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Voorwoord
Paulus het ‘n groot droom gehad - om eendag die evangelie
van  verlossing  te  kan  verkondig  in  die  wêreldhoofstad,
Rome. In hierdie brief kom daar iets na vore van sy smagting
om in Rome te kan kom. Maar eers het die Here ‘n ander
plan met Paulus se lewe gehad, en hy sou maar geduldig
moes wag tot God se tyd ryp is.

Uiteindelik het dit toe ook gebeur dat hy Rome toe is, maar
Paulus sou dit dalk op ‘n héél ander wyse wou laat geskied.
Nee, hy is nie vrywillig daarheen met die evangelieboodskap
nie - hy is onder dwang daarheen geneem as gevangene.

In  die  Romeinebrief  laat  Paulus  die  boodskap  weerklink:
Vryspraak deur geloof alleen! Maar die ware trefkrag van
hierdie  brief  kom wanneer  God Homself  deur  die  Heilige
Gees aan ons as gelowiges kom openbaar, op so ‘n wyse dat
ons diepste behoefte - die een van ‘n ewige verhouding met
God, moontlik gemaak word.

Hoe word dit gedoen? Kom lees saam met my die boek en
vind uit!

Louis Nel
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2 Die Evangelie In Opmars

Inleiding tot die boek Romeine

In die jaar 2000 het ek ‘n droom gehad, ‘n droom om deur
middel van die Internet die Evangelie die wêreld in te stuur.
Ek het nie eers  naastenby geweet waar om te begin nie,
want die internet was nog bitter vreemd. Ek het my tot God
gewend  in  gebed.  Dit  is  tog  immers  tot  Sy  eer  en  tot
uitbreiding  van  Sy  Koninkryk!  Aanvanklik  was  daar  talle
terugslae en teleurstellings. Maar deur die genade van Hom
wat in beheer van alles is, het die aksie gegroei en gegroei,
totdat  daar  vandag,  duisende  dagstukkies  later,  steeds
dagstukkies regoor die wêreld versprei word aan duisende
mense,  nou  nie  net  meer  per  e-pos  nie  maar  ook  per
WhatsApp en selfs as klankopnames waarna jy kan luister.
Ek dank God vir die heerlike voorreg om op só ‘n wyse deel
te mag wees van die ratwerk van God se kerk op aarde.

Paulus het óók ‘n wonderlike droom gehad. Syne was om
die  blye  boodskap  van  Jesus  Christus  se  verlossing
dwarsdeur  die  hele  wêreld  te  laat  weergalm,  tot  in  die
hartjie  van  die  wêreldhoofstad,  Rome.  En  wanneer  die
Evangelie  Rome  bereik  het,  dan  moet  dit  ook  verder
oorspoel  na Spanje  en tot  in  die  verste  uithoeke van die
aarde.

Naas  Jesus  het  niemand  so  ‘n  geweldige  invloed  op  die
geskiedenis van die Christendom gehad soos Paulus nie. Dit
begin al voor sy bekering, toe hy die kerk fanaties vervolg
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het. Miskien klink dit negatief, maar die direkte gevolg was
dat die kerk uitmekaar gespat het om van hom af weg te
kom,  en  dat  die  Evangelie  saam  met  die  vlugtelinge  die
ganse wêreld ingedra is. Na sy dramatiese bekering het hy
steeds  met  dieselfde  vuur  ál  sy  krag  ingesit  om  die
Evangelie, wat hy voorheen so vervolg het, uit te dra. Paulus
was ‘n baie Godsdienstige Fariseër, en hy het die destydse
Bybel  baie goed geken. Na sy bekering het hierdie kennis
hom baie goed te pas gekom. 

Tot op daardie stadium was die Evangelie hoofsaaklik aan
Jode verkondig. Paulus sou dit alles kom verander, want sy
visie was baie wyer as net die klein Joodse kolletjie op die
aarde. Die eerste tree na buite was toe Paulus en Barnabas
na Antiogië gegaan het om daar te help met die Grieke wat
by  die  kerk  aangesluit  het.  Daar  het  die  geskiedkundige
eerste sendingreis sy ontstaan gehad.

En so begin die opmars in die Ooste, in een van die obskure
uithoekies  van  die  Romeinse  Ryk,  Palestina.  Dit  oorwin
persoon na persoon, stad na stad, land na land totdat dit
uiteindelik  die  hoofstad  van  die  destydse  wêreld,  Rome
bereik, en die wonderlike boodskap van God se vryspraak
stelselmatig, deeglik en onweerlegbaar tot by die magtige
keiser se troon kom. Maar dit was maar net die begin! Die
geskiedenis  het  bewys  dat  hierdie  Evangelie  in  die  eeue
daarna reg rondom die wêreld sou spoel soos ‘n onstuitbare
golf totdat dit elke uithoek van die aarde sou oordek, lank
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na Paulus se dood.

Natuurlik is hierdie opmars nie sonder probleme nie, en van
die eerste dag af is daar teenstand, vervolging, die tronk en
pogings om Paulus dood te maak. Telkemale loop hy deur
onder die wrede gésel. By ‘n paar geleenthede vergaan die
skip waarop hy op reis was in ‘n woeste see, maar elke keer
word Paulus  gered deur  Een wat  groter  is  as  die  wildste
storm.  Wanneer  ‘n  woedende  skare  hom  met  klippe
doodgooi,  staan  Paulus  tot  verbasing  van  die  gelowiges
onder die klippe op en hervat sy opmars om sy groot droom
te verwesenlik.

Die Romeinebrief  is  die manifes van God se opmars,  wat
telkens  ‘n  beslissende  rol  sou  speel  op  deurslaggewende
oomblikke in die geskiedenis van die kerk om gelowiges te
laat  agterkom  hoedanig  hulle  verhouding  met  God  moet
wees. Dit is veral wanneer die klem op menslike prestasie
volgens wette dreig om die duisternis van dooie formalisme
op  die  kerk  te  laat  neerdaal.  Dán  laat  God  die  helder
ligboodskap  van  die  Romeinebrief  weerklink:  Vryspraak
deur geloof alleen! So word die kerke van die hervorming
jare  later  uit  die  Romeinebrief  gebore,  en  só  sien  talle
belydenisskrifte,  wat  vandag,  járe  later  steeds  vars  en
aktueel is, die lig. 

En só word ook ék bereik - én jy!

Waaraan is die Romeinebrief se trefkrag toe te skryf? Dat
God  in  hierdie  brief  Homself  deur  die  Heilige  Gees  só
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openbaar dat Hy in die mens se diepste behoefte voorsien,
die behoefte van ‘n ewige verhouding met God. Moontlik
vra jy vandag, saam met miljoene ander mense die vraag:
Hoe is  die  regte  verhouding met  God óóit  moontlik?  Die
Romeinebrief  antwoord  sistematies  hierdie  vraag  met  ‘n
uiteensetting van God se genade, Sy verrássende genade!
Dit behels dat God jou vryspreek van sondeskuld op grond
van die vergifnis wat Jesus bewerk het. Hy gee jou absoluut
gratis, ‘n splinternuwe ewige lewe saam met Hom. Natuurlik
het  jy  daarvoor  geloof  nodig.  Selfs  dít  gee  Hy  jou  óók!
Dáármee word hierdie vryspraak deel van jou lewe en kan jy
die heerlike vrugte daarvan geniet.

Gebed:

Here,  vanoggend  wil  ek  dit  uitjubel:  U  is  in  beheer,
wonderbare Heer! Gee asseblief vir my die vuur in my hart
om die droom wat U my gegee het ten volle uit te leef.
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3 Die Visitekaartjie

Romeine 1:1

Met  'n  breë,  warm  glimlag  hou  die  man  sy
besigheidskaartjie na my toe uit. My mond val skaamteloos
oop:  dit  is  asof  die  letters  op  die  kaartjie  glinster  soos
suiwer goud! Wie is hierdie man dan? Hy dwing beslis groot
respek af!

