbuite geen 
saligheid is nie - dat niemand, wat sy stand of status ook al is, hom in selftevredenheid 
van hierdie vergadering afsydig mag hou nie; inteendeel, almal is verplig om daarby aan 
te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle 
almal - as lede van een en dieselfde liggaam - aan sy leer en tug te onderwerp, die nek 
onder die juk van Jesus Christus te buig en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee 
het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. “ 
 
Ja, ons bely dit: “Ons is verplig om volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die 
broers (dit is die gemeente) in die opbou van hulle geloof te dien.”  
 
Sondag 21 van die Kategismus sluit hierby aan en sê drie baie belangrike dinge oor die 
kerk en my verhouding met die kerk. Ja ons bely daar: 

 Die kerk is een liggaam – en ek is deel daarvan.  

 Die kerk is een gemeenskap waar ek verantwoordelikhede het. Die Here gee vir 
my gawes om in die gemeenskap aan te wend. 

 Die kerk is vergewe en verlos deur Jesus Christus en ek deel in die vergewing en 
die verlossing. Die verlossing is versoening deur voldoening deur Christus, dit is 
net genade. Dit maak my dankbaar! 

 
Ja, die kerk is een gemeenskap, die gemeenskap van die heiliges, waar ek 
verantwoordelikhede het. Die Here gee vir my gawes om in die gemeenskap aan te 
wend. Ons teks sê mos in vers 7: “Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van die Gees 
gegee tot voordeel van almal.”  
 
Die gemeenskap van die heiliges beteken om aan die Here Christus en al sy skatte en 
gawes deel te hê en dat die gelowiges mekaar met hulle geestelike en stoflike gawes 
moet dien. Die gemeenskap van die heiliges kan alleen bestaan as die heiliges 
(gelowiges) waarlik deur die geloof aan Christus gebind is. Elke gelowige is aan Christus 



 

 

30 

 

verbind en daarom aan al die ander gelowiges. Sonder die band met Christus kan daar 
ook geen band met mekaar wees nie. Die Bybel gebruik die beeld van ŉ liggaam.  
 
Daar word dikwels gekla dat die gemeenskap van die heiliges tans nie tot sy reg kom nie. 
Daarmee word dan bedoel dat lidmate los van mekaar lewe en nie na mekaar omsien 
nie. Maar die fout lê dan nie primêr in hulle verhouding tot mekaar nie, maar in hulle 
verhouding met Christus.  
 
Wie werklik deel het aan Christus en sy skatte en gawes, loop so oor van dankbaarheid 
dat hy ook met sy geestelike en stoflike gawes sy medegelowiges en selfs sy medemens 
wat nie ’n gelowige is nie, wil help. Christus stel dit duidelik: “As julle mekaar liefhet, sal 
almal weet dat julle dissipels van My is” (Joh. 13:35).  
 
Die Kategismus stel dit duidelik dat wie deel het aan Christus, ook aan sy skatte en 
gawes (sy verlossingsweldade) deel het.  
 
Op verskillende plekke in die Skrif word aan ons voorgehou dat die gelowiges in ŉ 
verhouding met Christus leef en aan Hom verbind is. In Johannes 15 word dit vergelyk 
met die band tussen die wingerdstok en die lote. In 1 Korintiërs 12 word dit vergelyk 
met die band tussen die verskillende liggaamsdele en die kop. 
  
Hierdie verbondenheid met Christus is ’n gawe van Hom maar ook ’n eis aan die 
gelowiges: ons ontvang dit van Hom maar moet dit soek en versterk deur in ŉ 
verhouding met Hom te leef. 
 
Die gelowige is verplig (N.B.) om sy geestelike en stoflike gawes tot nut en saligheid van 
die ander gelowiges aan te wend (Fil. 2:4–8; 1 Tes 4:18, 5:11). Die gawes wat die Here 
aan ons gegee het, is dus ook ŉ opgawe, ŉ opdrag.  
Wie deel het aan die rykdom, van die verlossingsweldade van Christus moet van hierdie 
rykdom ook aan sy medegelowiges gee. Daarom het elkeen wat al belydenis van geloof 
afgelê het, belowe om juis dit te doen. 
 
3.2 In Efesiërs 4:12-16 lees ons: God se doel (met die gee van ampsdraers) was om die 
gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.... 
Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. 
 
Dit is dus duidelik: God gee die ampsdraers, NIE OM DIE DIENS TE VERRIG NIE! God gee 
die ampsdraers om die lidmate toe te rus, sodat die lidmate die diens kan verrig. 
 
Vers 16 sê: “Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in 
liefde.” Elkeen het dus ŉ funksie, ŉ taak, in die kerk. Die kerk is dus nie ŉ passasierskip 
nie, maar ŉ oorlogskip waar elkeen ŉ taak het. Die kerk is nie die toeskouers op die 
pawiljoen nie, maar die spelers op die veld. Nie die eregaste nie, maar die kelners. Nie 
die wat bedien wil word nie, maar die bediendes. 
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Baie mense het vandag ŉ skewe beeld van wat die kerk is. Vir hulle is die kerk iets los 
van hulle. Die kerk is daar eenkant en is daar om hulle te bedien. Die kerk bestaan vir 
hulle uit ŉ dominee en ouderlinge en diakens. As die ampsdraers niks doen nie, dan 
doen die kerk niks nie, glo hulle. Erger nog: Baie mense sien die predikant as die kerk. As 
hy nie iets doen nie, dan doen die kerk niks nie. Byvoorbeeld: Al besoek ŉ honderd 
lidmate my as ek siek is, as die dominee my nie besoek het nie, dan het die kerk niks vir 
my gedoen nie! Daarom vra mense ook: Wat doen die kerk hieraan of daaraan? en nie: 
Wat kan ONS daaraan doen nie? 
 
Efesiërs 4 gee egter vir ons die regte perspektief: Vers 11 sê God gee ampsdraers in die 
kerk en vers 12 sê: Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus VIR HULLE DIENS EN 
VIR DIE OPBOU VAN DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS. Elke gelowige het dus ŉ taak, ŉ 
opdrag, ŉ diens wat hy moet verrig. 
 
Die kerk bestaan uit die lidmate. Die kerk is nie “hulle” nie, die kerk is “ons”. Die kerk se 
werk en taak en verantwoordelik is dus MY EN ONS werk en taak en verantwoordelik.  
Die kerk doen wat jy as gelowige doen. As jy siekes besoek, dan besoek die kerk siekes. 
As jy die Woord uitdra, dan dra die kerk die Woord uit. As jy meeleef, dan leef die kerk 
mee. Maar as jy dit nie doen nie, dan is dit die kerk wat dit nie doen nie. Die vraag is dus 
nie wat doen die kerk hieraan of daaraan nie, maar wat doen ek hieraan of daaraan? As 
jy iets doen, dan doen die kerk dit. “Ons” is mos die kerk. 
 
Die taak van die ampsdraers is dus baie duidelik om die lidmate toe te rus en die taak 
van die lidmate is baie duidelik om die werk te doen. Die toerusting gebeur hoofsaaklik 
deur Woordverkondiging in die erediens, die katkisasie, huisbesoek, Bybelstudie, 
kursusse, gemeentekampe, wyksbyeenkomste, ook deur middel van die Nuusblaadjie en 
die Kerkblad en die Vroueblad en die Slingervel. Daarom moet ek my ook láát toerus. 
 
3.3 Waar elke lidmaat besef dat die Here aan hom of haar gawes gegee het om te 
gebruik, waar ampsdraers die lidmate toerus vir hulle dienswerk, daar sê ons teks in :16, 
gebeur die volgende: “Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ’n 
eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.” 
In so ŉ kerk sit almal nie in wag vir die kerkraad nie of die dominee nie, maar bou die 
kerk homself op, bou lidmate mekaar op! 
 
Die Kategismus vra: Vraag 32: “Waarom word jy ’n Christen genoem ? 
Antwoord: Omdat ek deur die geloof ’n lid van Christus is en daardeur deel aan sy 
salwing het, sodat ek sy Naam kan bely, myself as ’n lewende dankoffer aan Hom kan 
toewy en in hierdie lewe met ’n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry en 
hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer.” Hoor u al die werkwoorde 
in hierdie antwoord: Bely, toewy, stry, regeer. 
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Ek is dus ook met die Heilige Gees gesalf tot die amp van gelowige, die amp van Christen 
wees, die amp van profeet, priester en koning. 
 
Kom ons kyk kortliks hoe het Jesus Christus sy amp as Christus vervul, sodat ons daaruit 
kan aflei hoe ek my amp as Christen moet vervul. 
 
As Profeet leer Christus ons dat ons ewige redding en verlossing by Hom alleen kan vind 
omdat Hy aan die kruis vir ons sondes betaal het en ons met God versoen het. Wie in 
Hom glo, het nou al die ewige lewe (Joh. 3:36).  
 
As Priester het Hy die verlossing van sondes vir ons bewerk.  
’n Priester het veral drie take gehad: 
• hy moes vir die volk offer (Lev. 16:11–15); 
• Hy moes vir die volk bid (Lev. 16:21) 
• hy moes die volk seën (Num. 6:22–27).  
Christus het al drie hierdie priesterlike take verrig om ons van ons sondes te verlos.  
 
 
As Koning regeer Christus ons en beskerm Hy ons. Hy regeer ons deur sy Woord en Gees. 
In sy Woord leer Christus ons wat goed en reg volgens die wil van God is en wat ons 
moet doen om God te eer en die ewige lewe te beërwe. In sy Woord kry ons volledige 
riglyne oor wat ons Koning wil hê dat ons moet doen, wat ons heerlike loon sal wees as 
ons na Hom luister, maar ook hoe verskriklik ons straf sal wees as ons ongehoorsaam is 
aan sy gebooie. 
  
Deur sy Gees word ons aan sy Woord gebind. Deur sy Gees help Hy ons om sy Woord 
reg te verstaan sodat ons presies kan weet wat Hy van ons verwag. Deur sy Gees maak 
Hy ons gewillig om werklik te doen wat Hy van ons verwag, om gewillige onderdane in 
die koninkryk van God te wees. Deur sy Gees laat Hy die uitvoering van sy gebooie vir 
ons ’n lus wees en nie ’n las nie. 
  
As Koning beskerm Christus ons ook so dat niks ons van God se liefde kan skei nie (Joh. 
10:28, 29; Rom. 8:38, 39).  
 
As Christene moet ons die beeld van Christus vertoon. Die lewe moet vir ons Christus 
wees (Fil. 1:21) en Christus moet in ons lewe (Gal. 2:20). Omdat ons met die Gees van 
Christus gesalf is, moet ons as gelowiges ook die drie ampte vervul wat Christus vervul 
het. Daarom moet ons as gelowiges ook profete, priesters en konings wees.  
 
As profete moet ons elkeen aan ’n mensdom wat weens die sonde in nood verkeer die 
Evangelie van verlossing in Jesus Christus verkondig. Christus het ons die opdrag gegee 
om sy getuies te wees (Hand. 1:8) en om dissipels te maak van al die nasies (Matt. 
28:19). Om goeie profete te kan wees is dit noodsaaklik dat ons die Woord van God 
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moet KEN.  Ons kan Christus immers alleen verkondig as ons Hom ken soos Hy Homself 
in sy Woord aan ons geopenbaar het.  
 
As priester het ons elkeen die taak om te offer, te bid, en vir ons medemens tot seën te 
wees. Die Kategismus (antwoord 32) sê dat ons onsself as lewende dankoffers aan die 
Here moet toewy. Christus het Homself vir ons aan die kruis geoffer. En as ons nou 
werklik Christene is, moet ons nou dankoffers bring in sy diens: vir die eer van sy Naam 
en die uitbreiding van sy koninkryk.  
 
Ek moet myself aan Hom offer. Ek moet nie iets van my as offer aan die Here gee nie. 
Nee, ek moet myself met alles wat ek is en het as ’n offer aan die Here toewy: my 
talente, gawes, geld, vermoëns, tyd, alles.  
 
Ons moet voortdurend bid vir ons medemens, in die besonder vir ons medegelowiges (1 
Tim. 2:1, 2). Ons moet bid vir mense in beproewing, vir die wat koud en lou is in die 
diens van die Here, dat hulle hulle moet bekeer, vir die werk van die kerk, ook vir die 
owerheid. (Ef. 6:18, 19; 1 Tes. 5:25; 2 Tes. 3:1) 
 
As Christen-priesters moet ons vir ons medemens ’n seën wees en nie ’n vloek nie. Dit 
sal die geval wees as ons gehoorsaam is aan die gebooie van die Here. Christus sê: “Julle 
is die sout van die aarde” (Matt. 5:13).  
 
As ons werklik die sout van die aarde is, sal ons vir ons medemens ’n seën wees.  
• Sout gee aan kos ’n aangename smaak. So moet die Christen ’n aangename 
invloed in sy omgewing laat uitgaan. Dit kan hy alleen doen as hy self werklik soos ’n 
Christen lewe en ander mense oorreed om ook so te lewe. My gesindheid, woorde, 
dade en voorbeeld is hier van groot belang.  
• Sout is bederfwerend. Dit keer dat ontbinding nie so maklik intree nie. Deur die 
sonde is ’n ontbindingsproses in die wêreld ontketen. Die gelowige kan hierdie proses 
teengaan deur sy roeping getrou te vervul en volgens God se wil tot sy eer te lewe. 
 