Ek bekyk die glinsterende kaartjie van naby. Die eerste ding
wat my opval, is dat hierdie man baie suksesvol moet wees,
waarskynlik met 'n groot geleerdheid. Dalk baie ryk? Maar
eintlik is dit sy persoonlikheid wat my interesseer. Sy warm
glimlag sê dat hy beslis vriendelik is. Het hy 'n innemende
geaardheid? Joviaal?

Skielik  sien ek 'n  woordjie  op sy indrukwekkende kaartjie
wat my tussen die oë slaan: "SLAAF"  staan daar gedruk in
groot,  vet  letters!  Maar  dit  kan  mos nie  waar  wees  nie?
Slawe dra nie sulke indrukwekkende goue kaartjies nie!

Die  vraag  is:  WIE se  slaaf  is  hy?  Wie  is  hierdie
indrukwekkende  man  se  eienaar?  Daardie  eienaar  moet
beslis  'n  magtige man wees!  Die  vraag is  nou,  of  hierdie
eienaar van sy gesag aan die slaaf  oorgedra het? Kan hy
namens hom praat en uitsprake maak? Hy moet sy eienaar
seker baie goed ken. Maar ken hy hom goed genoeg dat hy
namens die eienaar uitsprake kan maak en dat sy eienaar
dit sou goedkeur? 
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In die Romeine-brief hou Paulus sy visitekaartjie uit na die
lesers. Die eerste indruk wat hy skep is dat ons hier te doen
het met iemand van groot statuur. Maar dan staan daar in
die heel eerste sinnetjie dat hy inderdaad slegs ‘n slaaf is.
Nou weet ons mos al dat slawe in die Romeinse Ryk nou nie
juis die bopunt van die sosiale lewe gehaal het nie. Hulle
was as’t ware niks. As ‘n slaaf egter die eiendom was van ‘n
baie  hooggeplaasde  amptenaar,  was  dit  moontlik  dat  hy
status kon hê in die samelewing, as sy baas hom daardie
mag sou gee. As hy die keiser se slaaf was, dan het mense
geluister na wat hy sê, al was hy ook maar net ‘n slaaf, want
hy het gepraat met die outoriteit wat die keiser hom gee.
Paulus stel homself voor as die slaaf van niemand anders
nie  as  Christus  Jesus.  Wanneer  Jesus  se  Name in  hierdie
volgorde gebruik word, beklemtoon dit die feit dat Hy die
oorwinnaar  is  oor  lewe  en  dood.  En  dit  is  van  hierdie
oorwinnende Christus wat Paulus die slaaf is!

Vir  Paulus is  daar geen groter status as om die slaaf  van
Jesus te wees nie. In Filippense 3:8 skryf hy: “Om Christus
Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde.” Al beweeg
jy  ook  in  die  heel  hoogste  sosiale  kringe,  bly  die  héél
belangrikste  steeds  jou  Christenskap.  Niks  anders  is
belangriker nie!

Christenskap beteken egter veel meer as net ‘n titel. Dit is 'n
roeping!  Paulus  sê  duidelik  dat  Christus  hom  geroep  en
afgesonder het vir ‘n baie belangrike taak, om die Evangelie
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van God te verkondig. Hy noem homself ook ‘n “apostel”.
Dit is ‘n Griekse woord wat beteken om “gestuur” te wees.
Hy is dus die gevolmagtigde gestuurde van Christus Jesus.
Indrukwekkend!

Uit ander Skrifgedeeltes weet ons dat Paulus nie maar net
gesag  van  Jesus  gekry  het,  en  toe  begin  preek  het  nie.
Paulus het ‘n leeftyd van studie van die Skrif  deurgeloop.
Een  van  sy  leermeesters,  Gamaliël,  was  ‘n  hoogs
gerespekteerde “professor”. Paulus het dus ook die nodige
Skrifkennis gehad om die Evangelie te verkondig.

Inderdaad  kry  ek  en  jy  ook  daardie  indrukwekkende
besigheidskaartjie  wat  Paulus  gedra  het.  Ons  kan  met
presies dieselfde gesag as Paulus praat. Dit vra egter van ons
ook ‘n paar dinge, net soos in Paulus se geval. In die eerste
plek  moet  ons  besef  dat  om  slaaf  van  Jesus  te  wees,
beteken dat jy in Sy diens staan, en dat daar dus werk is om
te doen. Hoe die werk gedoen word, en wat presies jou plig
is, verskil van persoon tot persoon. Die feit is egter dat jy nie
‘n werk behoorlik kan doen sonder die nodige opleiding nie.
Net  so  het  elke  mens  wat  in  diens  van  Christus  staan
opleiding nodig.  Sommige van Sy “dienaars” kry opleiding
op  universiteit  om  herders  of  leraars  in  ‘n  gemeente  te
word. Jy kan egter uitstekende diens lewer met “in-diens-
opleiding” deur gedurigdeur te soek na kennis in die Woord.
Nuttige  kursusse  soos  EE  III  en  Getroue  Getuies  is  baie
handig  vir  enigiemand  wat  evangelisasiewerk  wil  doen.
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Sulke  kursusse  gee  jou  nie  alleen  die  nodige  kennis  en
vaardigheid nie, maar die inspirasie wat jy daar kry maak
jou brandend om aktief in die Meester se diens te staan.
Persoonlike  Bybelstudie  met  behulp  van  ‘n  goeie
Bybelkommentaar is van groot waarde, maar dan moet jy
ook besef  dat  dit  uiters  belangrik  is  om saam met ander
gelowiges rondom die Skrif te sit en gedagtes uit te ruil.

Van  uiterste  belang  is  natuurlik  dat  jou  gemoed  en  hart
deurentyd oop sal wees vir die influistering van die Heilige
Gees, want dit is Hy wat jou al die nodige inspirasie gee en
ook die harte voorberei van mense teenoor wie jy van Jesus
getuig.

Gebed:

Dankie vir  die wonderlike “besigheidskaartjie” wat U vir
my gegee het, Here. Gee my asseblief die vrymoedigheid
om dit oral waar ek gaan te gebruik met trots.
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4 Goeie Nuus: Genade!

Romeine 1:2-5 

“Euaggelion!  Euaggelion!”  weerklink  dit  in  die  straat  af.
“Evangelie!  Goeie  nuus!  Daar  is  ‘n  seun  gebore  vir  die
Keiser! Ons het ‘n troonopvolger!” Die Keiser staan hoeka
bekend as die “seun van god.” Juis dáárom is hierdie soveel
te meer ‘n heuglike gebeurtenis. Al lank voor die geboorte is
daar ellelange geslagsregisters opgestel om te wys presies
waarvandaan hierdie kind afstam, en presies wáár hy in die
koninklike  bloedlyn  inpas.  Die  sterrewiggelaars  het  hulle
voorspellings  noukeurig  bestudeer  sodat  hulle  nie  dalk
êrens ’n fout maak nie. ’n Besonderse stand van die planete
het  bevestig  dat  juis  hiérdie  kind  die  troonopvolger  sou
wees. “Euaggelion! Euaggelion.......”

Paulus skryf op dieselfde trant ‘n “geboortetelegram.” Die
aankondiging wat hy egter maak, is nie van ‘n valse god soos
dié van die Romeine nie. Nee, dit is oor die Seun van die
Ware, Ewige, Almagtige God, Jesus Christus. Hy noem Jesus
dan  ook  pertinent  die  Seun  van  God,  en  hy  bevestig  sy
koninklike  afstamming.  Hy  is  gebore  uit  die  geslag  van
Dawid, die grootste van Israel se konings! Hy bevestig dat
die  geboorte  van  hierdie  Koningskind  baie  lank  vooruit
reeds voorspel is deur die profete in die Heilige Skrif, groot
en  gerespekteerde  profete  soos  Jesaja.  Hy  sê  ook  dat  ‘n
uiters buitengewone teken dien as ‘n bewys dat Hy waarlik
die Seun van God is,  Sy dood en opstanding. Boonop is Hy
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met groot  mag beklee,  mag wat  aan Hom gegee is  deur
niemand anders nie as die Heilige Gees.