As Christen-konings het ons van God die roeping ontvang om oral en altyd teen die 
sonde te stry.  
• binne-in ons self, in ons eie lewens; 
• by die gemeente, ons medegelowiges; 
• in ons gemeenskap.  
 
Oral moet ons vra: “Here, wat wil U hê moet ek doen” (Hand. 22:10). En wat Hy wil, 
moet ek dan ook doen.  
 
Uit eie krag kan ons die stryd nie volhou nie en die oorwinning nie behaal nie, maar deur 
die krag van die Here kan ons wel. Daarom moet ons Hom voortdurend biddend smeek 
om sy hulp.  
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Ek is as Christen gesalf deur die Heilige Gees tot profeet, priester en koning. ŉ Christen 
is dus nie iemand wat net bedien word nie. Nee, deur die Heilige Gees is hy gesalf om te 
werk, om te werk as profeet, priester en koning. Daar kan dus nie iets soos ŉ werklose 
Christen wees nie. 
 
Ons almal is profete, priesters en konings. Ons is nie kliënte van die kerk wat heeltyd 
deur die kerk tevrede gehou moet word nie. As die ouderling kom huisbesoek doen, 
kom verneem hy nie of daar klagtes is nie. Nee, hy kom verneem hoe mense wat deur 
die Heilige Gees gesalf is tot profete, priesters en konings hulle roeping onder leiding 
van die Heilige Gees vervul. Hy moet dit vra, want Jesus Christus gaan dit ook eendag 
vra met die oordeelsdag: Wat het jy as profeet in my diens gedoen? Wat het jy as 
priester in my diens gedoen? Wat het jy as koning in my diens gedoen? 
 
Hoe het jy, uit dankbaarheid daarvoor dat Ek jou verlos het, met die gawes wat Ek jou 
gegee het, die kerk opgebou? 
 
Amen. 
 
(Vir hierdie preek is daar met groot vrug gebruikgemaak van Prof. Paul de Bruyn se 
verklaring van die Kategismus: Jou enigste troos.) 
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6. TEKS: 1 TESSALONISENSE 4:8  
 
Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net ’n mens nie, hy verwerp God 
wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het.  
                        
TEMA: Die Bybel: Mensewoord of God se Woord? 

1. Postmodernistiese relativisme. 
2. Die Bybel is waarlik die Woord van God 
3. Hoe gehoorsaam ek God se Woord? 

 
1. Een van die leemtes wat die deputate vir die omkeerstrategie op die sinode uitgewys 
het, is die feit dat die Bybel sy gesag vir baie mense verloor het. Hulle sien die Bybel nie 
meer as gesagvolle Woord van God nie. Nee, hulle sien die Bybel as net een van baie 
ander gesagvolle bronne. Ander sien die Bybel as ŉ gesaglose bron. 
 
Deur die eeue het die mens se siening van homself en van die wêreld baie verander. Van 
eeu tot eeu het die een siening oorgegaan in ŉ ander een. Ons leef nou in die tydperk 
van die sogenaamde postmodernisme. Dit is ŉ groot woord wat eintlik beteken die 
mens van vandag sien die hele wêreld as ŉ groot winkelsentrum. Jy kan van winkel tot 
winkel loop en kyk wat vir jou aangebied word. Dit waarvan jy hou, kan jy koop en dit 
waarvan jy nie hou nie, los jy. Die enigste geldende vraag is dat ook: Wat gaan vir my die 
meeste beteken? Jy en jou behoeftes is die middelpunt van die skepping. Dit gaan net 
oor jou en jou behoeftes.  
 
Dit raak ook die mens se siening oor waarheid. Waarheid is nie meer iets wat vasstaan 
en kontroleerbaar is nie. Nee, waarheid is die werklikheid soos jy daarvan hou. 
Waarheid wat seermaak, kan nou maar gedraai word sodat dit my en my behoeftes nie 
seermaak nie, maar bevredig. Ek kan dus kies wat ek as die waarheid wil aanvaar. Daar is 
dus ook nie meer iets soos ŉ leuen nie, maar eerder net die waarheid uit ŉ ander 
gesigspunt. Juis daarom het die Bybel sy gesag en geloofwaardigheid vir baie mense 
verloor. 
 
Dit is hoe die post-moderne mens, die mens van ons tyd, homself en die wêreld en 
waarheid sien. Dit het natuurlik geweldige implikasies vir die mens se siening van God 
en godsdiens. Vir die mens van vandag is God net daar om in die mens se behoeftes te 
voorsien. Omdat die wêreld soos ŉ groot winkelsentrum is, kan jy van godsdiens tot 
godsdiens loop en kies watter een jou en jou behoeftes die beste gaan pas. As jy vandag 
ŉ Christen wil wees en môre ŉ Moslem en oormôre ŉ Hindoe is dit ook reg. Jy en jou 
behoeftes is die middelpunt van die skepping. Dit wat vir jou goed lyk en jou die beste 
pas, is reg vir jou en vorm vir jou die waarheid. 
 
Vir die post-moderne mens is daar dus ook nie meer iets soos die enigste ware God en 
die enigste ware godsdiens nie. Omdat jy in die middelpunt staan, kan jy kies watter god 
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en godsdiens jou behoeftes die beste bevredig. Vir hulle is die Bybel maar net ŉ boek vol 
storietjies en nie gesagvolle openbaring van die lewende God nie. 
 
As my lidmaatskap van die kerk nie vir my voordele inhou nie en my en my behoeftes in 
die middelpunt plaas nie, dan gaan soek ek vir my ŉ kerk en of ŉ geloof wat dit wel 
doen. So word God en sy eer uit die middelpunt uitgehaal en ek en my behoeftes neem 
die sentrale plek in.  
 
ŉ Preek of ŉ katkisasie les moet dan eerder kort wees en my vermaak as wat dit die 
waarheid verkondig. Waarheid is immers iets wat nou deur myself bepaal word en my 
gerief is belangriker as enige iets anders. ŉ Dominee moet eerder ŉ vriendelike, lekker 
ou wees as wat hy iemand is wat my met my verhouding met God konfronteer. 
 
Hierdie manier van dink beïnvloed natuurlik ook ŉ mens se manier van lewe. Jy kan self 
vir jou ŉ manier van lewe kies in hierdie groot winkelsentrum. Daar is nie meer regte en 
verkeerde maniere nie, net maniere wat jou beter pas as ander. Daarom: as iets vir jou 
lekker is of as dit vir jou voordele inhou – doen dit. Omdat daar nie meer reg en 
verkeerd is nie, maar net voordelig of onvoordelig, het niemand ook enige sê oor jou 
manier van lewe nie. Jy staan mos in die middelpunt en jy kies wat vir jou voordelig is. 
 
As jou God of jou kerk jou nie meer bevredig nie, kry vir jou ŉ ander een. As jou 
gemeente nie van jou en jou behoeftes ŉ ophef maak nie, kry vir jou ŉ ander een.  
 
So dink en leef die postmoderne mens.  
 
Die Bybel beskryf egter nie die lewe as ŉ groot winkelsentrum nie, maar as ŉ koninkryk. 
In hierdie koninkryk is die Koning God self en is Hy die belangrikste en Hy regeer en ons, 
sy onderdane, moet Hom dien. Die lewe gaan dus nie oor vryheid van keuse en 
voorkeure en bevrediging van my behoeftes nie, maar oor gehoorsaamheid en roeping 
en verantwoordelikheid en diens. 
 
Daarom sê ons teks: “Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net ’n 
mens nie, hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het.” Ja, die Bybel is 
God se Woord. Mense wat dit verwerp, verwerp dus nie net die menslike skrywer 
daarvan, soos byvoorbeeld Paulus nie, maar hy verwerp God self.  
 
2. Die Bybel is of net ŉ boek vol storietjies, soos wat die postmoderne mens beweer, of 
dit is werklik die Woord van God. Ons teks maak dit duidelik dat dit God se Woord is: 
“Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net ’n mens nie, hy verwerp 
God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het.”  
 
In die tyd waarin ons leef, maak baie mense die Bybel af as ŉ boek vol storietjies. Dis net 
ŉ boek vir eenvoudige, naïewe mense en het geen werklike gesag nie.  
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Dit wat die Bybel aan ons oordra, berus egter nie op stories nie, is nie bloot mense se 
opinies nie, maar dit berus op wat God self gesê het. Die Bybel is dus nie die resultaat 
van wat mense dink oor God nie, maar wat God oor Homself aan mense openbaar.  
 
As ŉ mens oor die waarheid praat, moet jy mos weet waar die waarheid vandaan kom. 
As die waarheid sy oorsprong by mense het, is dit maar taamlik verdag, maar as die 
waarheid sy oorsprong by God het, is dit mos bo verdenking. Daarom is dit baie 
belangrik wát ons van die Bybel dink. As ons dink dit is mense se gedagtes oor God, dan 
dra die Bybel nie baie gesag nie. Een mens se mening is mos maar net so goed soos ŉ 
ander s’n. Paulus se gedagtes oor God en my gedagtes oor God dra dan mos ewe veel 
gewig.  
 
Daarom kry ŉ mens vandag selfs gelowiges wat sê dat ons vandag baie beter weet oor 
baie dinge as wat die apostels geweet het en daarom kan hulle gedagtes in die Woord 
maar goedskiks met ons gedagtes vervang word. Daarom maak sommige geleerde 
teoloë, wat hulleself ook as gelowiges beskou, vandag met ŉ skoon gewete allerhande 
uitsprake wat direk teen die Bybel self indruis. Hierdie uitsprake maak hulle dan op hulle 
eie gesag as sogenaamde Bybelgeleerdes wat vandag beter weet as die profete en die 
apostels. Self beskou hulle dan sulke uitsprake as Bybels. Hulle verkeerde siening van die 
Bybel verblind hulle so dat hulle onbybelse dinge kan sê, dinge kan sê wat die Bybel 
direk weerspreek, en dan nog steeds glo dat dit wat hulle sê wel Bybels is. 
 
Maar ons teks wil juis aantoon dat die gesag van die Bybel nie by mense lê nie, maar by 
God. Daarom is dit glad nie van belang wat die slimste teoloog oor God sê nie, maar dit 
is van uiterste van belang wat God oor Homself sê in sy Woord. 
 
In 1 Johannes 1:1-3 sê Johannes: “Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self 
gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande 
aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. 2 Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien 
en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en 
aan ons geopenbaar is. 3 Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle, …” 

In die Bybel het ons dus die getuienis van mense aan wie God Homself geopenbaar het 
en daarom kan ons dit onvoorwaardelik glo!  

Dit staan so vas, dit is so betroubaar dat Petrus sê: “Hierdie boodskap is soos ’n lamp 
wat in ’n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag 
aanbreek en die môrester opkom in julle harte” (2 Pet. 1:19). Ja, die Woord is so waar 
en seker dat ŉ mens daaraan kan vashou en daarvolgens kan leef tot met die 
wederkoms van Jesus Christus. Niks anders is so waar en seker dat jy dit as jou enigste 
lewensriglyn kan aanvaar nie. 

Hoekom staan die Woord baie vas? Omdat dit van God af kom. God self is die bron, die 
oorsprong, van sy Woord. Petrus skryf ook: “Geen profesie is ooit deur die wil van ’n 
mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord 
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wat van God kom, verkondig” (2 Pet 1:21). Dit wat ons in die Bybel het, is dus nie maar 
net mense se gedagtes oor God nie. Dis nie maar net dinge wat deur Dawid of Paulus of 
Petrus of wie ook al uitgedink is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens 
voortgebring nie.  
 
Nee, God het deur sy Gees mense toegerus en gebruik om die Woord neer te skryf. Die 
Woord sê baie duidelik: “Deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat 
van God kom, verkondig.” As die Woord dan van God kom, wie is ŉ mens dan om dit nie 
te glo nie of om te sê dat ons vandag beter weet as die Bybelskrywers van destyds. As ŉ 
mens enigsins torring aan die Bybel, dan torring jy aan die Woord wat van God kom. 
 
God die Heilige Gees werk deur die Woord. Hy gebruik die Woord as instrument. Hy 
gebruik byvoorbeeld die Woord om ons van die verlossing in Jesus Christus te leer, om 
geloof in ons te werk, om ons van ons sonde te oortuig, om ons tot ŉ nuwe lewe aan te 
spoor, om die heerlikheid van die ewige lewe aan ons voor te hou. Ja, ŉ mens kan die 
Heilige Gees en die Woord nooit los maak van mekaar nie. Die Gees werk deur die 
Woord.  
 
Daarom sê 2 Timoteus 3:16: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer.” God self blaas lewe 
in die Woord. Dit is sy Woord en daarom ook gesagvol en lewend en kragtig. Die Woord 
is vol van God self. Hy is die eintlike Skrywer en die Woord handel oor sy liefde en sy 
genade en sy verlossing. Daarom sê Paulus aan Timoteus: “Maar jy, bly by wat jy geleer 
het en wat jy vas glo” (2 Tim 3:14). Moet jou nie laat wegtrek van die Woord wat jy weet 
die waarheid is nie. 
 
Daarom kry Timoteus ook die opdrag van 2 Tim. 4:1-4: “Ek beveel jou voor God en voor 
Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op 
sy koms en sy koningskap: verkondig die Woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; 
weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal ŉ tyd 
kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie 
begeertes navolg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag 
wil hoor. Hulle sal die waarheid nie meer wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend.” 
 
Om die Woord reg uit te lê, het ŉ mens die leiding van die Heilige Gees nodig. Sonder 
die werking van die Heilige Gees in jou, kan jy die Woord wat van God af kom nie 
verstaan nie! Daarom herinner ons teks ons ook daaraan dat God sy Gees aan ons gegee 
het. 
 
Sonder die werking van die Heilige Gees in jou sal jy die Bybel probeer verander om aan 
te pas by jou gevoel van wat reg is en wat Bybels is. Daarom verander sekere teoloë 
vandag die Woord om aan te pas by wat mense dink en voel. En as hierdie teoloë 
Christene is, dan moet hulle mos reg wees, dink sommige. Nee, God bepaal in sy Woord 
wat reg is en wat verkeerd is. Geen mens het die bevoegdheid om dit te doen nie. En 
enige mens wat dit wel doen is verwaand en verhef homself bo God en sy Woord. 
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Die Bybel het dus sy ontstaan by God en ook sy verstaan kom van God af. Dit beteken 
ons moet ŉ kerk bly wat die Woord as God se Woord eer en suiwer verkondig. Ons 
eredienste moet God eer met woordverkondiging. Ons moet gelowiges wees wat die 
Bybel lees in die binnekamer en in huisgodsdiens en daarvolgens leef! Ons moet 
gelowiges wees wat nie huiwer om die Bybel se beginsels toe te pas in die huis, by die 
werk, in die skool, op die sportveld en in ons vrye tyd nie.  
 
3. Ons sê almal sekerlik nog dat ons die Bybel as God se Woord aanvaar. Maar leef ons 
so? Iets wat deesdae baie voorkom, is die verskynsel dat mense sê dat hulle glo die 
Bybel die Woord van God is, maar hulle manier van lewe wys nie dat hulle dit glo nie. 
Hulle sal byvoorbeeld weet wat God se Woord oor ŉ saak sê. Teoreties glo hulle dat God 
dit van hulle verwag, maar in die praktyk doen hulle dit nie, want hulle glo hulle en hulle 
omstandighede is ŉ uitsondering op die reël.  
 
Die Bybel is dus waar en reg vir hulle, maar hulle leef nog nie daarvolgens nie. So skei 
hulle hulle geloof van hulle alledaagse lewe. So glo hulle een ding en doen ŉ ander ding. 
Mense wat die Woord van God glo EN DIT GEHOORSAAM word al hoe skaarser. Dit wys 
vir ons dat al hoe minder mense die gesag van die Woord erken en daarom die Woord 
ook uitleef. 
 
Iemand wat nog sê dat die Bybel die Woord van God is, maar nie volgens die Woord leef 
nie, verwerp eintlik in die praktyk die Bybel as bloot mensewoord. Anders sou hy dit 
mos gehoorsaam het! 
 
Die deputate het uitgewys dat hierdie verkeerde siening van die Woord van God nou 
ook maak dat jy niemand meer kan vermaan nie. As hy gekies het om op sekere punte 
van die Bybel se verskil en so te lewe, het niemand die reg om hom tereg te wys nie, glo 
hulle. So word God se Woord verwerp. Ons moet egter gelowiges wees wat die gesag 
van God se Woord oor ons hele lewe aanvaar, wat nie die Woord probeer verander nie, 
maar dit gehoorsaam aanvaar soos dit is, dit glo soos dit is en dit uitleef soos dit is.  
 
Dit geld daarom ook vir dinge soos my erediensbywoning, my siening van dinge soos 
saambly sonder om getroud te wees, aborsie, homoseksualisme, leersuiwerheid, wat dit 
beteken om God bo alles liefhê, noem maar op. Ons moet oppas vir die moderne 
gesindheid dat as iets reg voel, dit reg is. God vra nie van ons dat ons moet doen wat reg 
voel nie. Hy vra van ons dat ons sal doen wat reg is, soos wat Hy dit in sy Woord beveel.  
 
Ons insig is beperk en ons gevoel en wil is sondig. Al waarop ons kan peil trek is die 
Bybel. Dit kom van God, daarom moet ons dit gehoorsaam. Hoekom? Want ons glo die 
Evangelie van Jesus Christus!  
 
Die vraag is egter: Verander ons ons lewens onder leiding van die Woord? Of weet ons 
wat die woord sê, maar ons kom nie sover om volgens die Woord te lewe nie. 
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Ek weet byvoorbeeld ek moet in my huwelik Christus se verhouding met sy kerk 
weerspieël. As man moet ek my vrou liefhê soos wat Christus sy kerk liefhet en as vrou 
moet ek eerbied aan my man bewys soos aan die Here. Maar doen ons dit? Of is dit 
maar elkeen vir homself, soos in die huwelike van ongelowiges? 
 
As ouer weet ek dat ek my kind moet grootmaak in die vrees van die Here. Maar doen 
ek dit? Is my verhouding met my kind so oop dat hy of sy enige-iets met my sal 
bespreek, of is my kind bang vir my? Weet ek hoe my kind, wat nog op skool is, sal 
reageer onder groepsdruk om dagga te rook, om alkohol te drink of om met ander 
dwelms deurmekaar te raak? Of bekommer ek my nie daaroor nie en rus ek my kind nie 
toe daarvoor nie en gooi ek my kind oopoë vir die wolwe? 
 
As gelowige kind weet ek dat ek aan my ouers gehoorsaam moet wees omdat God dit 
verwag van kinders wat in Hom glo. Maar doen ek dit? Of kom ek in opstand teen my 
ouers se gesag en vang ek allerhande onverantwoordelike dinge aan en maak so my 
ouers en my Hemelse Vader seer? 
 
As Christen weet ek dat ek anders as die wêreld moet leef. Maar doen ek dit? Of jaag ek 
maar net so hard soos die wêreld na geld en sondige genietinge? Is ek maar net so wild 
soos die ander op ŉ partytjie? Of leef ek orals en altyd soos ŉ nuwe mens in Christus? 
 
As Christen weet ek dat seksuele omgang buite die huwelik ŉ gruwel in die oë van die 
Here is. Hou ek my daarom rein vir my toekomstige huweliksmaat as ek nog nie getroud 
is nie, en rein vir my maat as ek reeds getroud is, of gee ek toe aan die druk van die 
wêreld om goedkoop te wees? 
 
As Christen weet ek dat ek in alles net op die Here moet vertrou, ook vir my daaglikse 
kos en klere. Maar doen ek dit, of gaan ek ook op my knieë voor die dobbel-god met sy 
beloftes van kitsrykdom? 
 
Die punt is, as ons ons nie meer die gesag van die Woord aanvaar nie en ons bekeer op 
die prediking van die Woord nie, as ons nie moeite doen om onsself aan die Woord 
bloot te stel nie, dan is ons niks beter as die mense wat sê dat die Bybel nie die Woord 
van God is nie. 
 
Daarom moet ons God dank vir die oortuiging wat Hy in ons werk dat die Bybel die 
Woord van God is en moet ons elke dag uit dankbaarheid vir Christus se verlossing leef 
soos mense wat dit glo. 
 
Amen. 
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7. TEKS: JAKOBUS 1:22-25. 
 
Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle 
julleself. 23 Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos 
een wat na sy gesig in ’n spieël kyk: 24 hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en 
vergeet dadelik hoe hy gelyk het. 25 Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet 
wat ’n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit 
doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen.  
                                                              
TEMA: SPIEËL JOUSELF IN DIE WOORD, SODAT JY KAN DOEN WAT DIE WOORD SÊ. 
1. Die Woord is soos ŉ spieël 

1.1 Jy kan jouself sien 
1.2 Jy kan vir Christus sien 

2. Dit wat jy sien, moet jou beweeg 
2.1 Weg van jouself 
2.2 Nader aan Christus 

3. Verdiep jou in die Woord, leef die Woord en verkondig die Woord! 
 
Tot dusver het ons in hierdie reeks oor die omkeerstrategie gehoor waarvan ons ons 
moet bekeer. Ons het gehoor van dit wat verkeerd is ons kerklike opset. Nou begin ons 
vra: Waartoe moet ons ons bekeer? Hoe moet ons die dinge wat verkeerd is, regmaak? 
 
Een van die groot leemtes wat uitgewys is, is dat ons hoofsaaklik na binne gerig is, dat 
ons die kerk net opbou en nie ook uitbou nie. Ons moet begin deel word van God se 
plan met die wêreld. God stuur ons in die wêreld in met die opdrag om sy Evangelie te 
verkondig. Die geleerdes noem dit in Latyn die Missio Dei. Letterlik beteken dit: God se 
sending, God se missie, God se uitstuur. Dit is God se plan met die wêreld: Hy stuur 
elkeen van sy kinders as ’n verkondiger, ŉ getuie, die wêreld in en die boodskap wat ons 
moet verkondig is Christus. 
 
Ons moet begin besef dat ons almal God se sendelinge is, God se verteenwoordigers in 
die wêreld wat God se Evangelie moet uitdra. Ons is almal aangestel as ligdraers! Dit is 
die Missio Dei, God se plan met die wêreld. 
 
Maar om verkondigers te kan wees, sal ons ons moet verdiep in God se Woord. Die 
deputate sê in hulle rapport oor die omkeerstrategie: “Geen ware bekering, 
geloofsvernuwing en geloofsgroei kan sonder die Woord van God bedien word nie. Om 
groei te bewerkstelling moet daar verdieping in die Skrif plaasvind (Ps. 1) veral in die lig 
van die noodsaak om opnuut die opbou van die kerk so te bedien dat die uitbou-aspek 
sy regmatige plek in die lewe van die kerk verkry (dit wat nou grootliks ontbreek).” 
 
1. Jakobus wys ons hoe om dit te doen. Hy vergelyk die Woord hier met ŉ spieël. Ons 
weet almal ŉ spieël is iets waarin jy kan kyk om te sien hoe jy lyk. As jy in ŉ spieël kyk, 
dan kan jy ook sien hoe lyk jy vir ander mense. As jou gesig vuil is, dan kan jy dit in ŉ 
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spieël sien en dan kan jy jou gesig gaan was. ŉ Spieël het ook die belangrik eienskap dat 
hy nooit lieg nie. Dit wat jy daar sien is presies hoe jy lyk. 
 
Jakobus vergelyk die Woord met ŉ spieël. Hy het dit eintlik oor mense wat die Woord 
hoor, maar nie doen wat die Woord sê nie. Dit is ŉ eeue-oue probleem.  
 
In Esegiël 33:30-33 sê die Here al vir Esegiël: “Mens, die mense van jou volk praat oor 
jou orals langs die mure en by die ingange van die huise. Hulle sê vir mekaar: Kom hoor 
watter boodskap daar van die Here af gekom het, hulle kom na jou toe asof dit ŉ 
volksoptog is, hulle gaan sit voor jou, hierdie volk van My, en hulle hoor wat jy sê, MAAR 
HULLE DOEN NIE WAT JY SÊ NIE.”  
 
“Al wat hulle doen, is om aan die begeertes toe te gee waaroor hulle gedurig praat; 
hulle is net op wins uit vir hulleself. Jy is vir hulle maar net soos iemand wat met ŉ mooi 
stem liedjies sing en die lier goed speel; hulle hoor wat jy sê, maar hulle doen niks wat jy 
sê nie. Maar wanneer wat jy sê, uitkom, en uitkom sal dit, sal hulle besef dat daar ŉ 
profeet in hulle midde was.” 
 
In vandag se taal kan ons sê Esegiël was op ŉ tyd ŉ baie gewilde dominee. Die mense 
het oor sy preke gepraat en hulle het besef dat sy boodskappe van God self af kom. Sy 
kerk was ook altyd stampvol, dit het soos ŉ volksoptog gelyk. Die volk het egter gehoor 
wat hy sê, maar hulle het nie gedoen wat hy sê, nie. Die Here sê die mense het na sy 
preke geluister soos jy na ŉ sanger gaan luister. As die mense daar uitstap, dan sê hulle 
vir mekaar: Dit was nou baie mooi gewees, ek het dit nou baie geniet. Maar dit is dan 
die einde van die storie. Hulle het sy preek maar net as nog ŉ vertoning gesien van ŉ 
vermaaklikheidskunstenaar, maar die vertoning het niks aan hulle manier van lewe 
verander nie. 
 
Jakobus het dieselfde probleem gehad en in ons tyd bly dit ŉ probleem. Mense hoor die 
Woord, maar hulle doen nie wat die Woord sê nie. Dit is in hierdie omstandighede dat 
die Woord met ŉ spieël vergelyk word: “Iemand wat altyd net die Woord aanhoor en 
nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ŉ spieël kyk: hy bekyk homself, 
gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het.” 
 