Onthou, ons is steeds besig met die aanhef van die brief.
Hierdie  is  dus  Paulus  se  héél  eerste  woorde  aan  die
Romeine. Hulle is dus op ‘n besonderse wyse verrassend en
revolusionêr.  Hy  kondig  hierdie  nuwe  “Keiser”  aan  wat
volgens al die destydse vereistes geloofwaardig en met alle
mag beklee  was.  En Hy was  gereed om te  regeer!  Dit  is
egter nie die naam van Nero wat hy noem nie, maar van
Jesus  Christus,  die  Here.  En  so  kom  die  kersboodskap  in
Rome aan!  En die  wonderlike  nuus  is  dat  God se ryk  en
genade nou strek tot in die hoofstad van die ganse wêreld.

Genade  was  ‘n  baie  skaars  woord  in  die  wêreld  van  die
Romeine. Rolprente oor daardie era toon 'n ongenaakbare
en wrede wêreld. As jy aan die verkeerde kant van die gereg
beland het,  kon jy absoluut géén genade verwag nie.  Die
gereg was veral totaal genadeloos oor veral die Christene.
Hulle  was  beskou  as  die  vyand  van  die  staat.  Uit  die
geskiedenis  leer  jy  van  die  afgryslike  wreedheid  van  die
Romeine. Selfs hulle ontspanningsgeleenthede het gepaard
gegaan  met  grusame  wreedheid.  Vandag  staan  die
Kolosseum steeds  daar  as  monument  vir  die  talle  mense
wat deur wilde diere verskeur, of deur gladiators vermorsel
is  vir  die  plesier  van  die  Romeine.  Doodsgille  weerklink
steeds deur die hol gange van die gebou, van mense wat
deur  ‘n  enkele  handgebaar  van  die  keiser  die  ewigheid
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ingestuur is. Genade? Beslis nie in Rome nie!

En nou kom Paulus en hy verkondig juis hierdie verskriklike
skaars  kommoditeit,  genade!  Nie  alleen  verkondig  hy
genade nie, maar genade in óórvloed aan die gelowiges in
Rome!  Genade is  beslis  die  hoofbegrip  van die  brief  wat
Paulus skryf. Dit kom nie minder nie as 22 keer daarin voor.
Paulus  hamer  daarop  dat  hierdie  genade,  God  se
verrassende,  tegemoetkomende,  vergewende  goedheid,
absoluut gratis is!

Dit is treffend dat Paulus eers die genade op homself van
toepassing maak, wanneer hy sê dat dit slegs genade is dat
hy  ‘n  apostel,  oftewel  gestuurde  kan  wees  onder  die
heidennasies. Wanneer ek God se Woord aan ander mense
bring durf ek vir géén oomblik vergeet dat ek sélf alles aan
genade te danke het nie, anders kan ek so maklik verval in
hoogmoed en selfverheffing. 

In die eerste plek is dit suiwer genade dat ek hierdie werk
kán  doen.  En  tweedens,  wanneer  ek  daardie  genade
ontvang het, moet ek besef dat dit Gód is wat my roep of
stuur. Dink maar ‘n bietjie terug in jou eie lewe, oor hoeveel
genade nodig was om jou tot by so ‘n punt te bring. Dink
net hoeveel mense meegehelp het om jou gereed te kry om
die Woord te verkondig. Daar was die jeugleiers, kategete,
onderwysers,  jou  ouers,  vriende  -  alles  genade!  Maar
hierdie genade kom eintlik al 'n baie lang pad, want hierdie
mense in ons lewens is die resultaat van tweeduisend jaar
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se ononderbroke verkondiging van die Woord van God deur
apostels,  lekepredikers,  kerkvaders,  predikante  en
doodgewone  gelowiges  wat  nooit  God  se  wonderlike,
onbegryplike  genade  laat  vaar  het  nie.  Nou  het  hierdie
genade tot by my en jou gekom. Ons durf dit nooit óóit laat
doodloop nie! Ek en jy het die taak om, in gehoorsaamheid
aan God, ywerig skouer aan die wiel te sit sodat alle mense
kan hoor van God se genade, en deel kan hê daaraan.

Gebed:

Here, maak my gehoorsaam en gewillig om U wonderlike
genade nie vir myself te hou nie, maar aan ander deur te
gee.
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5 Genade en Vrede vir Jou!

Romeine 1:6,7

In die vroeë Christelike kerk staan die name van twee stede
lynreg teenoor mekaar. Aan die een pool het ons Jerusalem,
die bakermak van die Christelike geloof. Jerusalem kom ’n
lang pad saam met God se volk. Dit was die groot Koning
Dawid wat hierdie onoorwinlike stad op meesterlike wyse
vir  Israel  ingepalm  het.  Hier  het  die  koning  van  liefde,
Salomo  later  ook  die  tempel  gebou.  Hierdie  manjefieke
gebou sou dien as simbool van God se teenwoordigheid op
aarde  en  die  Israeliete  sou  dit  sien  as  die  absolute
middelpunt  van  die  wêreld  en  heelal  wat  as’t  ware  die
naelstring tussen hemel en aarde sou wees. Jode sou van
regoor die wêreld kom om juis hier te kom aanbid. 

Jerusalem sou egter ook baie jare later die plek word waar
die lang verwagte Messias, Jesus die grootste offer van alle
tye  sou  kom  bring  met  Sy  eie  lewe.  Dit  is  in  die  einste
Jerusalem  waar  Hy  die  kruisdood  gesterf  het  sodat  alle
gelowiges die Ewige Lewe kan hê, en dit is hier waar Hy vir
ewig die dood oorwin het deur uit die graf op te staan. 

Op  die  ander  pool  het  ons  die  wêreldhoofstad  Rome.
Wonderlike Rome,  die  intellektuele,  kulturele  en politieke
sentrum van die wêreld. Terselfdertyd is dit egter ook die
hoofstad van afgodery en sedelike verval. Alhoewel daar in
die tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het relatiewe vrede
was, is die Christendom later baie wreed vervolg in Rome,
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en is Christene selfs van elders af gebring om hier in Rome
vir hulle geloof te betaal en te sterf. Volgens tradisie is selfs
Paulus later ook hier tereggestel. G’n wonder dat Christene
Rome herdoop het na Babilon nie! Openbaring beskryf vir
ons hoe afgryslik die stad uiteindelik geword het, en in hoe
‘n ernstige lig  God die gruwelike sondes van hierdie stad
gesien het.

Op die vooraand van die verskrikking van vervolging van die
gelowiges, gebeur daar egter ’n wonderlike ding in Rome.
God bewys Sy liefde aan al die inwoners van hierdie stad, en
Hy rig aan hulle ‘n uitnodiging om Sy kinders te word. En
aan almal wat Hy liefhet en wat Hy geroep het om aan Hom
te behoort, bewys Hy Sy liefde boonop daarin, dat Hy ook
vir húlle hierdie brief laat skryf. Hierdie is ‘n brief wat die
volledige uiteensetting van die Christelike geloofsleer bevat.
Baie gelowiges sou hierdeur toegerus word om, selfs met
die prysgee van hulle  lewens,  steeds te wys dat hulle bo
alles aan God behoort.

Inderdaad het God ‘n besondere taak vir die gelowiges in
Rome, hoe haglik hulle omstandighede ookal is. Hy het hulle
boonop hiervoor deeglik toegerus. 

Ja,  in  Suid  Afrika  is  omstandighede  vandag  dikwels  ook
bitter moeilik, maar Hy het ook híér vir my en jou ‘n taak!
Hy roep ons en Hy wil ons gebruik! Die Roemeine-brief was
nie  alleen  vir  die  gelowiges  in  Paulus  se  tyd  ‘n
toerustingskursus nie, maar God is ook nóú, vandag besig
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om vir my en jou toe te rus deur hierdie brief. Hy wil ons
leer dat géén omstandighede jou van God se liefde kan skei
nie!  Later  sal  ons  in  meer  diepte  oor  hierdie  onderwerp
gesels  wanneer ons Romeine 8:35 tot  39 behandel.  Alles
staan daar volledig opgeteken. Omstandighede, of dit nou
goed  of  sleg  is,  is  juis  geleenthede  wat  God  gee  om  Sy
genade en liefde sigbaar te maak, en bo alles te wys dat jy
aan Hom behoort.

Paulus sluit sy aanhef tot hierdie brief af met ‘n seëngroet
waarin hy God se genade en vrede toebid vir  elkeen wat
hierdie brief lees. Op daardie stadium was vrede deel van
die  Romeinse  staatsbestel,  want  hulle  het  alles  onder
beheer gehad. As jy aangekla is, kon jy selfs om genade pleit
by die keiser. Maar dit is nie hierdie soort genade en vrede
waarom  Paulus  bid  nie.  Hierdie  is  ‘n  totaal  ander  soort
genade  wat  slegs  God  kan  gee!  Om  die  waarheid  te  sê
bevestig hy eintlik met sy uitspraak dat God se genade en
vrede  alreeds  daar  is  vir  gelowiges,  en  dat  jy  nie  nog
daarvoor hoef te pleit nie. Dit is nét so ‘n groot realiteit as
die  regering  van  Jesus  Christus  en  die  feit  van  Sy
wederkoms. Ook vandag is dit stééds net so ‘n werklikheid
vir jou en my, al verdien ons dit gladnie eers nie. 

Ervaar dus daardie innerlike kalmte en vrede wat God jou
gee, omdat Hy ‘n volmaakte verhouding met ons het. God is
nie  soos  die  Romeinse  keiser  wat  maar  net  jou  foute
oorgesien het as hy die dag besluit het om jou genadig te
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wees nie. Nee, Hy het die foute persoonlik sélf reggemaak!
Jesus Christus het volledig betaal - die vólle prys - vir my en
jou foute!  Ons gebed kan maar net  wees  dat  die  Heilige
Gees ons sal lei om die realiteit van Jesus se Koningskap al
meer en meer raak te sien, dit te eerbiedig en aan Hom ál
die eer te gee as die Koning van alle konings. Sodoende sal
daardie genade en vrede wat Hy gee, elke dag meer gestalte
kry in ons lewens.

Gebed:

Laat Heer, U vrede deur my vloei,  en maak my elke dag
meer bewus van U genade en heerskappy.
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6 Dink Aan Mekaar

Romeine 1:8-9

’n  Tyd gelede kry  ek  ‘n  versoek van iemand om vir  hom
dagstukkies te stuur. Skaars het hy die eerste een gelees, of
hy  skryf  terug  dat  ons  sieninge  van  die  geloof  só
hemelsbreed verskil,  dat hy die dagstukkies liewer nie wil
ontvang nie. Ten spyte van die verskille begin daar tussen
ons ‘n heerlike korrespondensie wat oor etlike dae strek, en
ons gesels openlik oor verskeie dinge wat ons na aan die
hart  lê.  Waarom?  Al  verskil  ons,  en  al  ken  ons  mekaar
gladnie, is ons steeds bloedfamilie in Jesus. 

Wanneer  jy  vanoggend  hierdie  dagstukkie  lees,  is  dit
miskien al die duisendste keer wat jy dit kry. Nee, ons het
seker nog nooit ontmoet nie, maar ek en jy is naby familie,
en baie van die lesers ken ek al baie goed omdat ek gereeld
briefies van hulle kry. Is dit nie wonderlik hoe ons geloof ons
saambind in ‘n hegte band nie! Dit is een van die redes wat
dit vir my so heerlik maak om elke oggend die uur of twee
af te staan om die brief te skryf. Dit was nog nooit vir my ‘n
las nie, want so gesels ek met my familie!

Gelowiges praat met mekaar, dis ‘n uitgemaakte saak. Dit is
tog só jammer dat gesprekke tussen gelowiges nie altyd so
opbouend is nie. Dikwels gaan dit oor onbenullighede, soos
oor  ou  Sannie  se  rok  wat  alweer  lyk  asof  dit  uit  die
wasgoedsak kom,  of  Piet  se  snor  wat  totaal  oor  sy  bolip
rank. Skinder is tog só lekker! Gewoonlik is dit net die lelike
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wat ons in mense raaksien, en om daaroor te gesels maak
die saak nog erger. Vir die arme slagoffer is dit dikwels ‘n
pynlike situasie. Jy sal seker weet waarvan ek praat, want jy
was heel waarskynlik al die onderwerp van ‘n geskinder. In
Efesiërs 4:29 beveel God ons as gelowiges om oor slegs dit
wat goed en opbouend is met mekaar te praat!

As gelowiges mag en móét ons egter oor ander se geloof
praat, natuurlik in ‘n opbouende sin.  So byvoorbeeld was
die wêreld van die gelowiges in Paulus se tyd behóórlik aan
die gons oor die feit dat daar al gelowiges was tot in Rome,
die  hoofstad  van  die  heidense  wêreld.  Ons  durf  nie  die
wonderwerk van die voortstoom van die Evangelie miskyk
nie. Jou mond val oop van verwondering as jy byvoorbeeld
hoor hoe die Evangelie bloei in ‘n land soos Sjina en selfs
Noord  Korea  waar  die  Christendom  vir  baie  jare  totaal
verban was. Die wonderlikste verhale het hulle ook destyds
in Rusland afgespeel waar Christene wreed vervolg was. Ten
spyte  van  die  vervolging  het  die  kerk  ondergronds  ‘n
wonderlike bloeitydperk beleef.

Saam  met  Paulus  kan  ons  nie  anders  as  om  te  jubel  in
dankbaarheid oor die wonderlike dinge wat besig is om te
gebeur regoor die wêreld nie, ten spyte van die verskriklike
teenstand  wat  die  Christelike  geloof  ondervind.  Ook  ten
spyte van die reuse verval van die kerk op baie plekke! So
skryf iemand byvoorbeeld vir my van die wonderlike dinge
wat  besig  is  om  te  gebeur  in  Nieu  Zeeland,  waar  die
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Afrikaanssprekendes oral gemeentes stig. Alle denominasies
is daar bymekaar, maar hulle hou kerk dat die biesies bewe!
En dit in ‘n land waar die kerk totaal besig was om uit te
sterf! Sy skryf: “Die voorreg wat ons het om in ons eie taal
die Woord te hoor in ‘n vreemde land, is ‘n baie sterk band
vir  ons  almal,  en  dit  dien  terselfdertyd  ook  as  ‘n  sagte
kussing vir nuwe immigrante wat hier aankom.”  Is dit nie
wonderlik nie!

Oral  gebeur  daar  wonderwerke.  Die  ou  Durban
Middestadgemeente  van  die  NG  Kerk  het  so  byna
gesneuwel as gevolg van armoede en mense wat weggetrek
het.  Die  ander  gemeentes  van  Durban  het  koppe
bymekaargesit  en  ‘n  Metropoolbediening  gestig.  Verskeie
instansies  word  genader,  en  skielik  kry  die  ou  gemeente
lewe.  Vandag word duisende mense  daar  bereik  met  die
Evangelie. Die “doellose” kerkgebou is nou feitlik dag en nag
‘n miernes van bedrywigheid. “Ek dank God vir julle, want in
die hele wêreld praat mense oor julle geloof.” ( Rom. 1:8)

Paulus skryf  egter ook oor ‘n ander baie belangrike saak,
naamlik  om  vir  mekaar  te  bid.  Ons  het  mekaar  se
voorbidding so bitter nodig. Ek het al menigmale getuig dat
ek  hierdie  dagstukkies  nie  uit  my eie  krag  kan doen nie,
maar dat dit van die Heilige Gees kom. Wat egter ook baie
belangrik is,  is die feit  dat ek weet dat daar baie van die
lesers is wat my gereeld dra in die gebed, en daarvoor is ek
innig dankbaar.  Daarsonder sou hierdie skrywe doodloop.
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Die  Durban  Metropoolbediening  en  talle  ander
sendinginstansies het ons gebede bitter nodig. So ook die
miljoene Christene wêreldwyd wat wreed vervolg word vir
hulle geloof. Van jou dominee/pastoor moet jy asseblief nie
vergeet  nie,  want  sonder  jou  voorbidding  kan  hy  nie
optimaal sy moeilike taak verrig nie. Gebed (voorbidding) is
nie  alleen  ons  geestelike  asemhaling  nie,  maar  ook  ons
medegelowiges se krag en troos. Beoefen dit gereeld.