Hy kyk dus in die spieël, hy sien dat sy gesig vuil is en dat sy hare nie gekam is nie, hy 
gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Hy gaan was nie sy gesig 
en gaan kam sy hare nie. Hy bly maar net soos hy gelyk het voordat hy in die spieël 
gekyk het. Hy hoor die Woord, sy lewe word in die Woord gespieël, hy weet wat 
verkeerd is, maar hy vergeet dadelik wat dit is sodra hy by die kerkdeure uitstap of 
sodra hy sy Bybel toemaak en hy gaan maak dit nie reg nie. Hy weet wat die regte ding is 
om te doen, maar hy vergeet net so vinnig daarvan en gaan doen dit nie. Hy weet 
byvoorbeeld dat hy ook een van God se gestuurdes is, maar hy gaan nêrens heen met 
die Woord nie. 
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So mag ons nie in die spieël van die Woord kyk nie. Nee, die Bybel is ŉ besonderse spieël 
wat ons reg moet gebruik. Die Bybel is ŉ besonderse spieël, want as ons in hierdie spieël 
kyk, kan ons eintlik, anders as in ŉ gewone spieël, twee beelde sien. Die eerste beeld 
wat ons sien is onsself, ons eie manier van lewe. In sy Woord leer God ons mos wie ons 
is: dat ons sondaars is wat die dood verdien, dat ons vuil voor sy spieël staan.  
 
Maar as ons mooi kyk, as ons bietjie dieper kyk, dan kan ons ook die beeld van Jesus 
Christus sien. In die Woord leer God ons ook wie Hy is, dat Hy genadig en barmhartig is 
en dat ons ŉ Verlosser, Jesus Christus het. Dieselfde spieël wat vir ons wys hoe vuil ons 
is, wys dus vir ons hoe ons kan skoon kom en dieselfde spieël wys vir ons hoe ons 
behoort te lyk.  
 
Die Woord leer ons mos dat ons vuil sondaars is. Maar die Woord leer ons ook dat ons ŉ 
Verlosser het, Jesus Christus. En die Woord leer ons ook dat verloste sondaars dankbare 
mense is wat God dien en eer en gehoorsaam en sy Woord uitdra. 
 
Wat hierdie spieël so merkwaardig maak, is dat die spieël self ŉ invloed op jou het, die 
spieël self verander jou. Hoe meer jy daarin kyk, hoe meer begin jy die beeld vertoon 
wat jy moet vertoon, die beeld van Jesus Christus. Die omkeerstrategie sal dus nooit 
slaag as ons maar net so nou en dan in die spieël kyk en dadelik vergeet hoe ons lyk nie. 
 
Paulus skryf in 2 Korintiërs 3 van Moses se gesig wat geblink het, elke keer as hy in God 
se teenwoordigheid was. En dan sê :18: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die 
Here, ... Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die 
heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.” 
Ons moet Christus dus weerkaats in hierdie lewe en sy weerkaatsing in ons moet al hoe 
helder en duideliker word hoe meer ons in die spieël van sy Woord kyk en namate ons 
geestelik groei. 
 
Ja, die heerlikheid van die Here gee af op mense! Moses se gesig het daarvan geblink 
toe hy in aanraking met die heerlikheid van die Here gekom het, maar die blink het later 
verdof. Die heerlikheid van die Here is egter in die Nuwe Testament veel duideliker en 
heerliker as in die Ou Testament, want dit gaan veral oor God se heerlikheid in Jesus 
Christus. Daarom kan die Woord sê: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, 
want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die 
beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. 
Dit doen die Here wat die Gees is.” Waar mense God se heerlikheid bewonder, daar gee 
sy heerlikheid af op mense, sodat hulle hele lewe daarvan straal! 
 
Die spieël self werk dus amper soos ŉ plastiese chirurg wat jou verminkte gesig weer 
nuut maak. So ŉ spieël wat jou self al hoe mooier maak, hoe langer jy daarin kyk, sal 
vandag groot in aanvraag wees, almal sal dit wil hê. So ŉ spieël sal ook onsettend duur 
wees, want dit sal ondenkbare tegnologie bevat. Maar ŉ skoon hart en ŉ rein gewete en 
ŉ liefdevolle lewe en ’n bereidheid om deel te wees van God se sending, is tog baie 
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meer werd as ŉ mooi gesiggie. God gee aan ons die spieël wat hierdie geestelike dinge 
aan ons kan doen, wat ons geestelik nuut kan maak hoe meer en hoe langer ons daarin 
kyk - sy Woord, die Bybel.  
 
En hierdie spieël bevat meer as ondenkbare tegnologie: Die Heilige Gees van God. Die 
Gees werk mos deur die Woord. Hoe meer ons in die spieël van die Wood kyk, hoe meer 
verander die Heilige Gees ons om die beeld van Christus te vertoon. 
 
3. Maar dan moet ons hierdie spieël reg gebruik. Ons teks sê: “Maar iemand wat hom 
verdiep in die volmaakte wet wat ŉ mens vry maak, en hom daaraan hou EN NIE 
VERGEET wat hy hoor nie, MAAR DIT DOEN, HY SAL GESEËND WEES in wat hy doen.” 
 
Ons moet die Bybel so lees dat ons onsself daarin spieël, dat ons meer en meer bewus 
word van ons eie sonde en ellende. Ons moet bewus word daarvan dat ons nog nie die 
uitdraers van God se Woord is wat Hy wil hê ons moet wees nie. Ons moet die Bybel ook 
so lees dat ons Jesus Christus, ons Verlosser daarin meer en beter leer ken. Ons moet 
die Bybel so gebruik dat ons God se plan met die wêreld al hoe beter verstaan. 
 
Baie mense spieël graag ander mense in die Woord, maar hulle is baie traag om hulleself 
daarin te spieël. Een van die min kere wanneer ŉ mens eers aan jouself moet dink en nie 
eerste aan ander nie, is egter wanneer jy Bybel lees of na ŉ preek luister. Hierdie spieël 
is om jou te wys hoe jy lyk en hoe jou geestelike lewe behoort te lyk en nie om ander 
mense mee te beloer nie. 
 
Ons teks sê: “Ons moet ons verdiep in die volmaakte wet wat ŉ mens vry maak.” Om jou 
te verdiep in die Woord, beteken om jou in te grawe in die Woord, om in te zoem, te 
fokus op die Woord, om dit so te lees en so daarna te luister dat dit deel word van jou 
en dit jou kan verander. Dit is immers die volmaakte wet wat ŉ mens vry maak. Dit is 
volmaak, want dit bevat alles wat ons moet weet om gered te kan word volkome. Die 
Woord maak ons ook vry, want eers as ons meer en meer die beeld van Jesus begin 
vertoon, is ons werklik vry. Dan lewe ons regtig, dan beantwoord ons aan die doel 
waarvoor God ons gemaak het. 
 
Ons moet ons aan die Woord hou, m.a.w. ons moet dit gehoorsaam, ons moet dit nie 
vergeet soos iemand wat met ŉ vuil gesig van die spieël af wegloop nie, EN ONS MOET 
DIT UITVOER, DIT DOEN, DIT UITLEEF.  
  
Jesus self het gesê: “Nie elkeen wat vir My sê Here, Here, sal in die koninkryk van die 
hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is” (Mat. 
7:21). Jakobus praat dus nie hier met kerklos of kerklose mense nie. Nee, hy praat met 
sogenaamde gelowiges, wat hoor, maar wat nie doen nie. 
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Hulle weet die vernaamste deel van ons dankbaarheid is om die Here te loof en 
te eer met ons gebede, maar hulle bid net as hulle in die nood is of as hulle iets 
nodig het. 
 
Hulle weet in die huwelik moet mans hulle vrouens liefhê, en vrouens moet aan 
hulle mans eerbied bewys, maar die mans behandel hulle vrouens soos 
vloerlappe en die vrouens minag hulle mans.  
 
Hulle weet dat hulle as ouers voor die Here verantwoordelik is vir hulle kinders 
se opvoeding, maar hulle gee nie om wat hulle kinders in die skool leer nie en 
self praat hulle nooit met hulle kinders oor die liefde van die Here nie.  
 
Kinders weet dat hulle aan hulle ouers gehoorsaam moet wees omdat die Here 
dit van hulle verwag, maar willens en wetens verontagsaam hulle hulle ouers.  
 
Hulle weet dat Sondag die Here se dag is, maar hulle gebruik die dag vir 
allerhande dinge behalwe dit waarvoor die dag gemaak is, naamlik om die Here 
te dien.  
 
Hulle weet dat ons in alles van die Here afhanklik is, ook vir ons inkomste, maar 
hulle vereer nie die Here met dankoffers soos dit hoort nie. 
 
Hulle weet wat Jesus sê in Matteus 28: “Gaan na al die nasies toe en maak die 
mense my dissipels.” Gaan! Beweeg! Kom in rat. Moenie hier bly nie! Gaan uit na 
almal wat nie die Here ken nie! Ons het almal vriende en bure en kollegas en 
skoolmaats wat nie die Here ken nie. Praat met hulle oor die liefde van die Here? 
Bring hulle saam na ŉ Bybelstudiegroep, bring hulle saam na die erediens? As 
ons erediens hou moet ŉ kwart van die mense wat hier is mense wees wat ons 
saamgebring het om die Here te leer ken. 

Ja, ons moet ŉ gemeente wees en u moet ŉ lidmaat wees wat uitreik na ander met die 
Woord. 

Ons moet hier ŉ kultuur skep by die kerk waar ons vriendelik is met buitestaanders, met 
mense wat nie kerkmense is nie, waar ons hulle laat tuis voel, waar ons hulle intrek. Ons 
moet in plaas van wegbly van die eredienste, mense begin saambring! Die opdrag is 
duidelik: verkondig, reik uit met die Evangelie van Jesus Christus. Wees ŉ ligdraer in 
hierdie donker wêreld! Gebruik enige moontlike geleentheid om die Evangelie aan 
kerklosses en kerkloses te bring! 

Dit is wat die spieël van die Woord vir ons sê. 

Te veel mense kyk in die spieël en gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik vergeet 
hoe hulle lyk. So mag ons nie wees nie. Nee, ons moet ons verdiep in die volmaakte wet 
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wat ŉ mens vry maak, en ons daaraan hou EN NIE VERGEET wat ons hoor nie, MAAR DIT 
DOEN, dan SAL ons GESEËND WEES in wat ons doen.  

In ons doen van die wil van die Here sal ons vreugde en blydskap en geluk en seën vind. 
Dit is uiteindelik die sleutel tot ware lewensvreugde: Doen die wil van die Here soos Hy 
dit in sy Woord aan jou bekendmaak en jy sal salig, gelukkig, geseënd wees. Ons teks 
belowe dit. 

As gelowiges weet ons dat Jesus vir ons sondes gekruisig is en dat Hy opgestaan het uit 
die graf en daarmee die dood vir ons oorwin het. Mag ons elke dag so in die spieël van 
God se Woord kyk dat ons saam met Christus gekruisig sal word en saam met Hom in ŉ 
nuwe lewe sal opstaan, omdat ons die Woord nie net hoor nie maar ook voluit uitleef. 
 
En daar is so baie geleenthede om in die spieël van die Woord te kyk: Eredienste – twee 
per week-, Bybelstudiegroepe, katkisasie, huisbesoek, persoonlike stiltetyd, 
huisgodsdiens. Noem maar op. 
 
Gebruik dit voluit en die spieël van die Woord sal u verander in die mens, die ligdraer, 
wat God wil hê u moet wees! 
 
Amen. 
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8. TEKS: 1 TESSALONISENSE 5:17  
 
Bid gedurig.  
                                                     
TEMA: BID GEDURIG SÓ, ANDERS GAAN NIKS VERANDER NIE! 

1. Met aanbidding en lofprysing.  
2. Met danksegging.  
3. Met sondebelydenis en vergifnis. 
4. Met voorbidding vir ander.  
5. Met voorbidding vir jou eie nood en behoeftes. 

 
Bid gedurig. Bid sonder pouse! Bid onophoudelik. Bid sonder onderbreking. Bid 
voortdurend. Dit is alles maniere om ons teks mee te vertaal. 
 
Ons het in die vorige preek gehoor dat as ons wil hê dat die kerkgroeibediening moet 
slaag, dan moet ons ons verdiep in die Woord. Dit is die fondament waarop die hele 
strategie gebou is. 
 
Gebou op die fondament van die Woord word daar dan deur die rapport van die 
deputate vier kern groei-aspekte aangewys wat geloofsgroei en kerkgroei in die hand 
werk. Die verskillende aspekte word as werkwoorde aangegee om daarmee aan te dui 
dat niks in die GKSA sal verander as elke lidmaat, kerkraad en gemeente nie skouer aan 
die wiel sit om in gehoorsaamheid aan God die opdrag uit te voer tot groei van ons 
kerke nie. 
 
Die vier kernelemente is: Bid, Groei, Lei Op en Rig In. 
 
Die eerste kernelement is “Bid” = die opdrag om volhardend te bid. Saam met die 
bediening van die Woord is gebed is een van die belangrikste opdragte wat die Here aan 
sy kerk gee. HK, Sondag 45 stel dit duidelik: “Dit is die vernaamste deel van die 
dankbaarheid wat God van ons eis en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan 
hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge sonder ophou daarvoor bid en dank”.  
 
Die vraag is in hoe ŉ mate is die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika ŉ kerkverband en in 
hoe ŉ mate is ons ŉ gemeente en in hoe ŉ mate is u ŉ lidmaat wat God met hartlike 
versugtinge sonder ophou bid en dank vir sy genade en sy Heilige Gees?  
 
As dit by kerkgroeibediening kom, moet ons veral bid: “Laat u koninkryk kom”. “Bewaar 
U kerk en laat dit groei” Dit moet die gebed op die lippe van elke lidmaat, predikant, 
ampsdraer en gemeente wees.  
 