Gebed:

Here,  leer  en lei  my asseblief  om my medegelowiges te
onthou in my gebed tot U.
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7 Vat die Dominee Se Hand

Romeine 1:10-17

“Is  dit  verkeerd  om  aan  te  hou  en  aan  te  hou  om  vir
dieselfde ding te bid?” Hierdie knellende vraag vra iemand
my ‘n ruk gelede. En toe voeg sy by: “Is dit nie dalk sonde
om God te pla nie?” Paulus het ‘n brandende begeerte in sy
hart gehad: Hy wou só graag na Rome toe gaan om daar die
Evangelie  te  verkondig.  Terselfdertyd  wou  hy  ook  die
Christene in Rome gaan besoek. Dag-vir-dag bid hy die Here
om hom asseblieftog daardie geleentheid te gee.  Was dit
sonde van Paulus om so by die Here te neul?

Volgens Rom. 8:10 is dit beslis nie verkeerd om knaend oor
‘n saak te bid nie, al dink jy ook dat God dalk “verveeld” kan
raak  met  jou  gebed.  Ons  moet  egter  ons  gebed  in
perspektief sien: Om te bid vir ‘n bloedrooi Ferrari sou beslis
‘n baie selfsugtige gebed wees, want dit het net met jou en
jou  wêreldse  begeertes  te  doene.  Natuurlik  is  dit  nie
verkeerd om vir jou eie behoeftes te bid nie. Paulus het ook
aan  homself  gedink  toe  hy  die  Here  gevra  het  om  die
“doring in sy vlees” weg te neem. Hy het driekeer daaroor
gebid,  maar  toe  hy  besef  dat  dit  nie  God  se  wil  is  dat
daardie “doring” uitgetrek word nie, hou hy op! Maar oor
die Rome-storie wou hy net nie ophou bid nie, want dit het
oor véél meer gegaan as oor sy eie begeertes en behoeftes.
Dit het gegaan oor die uitbreiding van God se Koninkryk en
oor  mense  wat  besig  was  om  verlore  te  gaan  in  hulle
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ongeloof. Dít is waarop Paulus se gebed toegespits was.

Die Here het dan uiteindelik Paulus se gebed verhoor op Sy
eie tyd, en op ‘n manier wat Paulus dalk nie rêrag wou hê
nie.  Paulus  het  uiteindelik  nie  uit  eie,  vrye  wil  na  Rome
gegaan nie, maar as gevangene. Maar die resultate van sy
besoek was baie groter as wat hy ooit sou kon droom. In die
tronk was hy geforseer om te skryf, en daardie briewe het
nie  alleen  die  paar  gemeentes  rondom  die  Middellandse
See bereik nie, maar het biljoene mense regoor die wêreld
bereik  oor  die  volgende  tweeduisend  jaar.  Paulus  se
knaende  gebed  het  vrugte  afgewerp,  tonne  en  tonne
daarvan! Ja,  jy  mag ook maar knaend bid vir  ‘n saak,  en
wees verséker dat God na jou dringende gebed luister.

Wat is dit dan wat Paulus so dringend in Rome wou gaan
doen? In die eerste plek natuurlik om die Evangelie daar te
gaan  verkondig.  Onthou:  anders  as  die  ander  gemeentes
aan wie hy briewe geskryf het, het Paulus nooit voorheen
hierdie  gemeente  besoek  nie,  en  hier  lê  dus  vir  hom  ‘n
braakland oop.

Dit was egter nie die enigste rede vir sy besoek nie. Hy wou
ook  by  die  gelowiges  uitkom  wat  alreeds  in  Rome  was.
Paulus  wou  met  hulle  gaan  gesels  en  met  hulle  die  ryk
geestelike kennis  wat  hy oor  die  jare opgedoen het  gaan
deel. Hy wou hiermee hulle geloof gaan versterk.

Daar  was  ook  ‘n  ander  rede.  Gelowiges  kan  baie  maklik
moedeloos  raak  wanneer  hulle  in  die  middel  van  soveel
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Goddeloosheid  lewe,  en  daarom  wou  Paulus  hulle  gaan
bemoedig. Maar hierdie was ‘n tweesnydende swaard, want
in die proses sou dit homself ook terselfdertyd bemoedig.
Ja, inderdaad het elke gelowige, selfs iemand soos die groot
reus in die geloof, Paulus dikwels bemoediging nodig.

Ons vergeet maklik dat die evangeliebedienaars, dominees,
sendelinge,  pastore,  professore,  ook  maar  doodgewone
mense is nes ek en jy, en hulle het geestelike bemoediging
dalk nog tienkeer so veel nodiger as ek en jy. Hulle staan
dikwels in beroepe wat meer stres behels as enige ander
beroep.  Vir  ‘n  evangeliebedienaar  is  dit  só  maklik  om
moedeloos te raak, want hy kry dag-vir-dag te doene met
allerhande  negatiewe  dinge.  Siekte,  sterwensbegeleiding,
vertroosting  van  mense  wat  ‘n  geliefde  aan  die  dood
afgestaan het en om mense in nood geestelik by te staan.
Hierdie is maar deel van sy alledaagse werk. 

Omdat hy in die kollig is wanneer hy Sondae op die kansel
staan, is kritiek teen hom soveel groter as op enigiemand
anders. Hy moet so verskriklik versigtig wees oor wat hy sê
of doen, want daar is altyd iemand wat net wag vir een ou
skewe treetjie om hom te verdoem. Boonop is sy werklas
dikwels meer as wat hy kan dra. Hospitaalbesoek, oumense
vertroos,  Bybelstudies  lei.  En  dan  is  daar  boonop  al  die
kommissies,  vergaderings  ensovoorts.  en  dan  word  hy
gekapittel  oordat  hy  nie  genoeg  huisbesoek  doen  nie.
Boonop het sy gesin hom ook nodig, iets wat dikwels deur
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leraars  afgeskeep  word,  bloot  omdat  die  gemeente  elke
druppel krag en tyd uit hom wurg.

Paulus het geweet waardeur ‘n evangeliebedienaar gaan -
hy was immers sélf een. Daarom sien hy daarna uit om ook
deur  gemeentelede  versterk  en  bemoedig  te  word.  Jou
dominee/pastoor  het  jou bemoediging bitter nodig.  Gaan
kuier vir hom en praat hom moed in. Laat hom verstaan dat
hy nie alleen staan in sy bediening nie, maar dat daar van sy
gemeente is wat waarlik vir hom omgee. 

Lees gerus Dominee X se Dagboek by bit.ly/dsDagboek

Gebed:

Here, vanoggend wil ek die leraar van my Gemeente aan U
opdra in gebed. Maar ek wil ook elkeen wat die Woord van
God bedien aan U voete neerlê.
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8 Om Grense Oor Te Steek

Romeine 1:13-17

Ek kry 'n WhatsApp, ‘n pragtige briefie met ‘n aangrypende
geestelike gediggie. Dis baie mooi, maar ek lees dit met ‘n
ongemaklikheid in my, want ek weet al wat onderaan staan.
Halfpad deur die versie blaai ek eers af na heel onder, en
wat ek daar sien laat my sommer ontplof. Ek lees nie eers
verder nie,  en vee die pragtige boodskappie summier uit.
Onderaan  staan  daar:  “Stuur  hierdie  boodskap  aan
minstens tien mense. As jy dit nie doen nie wys dit dat jy
jou  skaam  vir  Jesus.”  Waarom  probeer  mense  op  my
gewete  speel  om  ‘n  boodskappie  te  laat  aangaan?  Uit
beginsel uit sal ek so ‘n boodskap net daar sy laaste dood
laat sterf, maak nie saak hoe mooi dit is nie. As iets werklik
die moeite werd is, deel ek dit met ander! Dis nie nodig om
my gewete te probeer reël vir my nie!

Maar nou skryf Paulus in vanoggend se Skriflesing júís oor
die gevaar dat jy jou dalk kan skaam vir die Evangelie. Hy sê
prontuit dat hy wat Paulus is vir geen oomblik skaam is om
die  Evangelie  met  ander  te  deel  nie.  Daar  sit  baie  meer
agter hierdie stelling van hom as wat die oog tref.