Heelwat van ons lidmate is bekommerd oor die geestelike toestand van sommige van 
ons gemeente se lidmate. Ook die kerkraad is bekommerd oor die stand van die 
meelewing en veral ook die erediensbywoning. Lidmate praat ook met mekaar daaroor. 
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Lidmate praat ook met my of met hulle ouderling daaroor. Waar is die 250 mense wat 
beloof het om die eredienste getrou by te woon met elke diens? 
 
Die gedeelte van die gemeente waaroor ons bekommerd is, is natuurlik self glad nie 
bekommerd nie. Selftevrede en houtgerus gaan hulle maar aan met hulle lewe met die 
gedagte dat alles reg is. Ek dien mos die Here. Ek dien Hom wel op my manier en 
wanneer dit my pas en wanneer dit nie te veel van my vra nie, maar ek dien Hom. 
 
Wat moet ons doen om dit wat ons bekommer oor die geestelike stand van ons 
gemeente reg te maak? As ons dit vra, begin ons eintlik op die verkeerde plek! Ek 
moenie vra wat kan ek doen om dinge reg te maak nie. Ek moet vra: Wat moet God 
doen en hoe kan Hy my gebruik! Dit is die regte vraag om te vra. Ons moet by God begin 
en wat Hy deur sy genade en almag deur ons kan en wil doen.  
 
Ons teks begin dus op die regte plek! As die stand van geloof en meelewing en 
liefdesdiens in ons gemeente en die verkondiging van die Evangelie vir ons belangrik is, 
sal ons gereeld daarvoor bid. Gedurig daarvoor bid. Alles sal eers regkom as u ŉ 
biddende lidmaat is en ons ŉ biddende gemeente is. 
 
Ons teks begin met ŉ algemene opdrag: Bid gedurig! Dit is die sleutel tot alles in die 
Christelike lewe, ook as ŉ mens groei in ŉ gemeente wil aanhelp: Bid gedurig! 
 
Die sleutel tot ŉ meelewende en dienende gemeente is gebed. Die sleutel tot effektiewe 
Woordverkondiging is gebed. Die sleutel tot ŉ vreugdevolle en ŉ kragtige godsdiens is 
GEBED. Die sleutel tot alles in die Christelike lewe is gebed. Die mate van geestelike 
groei in ŉ gemeente is direk afhanklik van die gebede wat daarvoor tot God gerig word. 
 
Die mate van vreugde wat jy in jou godsdiens beleef, is direk afhanklik van die tyd wat jy 
in gebed deurbring. Die mate van geestelike krag wat jy beleef wanneer dit swaar gaan 
of wanneer jy in versoeking kom, is direk afhanklik van die tyd wat jy in gebed 
deurbring. Gebed is die kanaal wat God gekies het waardeur Hy krag in bang en 
twyfellende en wanhopige harte uitstort. Daarom gee God aan ons die duidelike opdrag: 
Bid gedurig. 
 
Om te bid is eintlik swaar werk. Dit vra toewyding en konsentrasie en opoffering. Sodra 
ons begin bid, dink ons mos maklik aan allerhande ander dinge. Sodra ons wil bid, 
onthou ons mos gewoonlik van iets anders wat nog moet doen. Baie keer is ons te moeg 
en te vaak om te bid. Partykeer vergeet ons.  
 
Nee, so mag dit nie wees nie. God sê: Bid gedurig. Hou aan daarmee. Moenie toelaat dat 
enige iets of iemand jou van jou gesprek met God laat vergeet nie. Moenie toelaat dat 
enige iets of iemand tussen jou en jou gesprek met jou Hemelse Vader staan nie. 
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Daarom moet ons gedurig bid. Ons moet daarmee aanhou. Ons moet sonder ophou bid. 
Ons moet ons afsprake met God in ons binnekamers, saam met ons gesinne met 
huisgodsdiens en saam met ons medegelowiges in die erediens, nakom. God wil immers 
sy genade en sy Heilige Gees alleen aan hulle gee wat Hom met hartlike versugtinge 
sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. 
 
Sonder God se genade en sonder God se Heilige Gees sal ons geen hoop hê om ons in te 
verbly nie. Sonder God se genade en sonder God se Heilige Gees sal ons geen krag hê 
om vas te staan in verdrukking of versoeking nie. Sonder gebed beywer ons ons te 
vergeefs vir geestelike en getalle groei in die gemeente. Daarom die opdrag: Bid 
gedurig!  
 
Wanneer ons bid, praat ons direk met die almagtige God, gaan ons sy troonsaal binne 
en verskyn ons voor sy troon. Daar beleef ons sy almag en sy genade en sy liefde vir ons 
en dit gee ons oorvloedige blydskap in ons geloof. Wanneer ons bid, verbind ons onsself 
met die kragstasie van God se almag. Sy onmeetlike krag begin dan deur ons vloei, sodat 
ons ook in verdrukking en versoekings kan vasstaan. 
  
So is ons tot alles in staat deur Hom wat vir ons krag gee. Deur gebed sal ons 
omstandighede nie altyd verander word nie, maar sal ons altyd die krag kry om enige 
situasie te hanteer en vas te bly staan in die geloof.  
 
Daarom, liewe broeder en suster en kind: Bid gedurig. Hou aan bid!  
 
Maar wat moet ons bid? Daar is veral 5 fasette wat in ons voortdurende gebede 
aanwesig met wees. Wanneer ŉ mens oor die verskillende fasette van die gebed praat, 
kom die spreekwoord “waar die hart van vol is, loop die mond van oor” onwillekeurig by 
jou op. Dit wat in jou hart leef, sal noodwendig ook in jou gebede weerspieël word. Om 
te bid is tog om jou hart voor God uit te stort. Ons harte is egter ook met sonde besmet.  
Spreuke 4:23 sê: “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou 
hele lewe”. Wat in jou hart omgaan, bepaal jou hele lewe - ook jou gebede. Daarom 
moet ons eerstens vra wat behoort daar in ŉ gelowige se hart te leef?  
 

 ŉ Gelowige se hart behoort vol te wees van God se eer en sy majesteit.  

 ŉ Gelowige se hart behoort vol te wees van dankbaarheid.  

 ŉ Gelowige se hart behoort vol te wees van sondebesef.  

 ŉ Gelowige se hart behoort vol te wees van omgee vir ander mense.  

 ŉ Gelowige se hart sal ook vol wees van sy eie nood en behoeftes. 
 
Daarom: 
1. ŉ Gelowige wie se hart vol is van God se eer en sy majesteit se mond sal oorloop van 

aanbidding en lofprysing.  
2. ŉ Gelowige wie se hart vol is van dankbaarheid se mond sal oorloop van 

danksegging.  
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3. ŉ Gelowige wie se hart vol is van sondebesef se mond sal oorloop van 
sondebelydenis en vergifnis vra. 

4. ŉ Gelowige wie se hart vol is van omgee vir ander mense se mond sal oorloop van 
voorbidding vir ander.  

5. ŉ Gelowige wie se hart vol is van sy eie nood en behoeftes se mond sal ook oorloop 
van voorbidding daarvoor. 

 
Kom ons kyk kortliks na hierdie 5 fasette wat in ons gebede aanwesig moet wees: 
 
1. Aanbidding en lofprysing 
Eerstens: ŉ Gelowige wie se hart vol is van God se eer en sy majesteit se mond sal 
oorloop van aanbidding en lofprysing. God is ontsaglik heilig, genadig, barmhartig, hoog 
verhewe en almagtig. Daarom behoort ons Hom te loof en te prys en te verheerlik in ons 
gebede. Ons mag nooit so selfgerig wees dat ons harte so vol is van ons eie behoeftes 
dat daar nie ook plek is vir God se eer en sy majesteit in ons gebede nie.  
 
In Openbaring kry ons pragtige voorbeelde van aanbidding en lofprysing. Die 4 lewende 
wesens in Op. 4:8 sê sonder ophou dag en nag: “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die 
Almagtige, Hy wat is en wat was en wat kom.” Die 24 ouderlinge in :11 sê: “Here ons 
God, u is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles 
geskep het; deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep.” 
 
Die engele loof die Here so in Op 5:12, 13: “Die Lam wat geslag was, is waardig om die 
mag en rykdom, die wysheid en sterkte die eer, heerlikheid en lof te ontvang ... Aan 
Hom wat op die troon sit, en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en 
die krag, tot in alle ewigheid.” 
 
Die verlostes sing in Op 15:3, 4: “Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God, 
Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal u nie vrees 
nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig! Al die nasies sal kom en U 
aanbid, want hulle sal sien dat U handelswyse regverdig is.” 
 
Om God so te verheerlik is heerlik! Ruim daarom genoeg plek in in u gebede om so Sy lof 
te besing en Sy naam te verheerlik. God is so groot en so heerlik dat as ons Hom nie 
verheerlik nie, dan sal die klippe dit uitroep! Hoe meer jy God gaan verheerlik in jou 
gebede, hoe meer gaan jy ook besef godsdiens gaan nie in die eerste plek oor jou en jou 
behoeftes nie, dit gaan oor God en die eer van sy Naam! 
 
2. Danksegging 
Hand aan hand met lofprysing loop danksegging. ŉ Gelowige wie se hart vol is van 
dankbaarheid se mond sal oorloop van danksegging. Die Kategismus sê om te bid is die 
belangrikste manier waarop ons ons dankbaarheid aan God kan bewys.  
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ŉ Dankbare mens sê tog dankie. Daarom moet ons altyd plek inruim in ons gebede om 
God te dank vir alles wat ons elke dag uit Sy hand ontvang. God se genade, Sy verlossing 
en vergifnis in Christus, Sy troue sorg en bewaring elke dag, die gawes wat Hy aan ons 
gee, die geleenthede wat Hy vir ons skep, Sy Woord, Sy Gees en Sy kerk is maar enkele 
van die dinge waarvoor ons ons dank aan Hom verskuldig is.  
 
Omdat ons van nature ondankbaar is, herinner Paulus ons in Filippense 4:6 om 
danksegging in ons gebede in te sluit: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in 
alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend”. As 
ons bid om iets te vra, moet ons nooit vergeet om dankie te sê vir al die goeie dinge wat 
ons elke dag uit God se hand ontvang nie. As ek oor ŉ probleem bid en ek onthou ook 
om dankie te sê, lyk die probleem nie meer so groot nie, want dan sien ek dat ek, ten 
spyte van die probleem, baie het om voor dankbaar te wees. 
 
Danksegging en lofprysing is baie nou aan mekaar verbind. Lofprysing loop gewoonlik uit 
op danksegging en danksegging loop gewoonlik uit op lofprysing. Met lofprysing loof ons 
God gewoonlik vir wat Hy is en met danksegging sê ons vir God dankie vir wat Hy doen. 
 
Hoe meer jy God gaan dank in jou gebede, hoe meer gaan jy in ŉ dankbare mens 
verander en gaan dankbaarheid jou lewe beheers. 
 
3. Sondebelydenis en vergifnis vra 
ŉ Gelowige wie se hart vol is van sondebesef se mond sal oorloop van sondebelydenis 
en vergifnis vra. Ons grootste nood is ons sonde. Sonde bring skeiding tussen ons en 
God, daarom behoort ons ons sondes in ons gebede te bely en om vergewing in Christus 
te smeek. Die gebed in Daniël 9 is hierin vir ons ŉ pragtige en ŉ aangrypende voorbeeld: 
 
Daniël bid daar onder andere: “Ag, Here, groot en ontsagwekkende God, U handhaaf u 
verbond en u trou teenoor dié wat vir U liefhet en u gebooie gehoorsaam. 5 Ons het 
gesondig, ons het oortree, ons het verkeerde dinge gedoen, ons was opstandig en het 
nie gelewe volgens u gebooie en u bepalings nie. 6 Ons het nie geluister na u dienaars 
die profete nie, wat in u Naam ons konings, ons leiers, ons familiehoofde en die hele 
bevolking aangespreek het. 7 U is regverdig, Here. Dit is onsself wat hierdie ellende oor 
ons gebring het, oor die mense van Juda, oor die inwoners van Jerusalem, oor die hele 
Israel, dié wat naby is sowel as dié wat ver is, ver in al die lande waarheen U hulle 
verstrooi het oor hulle ontrou teenoor U. 8 Here, hierdie ellende het oor ons, oor ons 
konings, oor ons leiers en oor ons familiehoofde gekom omdat ons teen U gesondig het. 
9 Maar U, Here ons God, bewys barmhartigheid en U vergewe, al was ons opstandig 
teen U. 10 Ons was nie aan U, Here ons God, gehoorsaam nie, ons het nie volgens u wil 
gelewe nie, u wil wat U deur u dienaars, die profete, aan ons gegee het. 11 Die hele 
Israel het u wil oortree; hulle het afvallig geword en nie na U geluister nie. Daarom het U 
die vloek wat met ’n eed bevestig is en wat opgeteken is in die wet van Moses, die 
dienaar van God, oor ons laat kom. Dit is omdat ons teen U gesondig het.”  
 



 

 

52 

 

Wanneer laas was u so bewus van u sondeskuld dat u so gebid het? Lees gerus die hele 
hoofstuk en let veral op hoe sondebelydenis en vergifnis vra dwarsdeur die hoofstuk 
vervleg is. 
 
Hoe meer jy jou sonde gaan bely en hoe meer jy vergifnis gaan vra, hoe meer gaan jy dit 
ook regkry om versoekings teen te staan en om gehoorsaam aan God se Woord te leef. 
 
4. Voorbidding vir ander 
ŉ Gelowige wie se hart vol is van omgee vir ander mense se mond sal oorloop van 
voorbidding vir ander. Jesus stel self vir ons die voorbeeld met sy ontroerende gebed in 
Johannes 17. Hy bid vir sy kerk op aarde en dra ons aan die sorg van ons hemelse Vader 
op.  
 
In die Bybel kry ons die opdrag om vir mekaar te bid (Jk 5:16), om vir al die gelowiges te 
bid (Ef 6:18) om vir die Woordverkondigers te bid (Ef 6:19), om vir ons vyande te bid (Mt 
5:44), om vir die owerheid te bid en nog vele meer. Dit is ŉ heerlike voorreg om ander 
se nood en behoeftes aan God in die gebed op te dra en te weet dit maak ŉ verskil. Die 
gebed van ŉ gelowige het immers ŉ kragtige uitwerking (Jk 5:16). 
 
Veral moet ons ook bid vir die nood van hulle wat nie vir God ken nie. Ons moet bid dat 
die Evangelie hulle ook sal bereik en dat God ons ook daarvoor sal gebruik. Hoe meer 
ons so gaan bid, hoe meer sal ons besef dat ons almal God se sendelinge, God se 
ligdraers in hierdie wêreld is wat sy Woord moet uitdra. 
 
5. Voorbidding vir eie behoeftes                                                                                             
 ŉ Gelowige wie se hart vol is van sy eie nood en behoeftes se mond sal ook oorloop van 
voorbidding daarvoor. Dis ŉ heerlike troos om te weet ek kan met my nood en 
bekommernisse na my hemelse Vader vlug met die vaste geloof dat Hy sal sorg (Ps 
37:5). Hy is immers almagtig en getrou en wil alle goeie dinge aan my skenk en alle 
slegte dinge tot my beswil laat dien.  

 
Daarom kan ek met klein en groot behoeftes tot Hom in die gebed nader. Dit sluit 
liggaamlike sowel as geestelike behoeftes in. “ As julle in My bly en my woorde in julle, 
vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry”, sê Jesus in Jh 15:7. Dit bevat ŉ heerlike 
belofte, maar word deur ŉ belangrike voorwaarde voorafgegaan. Iemand wat in Christus 
bly sal immers nie selfsugtig of onverantwoordelik bid nie.  

 
“As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige 
begeertes bevredig ” (Jk. 4:3) is ŉ belangrike waarskuwing om te onthou wanneer ŉ 
mens vir jou eie nood en behoeftes bid. 
 
Ek moet egter onthou dat my behoeftes nie die enigste dinge is waarvoor ek moet bid 
nie!  
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Begin maar liewer met lofprysing en danksegging en skuldbelydenis en voorbidding vir 
ander sodat jou behoeftes nie jou gebede oorheers nie. 
 
Dit is ŉ heerlike voorreg om tot God te mag nader in die gebed. Deur voortdurend aan al 
vyf hierdie fasette aandag te gee, sal ons gebalanseerd bid en voorkom ons dat ons 
gebede eensydig word. So sal God verheerlik word. So sal ons die kerk wees wat God  
bedoel het ons moet wees. So sal ons gemeente groei – in geloof en in getalle.  
  
So sal God die eer ontvang en ons in die geloof opgebou word. Gebed is immers die 
asemhaling van die siel. 
 

1. Mag u hart dan ook so vol wees van God se eer en sy majesteit dat u gebede sal 
oorloop van aanbidding en lofprysing.  

2. Mag u hart dan ook so vol wees van dankbaarheid dat u gebede sal oorloop van 
danksegging.  

3. Mag u hart dan ook so vol wees van sondebesef dat u gebede sal oorloop van 
sondebelydenis en vergifnis vra. 

4. Mag u hart dan ook so vol wees van omgee vir ander mense dat u gebede sal 
oorloop van voorbidding vir ander.  

5. Mag u hart dan ook so vol wees van u eie nood en behoeftes dat u gebede sal 
oorloop van voorbidding daarvoor. 

 
Bid vir groei in die kerk waarvoor Jesus gely en gesterf het aan die kruis. Bid dat God 
hierdie kerk vir wie Hy so lief is, sal bewaar en sal laat groei en dat Hy ons as 
instrumente daarvoor sal gebruik. 

Amen. 
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9. 2 PETRUS 1:1, 2, 5A                                                              
 
Van Simon Petrus, ’n dienaar en apostel van Jesus Christus. Aan dié wat deur die 
regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof 
as ons ontvang het. 2 Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle 
kennis van God en van Jesus ons Here! ... 5 En juis om hierdie rede moet julle alles in die 
stryd werp om julle geloof te verryk ....  
 
TEMA: VERRYK JOU GELOOF SODAT DIT KAN GROEI EN DIE GEMEENTE KAN LAAT 
GROEI! 
1. Geloof is ŉ kosbare geskenk. 
2. Deur geloof kan mens die verderf ontvlug en deel kry aan die Goddelike natuur. 
3. Werp alles in die stryd om jou geloof te verryk, sodat jy geestelik kan groei en die 
gemeente kan groei! 
 
ŉ Kind wat nie groei nie makeer iets drasties. ŉ Gelowige wat nie groei nie, makeer iets 
drasties. ŉ Kerk wat nie groei nie, makeer iets drasties. 
 
1. In ons reeks oor die omkeerstrategie het ons gehoor dat die hele strategie op die 
fondament van die Woord gebou is. 
 
Die eerste kernelement waaraan ons in die vorige preek aandag gegee het, was gebed. 
Nou kom ons by die tweede een. Die tweede kernelement is “Groei”. Dit dui op groei op 
twee terreine: die geloofsgroei van elke lidmaat en die groei in getalle van die 
gemeente. 
 

(Die deputate skryf): “Uit Skrifgedeeltes soos onder andere 2 Petrus 1, Efesiërs 4, 
Hebreërs 5 en 6 en blyk duidelik dat die fokus op geloofsgroei van lidmate baie 
sterk in die bediening in die gemeente aandag moet geniet. Die persoonlike 
geloofgroei van lidmate lei tot die opbou van die gemeente, maar kweek ook 
geloofsvolwasse lidmate wat daders van die Woord word en die Evangelie aktief 
leef en uitdra. 
 
Getallegroei van die gemeente moet ook sterk in die bediening van die 
gemeente aandag geniet deur aktiewe evangeliseringswerk plaaslik onder alle 
gemeenskappe en die ondersteuning van sendingwerk in ander wêrelddele. Die 
onmiddellike nood van die omgewing maar ook die nood van mense wat nog 
nooit van die Evangelie gehoor het nie, moet altyd saam bedien word en nie 
teenoormekaar gestel word nie. 
 
Lidmate moet ook toegerus word om in die nuwe konteks van ons land hulle eie 
lewensruimte (familie, vriende, sosiale lewe, werk, ens) as evangelisasieterrein te 
sien en te gebruik. Kerkgroeimodelle soos kerkplanting, samewerking met 
bestaande gemeentes in potensiële groei-areas, samewerking met 
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sendingorganisasies, ondersteuning van sendinggemeentes, sendeling ens, is 
alles geleenthede waar ŉ gemeente kan meewerk aan die groei van die kerk.” 

 
Die lidmate van ŉ gemeente moet dus groei in die geloof, sodat die gemeente in getalle 
kan groei. 
 
Petrus skryf in sy brief van ŉ kosbare geskenk wat ons van God ontvang het - GELOOF. 
Ons dink nie altyd aan geloof as ŉ geskenk van God af nie. Maar Petrus herinner ons 
daaraan dat geloof ŉ baie spesiale geskenk is as hy sy brief rig aan: die wat deur die 
regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof 
as ons ontvang het. Die Kategismus sê die Heilige Gees werk die geloof in ons harte deur 
die verkondiging van die heilige Evangelie en Hy versterk dit deur die gebruik van die 
heilige sakramente. 
 
Wat is dit wat geloof so ŉ kosbare geskenk maak? Wel in die eerste plek blyk dit dat 
geloof nie iets is wat ŉ mens vanself het nie. Nee, jy moet dit ontvang, van God ontvang. 
Paulus skryf ook in Efesiërs 2:8 dat geloof ŉ gawe, ŉ geskenk, van God is. Geloof kan dus 
nooit as vanselfsprekend aanvaar word nie. As God dit nie aan jou gee nie, dan het jy dit 
nie. Self kan jy dit nie verwerf nie. 
 
Wat geloof verder so ŉ kosbare geskenk maak, is die feit dat God dit nie aan alle mense 
gee nie. Nee, Hy gee dit net aan ŉ uitgesoekte groepie. Petrus sê: “Aan die wat deur die 
REGVERDIGE BESKIKKING van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare 
geloof as ons ontvang het.” Deur die REGVERDIGE BESKIKKING van ons God is ŉ 
verwysing na die uitverkiesing.  
 
Alle mense verdien om verlore te gaan oor hulle sonde, maar in sy groot genade het 
God ŉ groepie uitgekies aan wie Hy ware geloof in Jesus Christus skenk, sodat hulle nie 
verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is dus net die wat deur God 
uitgekies is wat geloof as geskenk van Hom ontvang. ŉ Gelowige is dus deel van ŉ baie 
spesiale groep mense, mense wat deur God in genade uitgesoek is om aan Hom te 
behoort. 
 
As ŉ mens dus in Jesus Christus glo, dan het jy die heerlike troos dat jy uitverkies is, dat 
God jou spesiaal uitgesoek het om sy kind te wees, nie omdat jy dit verdien het of enige 
spesiale kwaliteite het nie, maar omdat God genadig is, want ook jy verdien eintlik om 
verlore te gaan oor jou sonde. 
 
Wat geloof verder so ŉ kosbare geskenk maak, is die feit dat jy daarsonder vir ewig 
verlore sal gaan. Sonder geloof kan ŉ mens nie die ewige lewe ontvang nie. Nie dat ŉ 
mens die ewige lewe ontvang op grond van jou geloof nie. Nee, ŉ mens ontvang die 
ewige lewe omdat God jou uitverkies het, en Jesus Christus daarom vir jou sondes 
gesterf het. Maar geloof bind ons aan Christus.  
 



 

 

56 

 

Die geloof wat God aan ons gee, bind ons aan Christus en maak daarom vir ons die pad 
na die ewige lewe oop. So gesien is geloof sekerlik die kosbaarste geskenk wat daar is.  
 
2. Daarom sê Petrus in :4: “Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur 
begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.” Deur 
geloof kan ons die verderf ontvlug. Verderf beteken twee dinge. Dit beteken die verderf 
wat sonde in ŉ mens se lewe aanrig, die skade wat dit aan jou doen en wat lei tot die 
ewige veroordeling. Deur geloof kan jy daaraan ontkom. Omdat jy glo, en daarom veg 
teen versoekings, sal die sonde nie meer jou lewe kan vernietig soos vroeër nie.  
 
Verderf beteken ook die verganklikheid van hierdie lewe. Ons as mense word ouer, ons 
word siek, uiteindelik moet ons sterf. Maar deur geloof kan ons ook hierdie verderf, 
hierdie agteruitgang wat op die dood uitloop, vryspring, want sodra ŉ gelowige sterf is 
hy tog by die Here en daar lewe hy die volmaakte lewe in God se heerlike 
teenwoordigheid. Daar is dit verreweg die beste.  
 
Om te sterf is dus vir ŉ gelowige vooruitgang, nie agteruitgang nie. Vir ŉ ongelowige is 
dit egter finale, verskriklike agteruitgang na die ewige dood. En ŉ mens kan hierdie 
verderf alleen ontvlug deur geloof in Jesus Christus. Deur geloof ontvlug mens dus die 
vernietigende gevolge van sonde in hierdie lewe en ŉ mens ontvlug die ewig dood.  
 
Deur geloof, sê Petrus, ontvlug ons nie net verderf nie, maar kry ons ook deel aan die 
Goddelike natuur. Dit beteken dat ŉ gelowige so naby aan God lewe dat ander mense 
wat met hom of haar te doen kry iets van God self in sy of haar lewe kan sien.  
 
Om deel te kry aan die Goddelike natuur beteken om meer en meer God se beeld hier 
op aarde te vertoon, om meer en meer God se eienskappe te vertoon, eienskappe soos 
liefde, geduld, vredeliewendheid, regverdigheid, selfbeheersing, vergewensgesindheid. 
Alleen deur geloof kan ŉ mens dit regkry om jou sondige natuur meer en meer af te 
sterf en om meer en meer die beeld van God in jou lewe te vertoon. 
 
Ja, geloof is inderdaad ŉ kosbare geskenk! En geloof bestaan mos uit kennis en vertroue. 
 
Petrus begin sy brief met ŉ seënwens: “Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed 
wees!” Letterlik staan daar: Mag genade en vrede vir julle vermeerder word, mag dit 
elke dag net meer en meer word tot julle daarvan oorloop! Mag julle geloof so groei dat 
julle lewens oorloop van genade en vrede! 
 
Om genade en vrede in oorvloed te hê, is ŉ volwasse, volgroeide geloof noodsaaklik. Dit 
is dus waar ons moet begin, by die stand van ons geloof en hoe ons dit kan laat groei. 
 