In  Rome  was  daar  ‘n  geweldige  sterk  volke-  en
klasseverdeeldheid. ‘n Mens het net eenvoudig nie daardie
grense  oorgesteek  na  ‘n  ander  klas  sonder  baie  groot
probleme  nie!  Dit  sou  skandalig,  onbehoorlik  en  bitter
ongewens wees om dit te doen. As jy die sosiale orde en
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harmonie,  wat  diep in die  Romeine se lewens ingewortel
was  sou  versteur,  dan  het  jy  (so  het  hulle  gevoel)  hulle
totale  bestaan  bedreig.  Nou  kom  Paulus  en  hy
verontagsaam hierdie hele diepgewortelde sosiale struktuur
totaal  en al,  en hy oorbrug die sterk afgebakende grense
skaamteloos  as  hy  die  Evangelie  deel  met  al  wat  leef  en
beef,  maak  nie  saak  wat  sy  sosiale  stand  of
godsdiensbeskouing is  nie.  So sien ons byvoorbeeld later,
wanneer  Paulus  in  die  tronk  is  in  Rome,  dat  hy  ‘n  slaaf
(Onesimus)  en sy eienaar (Filemon) met mekaar versoen.
Paulus was, terloops, persoonlik bevriend met albei  -  iets
totaal ongehoord! Verder moet ons ook deeglik onthou dat
Paulus ‘n Jood, en boonop ‘n Fariseër was. Fisiese kontak
met  enige  ander  nasie  was  vir  hulle  totaal  taboe.  Paulus
ignoreer  egter  hierdie  feit  totaal,  want  vir  hom  is  die
Evangelie  só  belangrik  dat  jy  sulke  “nietige”  verskilletjies
maar kan miskyk. Hieroor het hy by verskeie geleenthede so
byna-byna  sy  lewe verloor  as  gevolg  van woedende Jode
wat dit net eenvoudig nie kon verwerk nie.

As gelowiges het  ons  dieselfde roeping as  Paulus om die
Evangelie aan die samelewing uit te dra, maak nie saak wie
en  wat  hulle  is  nie.  Die  Evangelie  het  immers  krag  om
mense te red en hulle vir ewig te laat lewe! Geen gelowige
durf enigiemand die reg of kans ontneem om ook deel te
kan hê aan hierdie wonderlike voorreg van die lewe saam
met Jesus nie. Jy mag veral nie swig voor die tydelike grense
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van menslike vooroordele nie! Paulus se strategie was om
eers te bid dat die deure sal oopgaan, en dan het hy oop-oë
gewag en aktief gesoek vir geleenthede wat God gee. Ons
kan presies dieselfde doen. Wat is ‘n paar sosiale- kultuur-
of  kleurgrense  in  elk  geval?  Voor  God  beteken  hulle
absoluut niks.

Ons moet egter onthou dat sommige grense soms net te
groot is om met een sprong te oorbrug. Paulus het dit self
ook ondervind. So sien ons byvoorbeeld dat hy konsekwent
die  gelowiges  as  “broers”  aanspreek.  Die  Romeinse
vooroordele  oor  geslag  was  só  geweldig  groot,  dat  selfs
Paulus dit nie eers gewaag het om hierdie muur eensklaps
af te breek nie. Ons moet aanvaar dat Paulus om taktiese
redes  die  gebruik  om slegs  manlike  lesers  aan te  spreek,
gehandhaaf het. Maar in die stilligheid het hy tóg hard aan
daardie probleem gewerk sonder om aanstoot te gee. As jy
hoofstuk 16 van die Romeine brief lees, sien jy hoe hy met
deernis van ‘n aantal vrouelidmate praat, en die geweldige
rol wat hulle speel.

Inderdaad  sit  ons  vandag  ook  met  geweldige  mure  en
grense. Om hulle te oorbrug lyk dit soms totaal onmoontlik,
maar  die  Evangelie  maak  dit  wél  moontlik.  Dit  leer  ons
immers  dat  mense  nie  gered  word  omdat  hulle  aan  ‘n
bepaalde  volk  of  geslag  behoort  nie!  Daarom  kan  jy  jou
natuurlike  teruggetrokkenheid,  minderwaardigheidsgevoel,
vooroordele  of  skaamte  rustig  aflê.  Al  wat  werklik
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saakmaak, is dat jy opreg in Jesus Christus glo, dat Hy vir al
jou sondes betaal  het.  Hierdie eenvoudige belydenis  vind
aanklank  by  gelowiges  oor  alle  grense  heen,  en  word
aanvaar, maak nie saak wie of wat jy is nie.

Met  hierdie  gedagte  kom  ons  dan  ook  by  die  tema  van
Paulus se brief: God spreek mense vry omdat hulle glo. In
die res van die brief gaan ons nog wel deeglik kennis maak
met  hierdie  tema.  Paulus  gaan  dit  in  diepte  vir  ons
verduidelik.

Gebed:

Here,  die  sosiale  mure  en  grense  lyk  dikwels  vir  my  so
intimiderend. Help my asseblief om die brûe wat U reeds
daaroor gebou het raak te sien, en gee my asseblief die
moed  en  ywer  om  hulle  oor  te  steek  ter  wille  van  die
Evangelie.
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9 Skeppingsverwondering

Romeine 1:18-23

Ons  het  gister  gesien  dat  Paulus  se  tema  deur  die  boek
Romeine, is dat mense deur God vrygespreek word omdat
hulle  glo.  Oor  die  volgende paar  hoofstukke  sal  ons  sien
hoedat hy logies en stelselmatig te werk gaan om hierdie
tema te ontplooi. Voordat hy egter by die goeie nuus kom,
begin hy eers by die slegte nuus, dat alle mense voor God
skuldig  staan,  en dat  daar  geen mens is  wat  ooit  sonder
sonde  was  nie.  Ek  en  jy  word  dus  met  ons  skuld  en
swakheid gekonfronteer, en dit gaan gladnie lekker wees om
in  die  beskuldigdebank  te  staan  nie,  want  ons
tekortkominge en swakheid is vir ons ‘n pyn.

Dit is egter baie belangrik dat ons sal onthou van God se
onbegryplike,  ewige,  allesoorheersende liefde.  Hy vee nie
maar net ons skuld tydelik onder die mat in nie, maar Hy
het alreeds al ons skuld totaal uitgewis toe Jesus ten volle
daarvoor betaal het aan die kruis. Sodoende kan ons in ‘n
volmaakte verhouding met Hom leef. Maak dus gereed om
jou lewe aan God se maatstaf te meet soos Dawid gedoen
het (2 Sam. 12:13), en jou skuld te bely.

Ek dink jy het seker al  agtergekom uit my skrywe dat die
natuur vir my baie na aan die hart lê. Ek kan liries raak oor
die see en al sy wonderbaarlike inwoners en die onpeilbare
geheimenisse  van  die  diep  waters.  Maar  die  Laeveld  se
betowering,  sy  ryke  skat  van  voëls  en  doringbosse  en
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kriepiekrôlies en diere hou vir my eweneens ‘n betowering
in. Daaroor het ek al boeke geskryf en my hart in gedigte
uitgestort. Selfs die onherbergsaamheid en verlatenheid van
‘n woestynwêreld laat my liries raak,  en die mooi wat ek
daarin ervaar  laat  my dikwels  huil  van aandaning.  Om in
verwondering na die sterre te kyk en die onmeetlikheid van
die hemelruim te aanskou en te bedink,  vul  my absoluut
met verwondering,  veral  as jy besef dat jy  maar ‘n bitter
klein ou spikkeltjie  is,  en die  ontelbare klein  flikkerliggies
wat jy aanskou, dikwels reuse vlammende inferno's is wat
die magtige son ‘n duisendmaal kan insluk. 