Die Woord sê as ons wil hê ons geloof moet so groei dat genade en vrede meer en meer 
toeneem in ons lewens moet ons presies weet wat ŉ Christen is, moet ons presies weet 
wat ŉ Christelike lewe behels. Waarvoor lewe ŉ Christen, wat is die hoofdoel van sy 
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lewe? Petrus noem twee goed. ŉ Christen ken God en ŉ Christen word soos God. ŉ 
Christen ken God en ŉ Christen word soos God.  
 
In vers 2 sê hy mos: “Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis 
van God en van Jesus, ons Here!” Sonder om God te ken en sonder om Jesus te ken kan 
daar dus geen genade en vrede in oorvloed wees nie. Genade en vrede word 
vermeerder deur God en Jesus te ken! En vers 4 sê mos dat ŉ Christen iemand is wat 
deel kry aan die Goddelike natuur. Dit is dus die twee dinge waarna ek moet streef as ek 
wil hê my lewe moet oorloop van genade en vrede. As ek genade en vrede in my lewe 
wil laat vermeerder moet my hele lewe daarop gefokus wees om God te ken en om soos 
Hy te word. 
 
Daarom word daar soveel geleenthede in hierdie gemeente geskep dat ons God kan 
ken, dat ons Hom beter kan leer ken. Elke Sondag is daar 2 eredienste waarin U God 
beter kan leer ken. Elke week is daar katkisasie waarin die kinders die Here beter kan 
leer ken. Daar is Bybelstudiegroepe waarin ons God beter kan leer ken. Die huisbesoeke 
is geleenthede waarin ons God beter kan leer ken. In huisgodsdiens en 
binnekamergodsdiens kan ek die Here beter leer ken.  
 
As ek nie die beste gebruik gaan maak van elke geleentheid om die Here beter te leer 
ken nie, as ek self ook nie geleenthede gaan skep nie, dan sal genade en vrede nie vir my 
vermeerder word nie. As ek wel soveel as moontlik geleenthede benut, sal ek God beter 
leer ken en sal genade en vrede vir my vermeerder word.  
 
3. Maar omdat geloof so ŉ kosbare geskenk is, gee God vandag opnuut aan ons die 
opdrag: “En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te 
verryk.” Omdat geloof so ŉ kosbare geskenk van God aan ons is, moet ons alles in die 
stryd werp om ons geloof te verryk, om dit te laat groei. 
 
Ons besef dit nie altyd nie, maar ons het elkeen ŉ verantwoordelikheid ten opsigte van 
ons eie geloof. God gee dit aan ons, maar ons moet dit verryk. Dit is soos ŉ pa wat aan 
sy seun ŉ plaas persent gee en dan vir hom sê: Ek gee nou hierdie plaas aan jou, maar jy 
moet dit nou ontwikkel tot ŉ spogplaas. Die pa gee die plaas, maar die seun moet aan 
die werk spring en die plaas ontwikkel. Dieselfde met ons geloof. God gee dit, maar ons 
moet dit verryk. 
 
Die Woord gebruik baie sterk taal as hier staan: “julle moet alles in die stryd werp om 
julle geloof te verryk.” Om alles in die stryd te werp, beteken tog om jou uiterste bes te 
doen, om geen moeite te ontsien nie, om dit die belangrikste ding in jou lewe te maak. 
Wat is u belangrikste doelwit in die lewe? As dit nie is om u geloof te verryk nie, dan het 
u ŉ verkeerde doelwit. 
 
Dit is baie belangrik dat ons ŉ paar dinge hier sal raaksien:  
 



 

 

58 

 

 Ons moet raaksien dat om ons geloof te verryk ŉ opdrag van God is. 
 

 Ons moet raaksien dat dit ŉ opdrag aan ons elkeen persoonlik is.  
 

 Ons moet raaksien dat dit ŉ opdrag is wat inspanning en opofferings gaan verg. 
 

 Ons moet raaksien dat daar oorvloedige geestelike seën wag vir mense wat alles 
in die stryd werp om hulle geloof te verryk. 

 

 Ons moet raaksien dat die groei in die gemeente afhanklik is van my geestelike 
groei. As ek nie geestelik gaan groei nie, as ek gaan bly soos ek is, dan gaan die 
gemeente ook bly soos hy is, of die gemeente gaan groei sonder my. 

 
Dat dit ŉ opdrag van God is, is baie duidelik. Daarby kan nie een van ons verbykom nie: 
Julle moet alles in die stryd werp om julle geloof te verryk. Julle moet. 
 
Dit is verder ŉ opdrag wat aan my persoonlik gerig is. Ek self en ek alleen is 
verantwoordelik vir die uitvoering van die opdrag. Ek self moet alles in die stryd werp 
om my geloof te verryk. Nie die dominee of die ouderling of my ouers of die kerk of wie 
ook al nie. Baie mense het mos die idee: Ek moet sit en wag dat iemand anders my 
geloof moet kom verryk. Nee, hieroor is die Bybel baie duidelik: Jy is persoonlik 
verantwoordelik om self jou eie geloof te verryk.  
 
Jy moet alles in die stryd werp om dit te doen. Ander kan vir jou raad en leiding gee, 
maar jy moet dit doen. Dit is juis ook die doel van Petrus se brief om vir ons te leer hoe 
ons ons geloof moet verryk, maar jy en jy alleen bly verantwoordelik vir jou eie geloof. 
 
Dit gaan dus opofferings verg, dit gaan moeite verg, dit gaan inspanning verg. Dit gaan 
van my ook toewyding vra. Maar dit is noodsaaklik, want as jy nie alles in die stryd werp 
om jou geloof te verryk nie, dan gaan jy geestelik kwyn. Dan gaan jou geloof maer en 
uitgeteer en kragteloos wees. Dan gaan jy kort-kort in sak en as sit en in moedeloosheid 
en swartgalligheid verval. Dan gaan jy bang wees vir die toekoms en gaan jy vir niks kans 
sien nie. Dan gaan jou godsdiens vreugdeloos wees en jou lewe ŉ warboel. Dan gaan jy 
negatief teenoor alles en almal reageer. 
 
Daarom sê Petrus in :9: “Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is 
kortsigtig, nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is.” 
Iemand wat nie alles in die stryd werp om sy geloof te verryk nie het dus eintlik vergeet 
dat hy ŉ kind van God is. Hy het vergeet van hierdie kosbare geskenk wat God aan hom 
uit genade gegee het. 
 
Hoe moet ons ons geloof verryk? Petrus sê: “Julle moet alles in die stryd werp om julle 
geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met 
selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die 
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godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle 
mense.”  
 
God se groot gebod is dat ons Hom bo alles moet liefhê. Daaruit lei ons af dat ons God 
moet vereer in alles wat ons doen. Die eredienste is een van die belangrikste 
geleenthede wat ons het om God te vereer. Daarom moet ons alles in die stryd werp om 
al die eredienste by te woon, sodat God sy eer kan ontvang en ek in my geloof versterk 
kan word. Ek moet myself blootstel aan die Woord, want dit is die kos wat my geloof 
laat groei.  
 
Ek moet my blootstel aan die Woord deur self ook Bybel te lees en te bid. Ek moet my 
kinders blootstel aan die Woord met huisgodsdiens en deur te sorg dat hulle ook in elke 
erediens is en goed voorbereid is vir katkisasie. Dan sal hulle geloof ook verryk word en 
groei. So moet ek ook almal wat op my pad kom, blootstel aan die Woord van God. 
 
Die Woord en gebed laat ons geestelik groei! 
 
Dit is baie belangrik om in te sien dat daar oorvloedige geestelike seën wag vir mense 
wat alles in die stryd werp om hulle geloof te verryk. Petrus sê in :8: “As julle dit alles 
besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus 
beter leer ken.” God gee ŉ heerlike vrug aan elkeen wat alles in die stryd werp om sy 
geloof te verryk: So-iemand leer ons Here Jesus Christus beter ken!  
 
Verder sê Petrus: “As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar 
vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en 
Verlosser, Jesus Christus.” 
 
As u dus gehoorsaam gaan wees aan hierdie opdrag en alles in die stryd gaan werp om u 
geloof te verryk, wag daar ook vir u vrye en feestelike toegang tot die ewige koninkryk 
van ons Here en Verlosser, Jesus Christus! Gelowiges wie se geloof elke dag nog verder 
groei is aktiewe gelowiges wat die Woord uitdra. Sulke gelowiges laat ŉ kerk groei deur 
hulle voorbeeld en deur hulle getuienis in die wêreld.  
 
Ons gemeente sal eers groei, sterker in die geloof word en groter word, as ons die 
Woord uitdra. Ons sal alleen die Woord wil uitdra wanneer ons geloof gegroei het! 
 
Daarom moet ons bid dat die Heilige Gees ons so vol sal maak van sy Woord, dat ons 
geloof so sal groei dat ons van begeerte sal brand om die Woord te verkondig met 
woord en daad. 
 
Amen. 
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10. TEKS: JOHANNES 17:17-21                                      
 
Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. 18 Soos U 
My na die wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; 19 en ter 
wille van hulle wy Ek My aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy 
kan wees.” 20 “Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde 
tot geloof in My sal kom. 21 Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in 
My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My 
gestuur het.  
 
TEMA: JESUS SE AFSKEIDSGEBED: 

1. Jesus bid vir sy kerk 
2. Hy beklemtoon die Woord 
3. Hy beklemtoon dit dat geloof toewyding vra 
4. Hy beklemtoon dit dat om te glo ŉ werkwoord is 
5. Hy beklemtoon die eenheid en die meelewing in die kerk 

 
Een van die kosbaarste en kragtigste gebede wat ooit gebid is, is Jesus se afskeidsgebed 
net voor sy kruisiging in Johannes 17. Ons het tot nou toe 9 preke gehoor oor die 
omkeerstrategie. Vandag sluit ons af met ŉ samevatting aan die hand van Jesus se 
afskeidsgebed. 
 
1. Die eerste opvallende ding is dat Jesus nie die geleentheid gebruik om te preek nie, 
maar om te bid! Sy afskeidspreek lewer Hy in die vorm van ŉ gebed. Hy besef dat Hy 
nou klaar gepreek is vir sy dissipels en dat al wat nou oorbly is om vir hulle te bid.  
 
So bid Hy nou nog vir sy kerk. So bid Hy nou nog vir hierdie gemeente en vir elkeen van 
ons. Ja, as ons enigste Hoëpriester tree Hy ook op hierdie oomblik vir ons in en doen Hy 
vir ons voorbidding en Hy sal dit doen tot met die wederkoms. Daarom weet ons ook: 
Ons het niks te vrees nie, ons hoef vir niks bang te wees nie, ons Hoëpriester bid elke 
dag en elke oomblik vir ons. Ook nou. Ook môre. Ook volgende jaar.  
 
Daarom word Jesus se afskeidsgebed in Johannes 17 ook die Hoëpriesterlike Gebed 
genoem. Daarom hoef ons ook nie te twyfel oor wat die toekoms vir die kerk van die 
Here en vir hierdie gemeente inhou nie. Dit is nog steeds ons getroue hemelse Vader 
wat ons geestelik versorg. Boonop woon Hy na Pinkster deur sy Gees in sy kerk, in die 
gelowiges. 
 
Dit is nie hierdie of daardie dominee wat die kerk versorg nie. Nee, dit is God self wat dit 
deur sy geroepe diensknegte doen. Daarom kan Jesus ook met vrymoedigheid sy 
dissipels agterlaat na sy hemelvaart. Hy weet hulle sal goed sonder Hom kan klaarkom, 
want Hy self sal voortdurend vir hulle intree by sy Vader en Hy self sal in hulle woon en 
hulle lei deur sy Gees en sy Woord. 
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Dit is tog Hy wat alles in sy hand hou, ook vir ons, sy kerk. Dit is tog Hy wat sy liefde en 
genade en barmhartigheid oor ons uitstort. Dit is Hy wat sy kerk regeer. Dit is Hy wat sy 
diensknegte vir ŉ bepaalde tyd na ŉ bepaalde plek stuur. Dit is tog sy kerk, nie ons kerk 
nie. Hy beskik alles ten goede vir ons, sy kerk. Hy weet die beste. Hy is tog lief vir sy kerk, 
so lief dat Hy bereid wat om vir ons aan die kruis te sterf. Daarom kan ons vas glo en 
weet dat Hy weet wat die beste vir sy kerk is. 
 
Daarom, as Jesus afskeid neem van sy dissipels, dan vertrou Hy hulle aan God toe en bid 
Hy dat God hulle sal bewaar, veral van die bose sal bewaar.  
 
2. Jesus beklemtoon heelwat dinge in sy afskeidsgebed. Ons staan vanoggend stil by 
enkeles hiervan, soos dit in ons teksverse staan: “Laat hulle aan U toegewy wees deur 
die waarheid. U woord is die waarheid. 18 Soos U My na die wêreld toe gestuur het, het 
Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; 19 en ter wille van hulle wy Ek My aan U toe, 
sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. 20 Ek bid egter nie net vir 
hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom. 21 Ek bid dat 
hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons 
mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.” 
 
Hier in Jesus se afskeidspreek hoor ons duidelik:  
1. Jesus beklemtoon die Woord.  
2. Hy beklemtoon dit dat geloof toewyding vra.  
3. Hy beklemtoon dit dat om te glo ŉ werkwoord is en  
4. Hy beklemtoon die eenheid en die meelewing in die kerk.  
 