Maar ek dink tóg, dat as ek een natuurwonder sou moes
uitsonder wat my toet-en-taal aangryp, dan is dit ‘n klam,
halfskemer,  misterieuse  kuswoud.  Wanneer  ek  in  so  ‘n
woud toegevou word van alle kante en die wonderlike geure
van die plante my wese vul, en ek die delikate geluide van
die woudbewoners  ervaar,  dan is  dit  asof  ek myself  in  ‘n
totaal ander wêreld bevind, ‘n volmaakte wêreld soos wat
Adam en Eva dalk beleef het toe hulle nog saam met God
gewandel het. Daar is vir my ‘n tasbare heiligheid in hierdie
wonderwêreld  van  die  kuswoud,  en  God  is  daar  feitlik
aanraakbaar naby.

Wanneer  jy  die  natuur  so  intens  ervaar,  kan  jy  net
eenvoudig nie anders as om die almag van God daarin te
sien,  en in jou hart  ‘n loflied uit  te jubel  tot eer  van die
Skepper wat alles so volmaak gemaak het. Paulus sê dit dan
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ook  baie  pertinent  in  hierdie  gedeelte,  dat  die  skepping
heenwys na die wonder van God, en dat dit Sy ewige krag is
wat die natuur daar stel en dit in stand hou. Die wette van
die natuur, die komplekse detail  van elke stukkie materie,
plant,  dier  en mens,  toon die almag van die Skeppergod.
Deur die natuur bring God dus kennis van Homself  binne
bereik van alle mense.

Die  vraag  is  egter:  wat  maak  ek  met  daardie  kennis?
Ongelukkig onderdruk meeste mense daardie wonder sodat
dit geen positiewe rol in hulle lewe speel nie. Of erger, word
hierdie  einste  wonders  van  die  natuur  vir  baie  mense  ‘n
afgod! Van die vroegste tye af is elemente van die skepping
verafgod en aanbid. Dink byvoorbeeld aan die son, die Nyl,
krokodille  en  dergelike  dinge  wat  deur  die  Egiptenare
aanbid is. Maar selfs in ons moderne wêreld word aardse
goed aanbid, soos byvoorbeeld die wit koeie van Indië, ape
en selfs rotte. Oosterse godsdiens? In Suid-Afrika doen ons
mos nie sulke dinge nie? Werklik? Dink weer!

Inderdaad word die natuur deur baie mense aanbid op ‘n
meer  subtiele  manier.  ‘n  Oordrewe  vorm  van
natuurbewaring,  waar  die  natuur  self  tot  die  hoogste
beginsel  verhef word,  is  ‘n vergoddeliking van die natuur.
Ook die ewolusieleer, waar die betrokkenheid van God as
Skepper weggelaat word, is ‘n vorm van natuuraanbidding.
Om die sterrevoorspellings wat in elke koerant en tydskrif
voorkom,  te  lees,  laat  jy  jou  lewe  beheer  deur  ‘n
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vergoddeliking  van  sterre  en  planete,  en  dit  is  ‘n  baie
gevaarlike  vorm van afgodery.  Ek ken selfs  gelowiges  wat
heul met hierdie okkulte praktyk!

‘n Bybelse uitkyk op die natuur en die skepping is dus baie
belangrik.  Die  skepping  is  daar  om jou  as  mens  te  dien,
maar  ons  moet  deeglik  bewus wees  dat  elke  ding  in  die
skepping  ook  moet  meewerk  om  God  te  vereer.  Die
verhouding  tussen Skepper  en skepsel  is  wesenlik  vir  die
regte  verstaan  van  jou  plekkie  in  die  skepping.  Kom  ons
geniet hierdie Godgegewe wonder!

Gebed:

As ek die werke van U hande aanskou, die sterre en die
wonder van die natuur, dan kan ek nie anders nie as om U
te loof en prys, Here, Skeppergod!
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10 Begeertes en Drange

Romeine 1:24-28

Iemand doen eendag navraag oor  die  dagstukkies.  Sy  wil
toe weet wat die koste is om hulle te kan ontvang. Sy wou
bereken of sy dit sou kon bekostig. Hierdie vragie het my
hard aan die dink gesit, en ek antwoord haar toe: “Dit sal
kos dat jy dit sal lees. Dit sal kos dat jy die boodskap sal
oordink. Dit sal kos dat jy daaroor sal bid. Dit sal kos dat jy
dít wat die Heilige Gees deur die boodskap vir jou sê jou
eie  sal  maak  en  dit  uit  te  leef.  Dit  sal  kos  dat  jy  die
boodskap so wyd as  moontlik  sal  bekend maak en  met
ander  deel,  net  soos  wat  iemand dit  dalk  ook  met  jou
gedeel het. As hierdie koste nie vir jou te groot is nie, stuur
ek dit vir jou gratis aan met groot liefde.” Dalk moet ek vir
jou ook vanoggend hierdie vraag vra: “Kan jy bekostig om
hierdie dagstukkies te ontvang?”

Wat is die ergste ding wat met iemand kan gebeur? Ek dink
die verskriklikste is om aan jou eie sondige self oorgelaat te
word.  ‘n  Mens  se  natuurlike  sondige  ingesteldheid  lei
uiteindelik  tot  selfvernietiging,  en  juis  daarom  is  die
ongelowige  sy  eie  grootste  vyand.  Baie  mense  dink  dat
vryheid juis daarin lê dat jy nie aan God en al Sy gebooie
gebonde is  nie.  Die  feit  is  egter  dat  jy  met  so 'n  siening
jouself  onwetend  blootstel  aan  die  ergste  vorm  van
slawerny, die slawerny van sonde wat op selfvernietiging en
uiteindelik die dood uitloop.
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As sondige drange jou lewe begin regeer, eis dit sy tol van
jou liggaam. 1 Kor. 6:12-20 stel dit duidelik dat jou liggaam
die tempel van God is waarin die Heilige Gees woon. Jou
liggaam is dus in die eerste plek daar om fisiek uitvoering te
gee aan die dinge wat God van jou vra. As jy jou oorgee aan
jou sondige en selfsugtige begeertes, dan is jy besig om die
tempel van God te onteer. Hierdie begeertes kan baie vorms
aanneem:  obsessiewe  seksuele  gedrag,  alkoholmisbruik,
nikotienverslawing,  dwelms,  verslawing  aan  kos  en  selfs
dieetverslawing en werkverslawing. Al hierdie dinge kan jou
liggaam op die lang duur afbreek.

Maar Paulus gaan ‘n stappie verder wanneer hy praat van
die gevare van ‘n mens se sondige drange: dit gaan ook oor
verhoudings.  In  die  leefwêreld  van  die  Romeine  was
homoseksuele  losbandigheid  ‘n  algemeen  aanvaarde
praktyk.  Selfs  van  die  keisers  was  betrokke  in  sulke
homoseksuele  orgies,  onder  andere  die  berugte  Nero.
Paulus  noem  dit  teen-natuurlik,  pervers  en  onbetaamlik
(Rom 1:26-28).

Vandag gaan daar baie sterk stemme op vir die erkenning
van homoseksuele en lesbiese regte, en daar is baie mense
wat sulke verhoudings as ‘n alternatiewe lewenswyse sien.
Die vraag is:  hoe moet ek dink oor sulke verhoudings, en
hoe  moet  ek  sulke  mense  benader?  Wat  is  die  Bybelse
beginsels in hierdie gevalle?

In  die  eerste  plek  moet  ons  altyd  die  grootste  gebod
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onthou, naamlik liefde. As gelowige moet jy in alle gevalle in
liefde optree soos  wat  Jesus  ons  geleer  het.  ‘n  Gelowige
durf nooit so optree dat God se genade enigsins verduister
word nie.

In die tweede plek durf ons ook nie so 'n persoon met ‘n
gesindheid van hoogmoed benader nie - “ek is beter as jy,
want ek is  ‘normaal!”  Sulke hoogmoed gee natuurlik  ook
aanleiding  tot  kwaadpratery,  skinder  en  liefdelose
hardvogtigheid.  Dit  is  sonde!  Die  vraag  is  of
homoseksualiteit  dan  ‘n  erger  sonde  is?  Hiermee  wil  ek
beslis  nie  tot  die  "gay-debat"  toetree  nie.  Uit  die
Skrifgedeelte wat ons vanoggend lees wys Paulus ons egter
daarop  dat  homoseksuele  losbandigheid  beteken  dat  jy
ongehoorsaam  is  aan  God.  Eintlik  is  énige  vorm  van
losbandigheid sonde!