Kom kyk kortliks hierna. 
 
2. Eerstens: Jesus beklemtoon die Woord. In vers 14 sê Jesus: “Ek het u Woord aan hulle 
gegee ...” En in ons teks: “U woord is die waarheid.” 
 
Daarom moet die bediening in ons gemeente dit ook beklemtoon: Ons moet mense van 
die Woord wees. Ons moet ŉ gemeente van die Woord wees. God se Woord moet die 
hoogste gesag in ons lewens wees. Ons moet mense wees wat smag na die Woord, in 
eredienste, in Bybelstudies, in die katkisasie, by huisbesoeke, by huisgodsdiens, by 
binnekamergodsdiens. Jesus herinner ons hieraan as Hy in sy afskeidsgebed sê: “U 
woord is die waarheid.” 
 
Dit bring ons by die lewensbelangrike vraag: Hoe smag ons in hierdie gemeente na die 
Woord? Hoeveel van ons lees en bid elke dag in ons binnekamer? Hoeveel gesinne hou 
huisgodsdiens? Hoeveel woon elke moontlike erediens by en hoeveel bly sommer 
maklik weg? Jesus Christus self vra vandag deur sy Gees: Kan ŉ mens aan jou lewe sien 
dat jy glo dat My Woord die Waarheid is? 
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Daarom: Glo onwrikbaar dat die Bybel die Waarheid is, dat dit die Woord van God is en 
leef so dat ander die bewys ook in jou lewe kan sien dat die Bybel inderdaad die Woord 
van God is! Smag na God se Woord wat die lewegewende waarheid is! Moet nooit 
toelaat dat iets of iemand tussen jou en die Woord kom staan nie! 
 
3. Die tweede saak wat Jesus in ons teks beklemtoon is dat geloof toewyding vra. Hy bid 
in :17: “Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid.” Letterlik: Heilig hulle in u 
Waarheid. Iets wat heilig is, is iets wat aan God se diens toegewy is, iets wat eenkant 
gesit is vir gebruik in God se diens alleen. Jesus het ons verlos om aan God toegewy te 
wees. Ook op hierdie oomblik bid Hy vir ons en vra Hy dat ons aan God toegewy sal 
wees deur die Waarheid. Die bediening in hierdie gemeente moet dit dus ook 
beklemtoon: Wees toegewy aan God! 
 
Dien u die Here met toewyding? Wie van ons kan sê dat ons 100% toegewyd is in ons 
diens aan die Here? Sekerlik nie een nie. Maar as ons ernstig is oor ons godsdiens, dan 
sal ons met hart en siel en verstand en al ons kragte toegewyd aan die Here lewe. Dan 
sal ons nooit toelaat dat enigiets tussen my en my diens aan die Here kom staan nie.  
 
Jesus bid vir ons in sy afskeidspreek: Laat hulle toegewyde volgelinge van My wees. Ons 
opdrag as kerk is om toegewyde dissipels te wees. Hierdie opdrag gaan dus oor 
dissipelskap, dit gaan oor om getroue navolgers van die Here te wees. 
 
Wat kan ons aan ons gebrekkige toewyding doen? Wat kan ons doen om goeie dissipels 
van die Here te wees? Wat kan ons doen om nie meer ek-eerste gelowiges te wees nie 
maar God-eerste gelowiges? Ons teks gee vir ons die antwoord: Begin deur vir jouself en 
vir ander te bid: “Here, laat ek aan U toegewy wees deur die waarheid.” Dit is wat Jesus 
vir ons bid en wat ons ook vir onsself en vir mekaar moet bid. Ja, as ŉ mens die Here 
met toewyding dien, dan bring dit vreugde in jou lewe!  
 
Om toegewyde dissipels van die Here te wees, moet ons God bo alles liefhê. Bo alles. 
Selfs bo myself en my eie belange. Jesus gee hierdie opdrag net voordat Hy aan die kruis 
gaan sterf het. As ek dit werklik verstaan dat God se liefde vir my geen perke ken nie, 
dan sal my toewyding aan Hom ook geen perke ken nie! Dit sal straal uit my manier van 
lewe, uit my erediensbywoning, uit my liefdesdiens in die kerk en in die wêreld, uit my 
dankoffers, uit my betrokkenheid by die gemeente se aksies. Deur my toewyding kan die 
kerk groei en bloei! 
 
Ook en veral wanneer ek nie toegewyd aan God wil lewe nie of wanneer ek dalk in my 
toewyding verslap, dan weerklink Jesus se gebed vir my deur die hemele: “Vader, laat 
hulle aan U toegewyd wees deur die waarheid!” 
 
Soos Paulus vir die Tessalonisense gesê het, wil ek ook vandag vir u sê: “En nou het ons 
nog iets anders om van julle te vra, broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle 
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moet lewe. Julle doen dit ook, maar in die Naam van die Here Jesus versoek ons julle 
dringend: Lê julle nog meer daarop toe!” 
 
4. Die derde ding wat Jesus beklemtoon in ons teks is dat om te glo ŉ werkwoord is. Hy 
bid in :18-20: “Soos U My na die wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld 
toe gestuur; ... 20 Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle 
woorde tot geloof in My sal kom.”  
 
Hoor u dit? As God iemand roep, dan stuur Hy hom eintlik. Jesus het ons gered, nie 
sodat ons nou lekker rustig kan lewe in ŉ staat van geluksaligheid nie, maar sodat Hy 
ons kan stuur! Sodat Hy ons kan stuur om Sy Naam te verheerlik in alles wat ons doen. 
Sodat Hy ons kan stuur om sy Woord uit te dra. Sodat Hy ons kan stuur om sout en lig te 
wees in die wêreld. Die bediening in die gemeente moet dit ook beklemtoon, omdat 
Jesus self dit beklemtoon: God het ons geroep om ons te stuur.  
 
Geloof is nie bloot ŉ gevoel of ŉ belewenis nie. Geloof is nie ŉ staat waarin ŉ mens 
passief verkeer nie. Nee, geloof, ware geloof gaan in dade oor. Ware gelowiges leef 
hulle geloof en dra die Woord uit.  
 
Ja, as Jesus bid: “ 18 Soos U My na die wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die 
wêreld toe gestuur; ... 20 Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur 
hulle woorde tot geloof in My sal kom”, dan moet ek weet ek is gestuur om vir God te 
gaan werk: In die skool, in die kantoor, by my werk, in my besigheid, in my woonbuurt, 
in my gemeenskap, in my familie. Jesus bid selfs op hierdie oomblik ook vir die mense 
wat deur my dienswerk tot geloof sal kom!: “Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook 
vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom.”  
 
Daarom behoort ons as gemeente ook uit te reik na ander en ander te ondersteun om 
die Woord uit te dra sodat mense tot geloof in God kan kom. 
 
Dit bring ons by die vraag: Hoe is u ŉ ligdraer vir die wêreld? Waar sal dit skielik donker 
word as u die dag nie meer daar is nie? Is daar iemand wat u sal mis as ligdraer? Hoe is 
ons gemeente ŉ lig vir die wêreld? Waar sal dit skielik donker wees as ons gemeente nie 
meer bestaan nie? Is daar iemand wat ons gemeente sal mis as ligdraer? 
 
Wat is u aandeel aan die uitdra van die Woord? En: Kan ons ooit genoeg doen? Die 
bietjie wat ons wel doen, is dit goed genoeg? Kan ons nie meer doen nie? Die vraag is 
dus: Hoe is u in u lewe van elke dag ŉ ligdraer?  
 
Ja, geloof is nie ŉ staat van veilig voel en niks doen nie. Nee, om te glo is om te weet: Ek 
is gestuur. Ek is deur God gestuur. Jesus bid selfs al vir die mense wat deur my 
dienswerk tot bekering gaan kom. Het u al daarmee begin, want Jesus bid al daarvoor?! 
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5. Die vierde saak wat Jesus beklemtoon in sy afskeidspreek is die eenheid in die kerk. 
Hy bid: “21 Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, 
dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.” 
 
Jesus beklemtoon dit, daarom moet ons dit ook in die bediening hier beklemtoon: Ons 
moet eensgesind wees en alles wat die eenheid bedreig met hand te tand beveg. Ons 
moet meeleef met mekaar. Ons moet mekaar se laste dra. Ons moet soos God se 
huisgesin hier op aarde leef. Ons moet dit op so ŉ manier doen dat die wêreld weet 
Jesus is die Christus, die Seun van God wat vir ons verlossing bewerk het. Op grond van 
die feit dat Christus vir ons gesterf het, op grond van die feit dat Hy deur sy Gees in ons 
woon, moet ons mekaar liefhê. Omdat Christus iemand liefhet en hom sy kind gemaak 
het, moet ek hom ook liefhê. 
 
God vra van ons dat ons aan mekaar liefde sal bewys OMDAT ONS IN CHRISTUS 
BROEDERS EN SUSTERS VAN MEKAAR IS. Dink aan die liefde wat God aan jou bewys het 
en gaan jy en doen dieselfde aan jou medegelowiges. Die wonderlike is, terwyl jy dit 
doen, sal jou geloof verryk word! 
 
Ons bevorder ook die eenheid en bewys ook broederliefde aan mekaar deur te bid vir 
mekaar. Christus tree elke dag by die Vader vir my in. Daarom moet ek ook vir ander 
bid. Soos wat Christus nie sy eie belange eerste gestel het nie, maar myne, so moet ek 
ook nie my belange vooropstel nie, maar die van my medegelowiges, ook wanneer ek 
bid. Sodra ek begin voorbidding doen, nie net vir my eie nood nie, maar ook vir die van 
ander, dan sal ek dit ook begin regkry om ander se laste te help dra. 
 
Ware eenheid en meelewing in die kerk loop hand aan hand met vergifnis. Hier sit 
sekerlik vandag ook van u wat een of ander wrok koester teen iemand wat u nog nie 
vergewe het nie. Ons het die opdrag om mekaar te vergewe, soos God ons vergewe, 
anders is ons liefdeloos. Broederliefde beteken ook dat ons mekaar vergewe, omdat 
God ons vergewe. Ons bely elke Sondag dat ons aan die vergewing van sondes glo. Ons 
moet self ook hierdie belydenis bevestig deur mekaar te vergewe. 
 
Jesus vra in sy afskeidsgebed dat ons ook alles in ons vermoë sal doen om alles wat 
hierdie eenheid in Christus bedreig, uit te roei. Los praatjies en skinderpraatjies wat 
mense teen mekaar opmaak, is sonde en bedreig die eenheid. Die weiering om my aan 
die gesag van die Woord te onderwerp, is sonde en bedreig die eenheid. My weiering 
om mee te leef met my medegelowiges is sonde en bedreig die eenheid.  
 
Nee, ons moet die eenheid in Christus bewaar EN AKTIEF BEVORDER en veg teen alles 
wat die eenheid kan skaad. Jesus bid immers self daarvoor. 
 
Die opdrag om die eenheid in die kerk te bevorder, is moeilik maar belangrik. Daarom 
loop die opdrag soos ŉ goue draad dwarsdeur die Bybel. Mag ons gemeente die genade 
ontvang om een te wees in die Here en mag elke lidmaat hom of haar vir hierdie 
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eenheid beywer. So sal ons met ons lewens bewys dat God ons geroep en verkies het. 
So sal ons God eer en so sal ons geloof verryk word en sal die gemeente kan groei. 
  
So sal ons as gemeente aan ons Godgegewe doel beantwoord. So sal ons nie net die 
gemeenskap van die heiliges bely nie, maar ook verwesenlik en so sal ons vrye en 
feestelike toegang hê tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.  
 
Soos Paulus vir die Tessalonisense sê in 1 Tessalonisense 4, wil ek ook vanoggend vir u 
sê: “Oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle is self deur God 
geleer om mekaar lief te hê. 10 En dit doen julle dan ook teenoor al die broers in die 
hele Masedonië. Ons versoek julle egter dringend, broers: Lê julle nog meer daarop 
toe!” 
 
Daar lê ŉ opwindende tyd vir ons as gemeente voor! Daar kan niks meer opwindend op 
hierdie aarde wees as om die roeping waarmee God jou geroep het, te vervul nie.  
 
As ons ŉ gemeente is wat God in alles verheerlik,  
as ons ŉ gemeente is wat God se Woord uitdra,  
wat ook mense toerus om volgens die Woord te lewe,  
as ons ŉ gemeente is wat mee leef met mekaar deur mekaar se laste te dra en  
as ons ander gaan dien deur ons gawes aan te wend, in die kerk en in die wêreld,  
dan sal ons God se visie vir ons vervul.  
 
Ons sal ŉ gemeente wees wat nie net ter wille van onsself bestaan nie, maar ter wille 
van die eer van die Here en ter wille van mense wat nog verlore is in hulle sonde. Dan 
sal elke lidmaat groei in die geloof en sal die gemeente ook groei in getalle. 

Dit sal begin gebeur sodra almal van ons besef ons het ŉ dankbaarheidstaak om te doen 
teenoor die Here, teenoor medegelowiges en teenoor ongelowiges.  

Mag God ons daarin help. Hy sal, want Jesus bid al lankal daarvoor!  
 
Amen. 
 
 
 