Beteken dit  dan dat  ‘n homoseksuele persoon verlore is?
Inderdaad nie! God se genade is eindeloos groot. As so ‘n
persoon  verdoem  en  verlore  moet  wees,  dan  is  ek  ook
totaal verlore, want my sondes is enige tyd net so groot,
indien nie groter  nie,  as  syne.  Ek ken baie homoseksuele
persone  wat  toegewyde  gelowiges  is  en  meer  in  die
gemeente  se  aktiwiteite  deelneem  as  meeste  ander
lidmate.  Ek  weet  ook  van  sulke  persone  wat  uit  die
gemeente  uitgedryf  is  as  gevolg  van  ‘n  predikant  se
onsensitiewe,  verdoemende  preek.  Hierdie  mense  is  so
verontnugter  dat  hulle  nooit  weer  hulle  voete  in  daardie
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kerk sal  sit nie. Hiermee is die hele punt gemis, want die
doel  is  juis  om hulle  in  die  kerk  te  kry,  en  nie  om hulle
daaruit te verdryf nie.

Ek en jy moet baie mooi selfondersoek doen oor ons eie
lewe  voordat  ons  ander  mense  veroordeel.  Hoe  lyk  my
lewe? Is ek sonder sonde? Is daar nie dalk dinge in my lewe
wat ek moet regmaak voordat ek ‘n vinger durf  wys nie?
Hierdie gedeelte van Paulus handel oor verhoudings - hoe
lyk  die  verhoudings  in  my eie  lewe? DV sal  ons  more  ‘n
bietjie besin oor die verhoudings waarin ons staan. 

Gebed:

Here, gee my asseblief ‘n gesindheid van liefde in my hart
teenoor  almal  waarmee  ek  in  aanraking  kom,  en  neem
asseblief daardie sondige veroordeling uit my hart!
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11 Verhoudings

Romeine 1:28-2:11

Gister se onderwerp was vir my ‘n uiters moeilike een, want
dit is so maklik om te oordeel, en te praat van “daardie gay
mense”,  want  jy  sélf  word nie geraak nie.  As  ons hierdie
gedeelte van Paulus verder lees, sien ons egter dat dit oor
veel  meer gaan as net homoseksualiteit.  Paulus skryf  ook
oor  verdraaide  opvattings,  onbetaamlikheid,
ongeregtigheid, slegtheid, hebsug en gemeenheid. Maar sy
sondelysie  groei  en  raak  al  hoe  slegter  as  hy  skryf  van
jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Dalk dink
jy dat hierdie dinge darem te erg is vir ‘n gelowige, maar dit
kom nader aan ons bas as hy skryf van skinder, kwaadpraat,
haat vir God, hooghartigheid; mense wat aanmatigend en
verwaand is, of wat kwaad uitdink of ongehoorsaam is aan
hulle  ouers.  Dan  is  daar  diegene  wat  onverstandig  is,
onbetroubaar, liefdeloos, of hardvogtig.

Wie is ek om te oordeel oor sê-nou-maar ‘n homoseksuele
persoon, as een van hierdie dinge wat Paulus hier bo noem
deel is van my eie lewe? Durf ek, sondige mens, ‘n oordeel
vel  oor  enigiemand  anders?  Daarom  is  dit  vir  my  bitter
moeilik om hierdie dinge te skryf, want ek staan sélf skuldig
voor God. Ek troos my egter daaraan dat dit dalk vir Paulus
nét so moeilik  moes wees, want hy was ook maar net ‘n
mens,  en selfs  die heilige Paulus het  ook soms geworstel
met sonde. Paulus kón egter hierdie dinge skryf want hy het
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maar net sy skryftalent gebruik om die boodskap van God
aan die mense oor te dra. En so gebruik ek ook maar net die
skryftalent wat die Here my gegee het om oor te dra wat die
Heilige Gees op my hart lê. Dikwels (meeste van die tyd!)
skryf ek die dinge vir mysélf! 

Dalk voel jy tóg vanoggend, dat hierdie dinge wat geskryf is
darem nie op jou van toepassing is nie. As ons immers na
vers 18 gaan kyk, lyk dit asof Paulus spesifiek oor goddelose
heidene  skryf,  mense  wat  die  waarheid  deur  hulle
ongeregtigheid probeer onderdruk. Maar dan ruk Paulus jou
terug na die werklikheid as hy in hoofstuk 2:1 die  vinger
reguit na my en jou wys: “..... vir jou, mens wat ‘n ander
veroordeel,  wie jy ookal is.” Hierdie ding begin nou baie
persoonlik raak, want Paulus trap op ‘n baie seer liddoring
as hy sê dat as ek ‘n oordeel oor iemand anders uitspreek,
dan veroordeel ek myself! Ek doen immers dieselfde dinge
waaroor ek ander veroordeel! Jy skrik jou asvaal as jy hoor
hoedat God jou ewe skielik direk só aanspreek, wanneer Sy
soeklig wegdraai van die goddelose, losbandige heidene van
Rome af en verblindend op jouself val. Nou is ek nie meer
die toeskouer nie, maar die beskuldigde!

Dit het tyd geword dat ek en jy gaan stil sit en erns maak
met  die  verkriklike  beskuldigings  wat  hier  uit  die  bladsye
van  die  Romeine-boek  spring.  Lees  hulle  goed  deur,  en
staan  stil  by  elke  oortreding  wat  genoem  word,  en
ondersoek  jou  lewe  openhartig  en  eerlik.  Miskien  sal  jy
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uitroep:  “Hoe  kón  ek  so  blind  gewees  het  vir  my  eie
sondes!  Hoe  kon  ek  gedink  het  dat  ek  soveel  beter  as
ander mense is?” En dalk sal ek tot die slotsom moet kom
dat God reg sou doen as Hy my sou oordeel  en straf.  Ek
verdien dit! Daar is soveel liefdeloosheid en skynheiligheid
wat in my skuil.

Daar  is  egter  ‘n  groot  troos  daarin,  dat  daardie  pynlike
oopmaak en bewusmaak van my sondes alreeds deel is van
die genade wat God aan my bewys. Ek kom tot die besef dat
ek  absoluut  strafwaardig  is  voor  God.  Maar  waarom  het
God my dan nog nie gestraf nie? Die antwoord lê opgesluit
in  Rom.  2:4,  waar  Paulus  skryf  van  God  se  goedheid,  Sy
verdraagsaamheid en Sy geduld met my. “Besef jy nie dat
God jou deur  sy  goedheid tot  bekering wil  lei  nie?”  vra
Paulus.  Hoeveel  keer  het  God  nie  al  deur  ‘n  preek  of  ‘n
gedeelte uit die Bybel my gewete aangespreek nie? “Sê dit
vir jou niks?” wil Paulus weet. Hoe lank moet die selfsug en
ongehoorsaamheid nog aangaan?

Eina! 

God se Woord slaan bitter raak en seer! In die helder lig van
God  se  goedheid  is  die  skaduwees  van  my  sondes
donkerder  as  die  nag.  En  nou  sit  ek  met  ‘n  verskriklike
dilemma: om God se straf vry te spring bly daar vir my net
een  ding  oor:  ek  moet  goed  doen!  Wel,  ek  probeer  ten
minste baie hard, maar diep binne-in my besef ek dag-vir-
dag dat ek struikel oor elke ou klippie. Niks wat ek doen kan
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ooit goed genoeg wees vir God se standaarde nie! Selfs my
héél beste pogings is liefdeloos en slegs op my eie belang
gerig, en hierdie dinge gaan nie by die alwetende God verby
nie. 

Wat moet ek tog doen?!

Ons  gaan  in  die  volgende  hoofstukke  sien  hoe  God  se
heerlike genade werk, maar as jy dalk nou al nuuskierig is
om te sien langs watter wonderlike pad God die skynbaar
onmoontlike doen, dan kan jy gaan loer by Romeine 3:21.

Gebed:

Here, ek staan diep skuldig voor U as ek U openbarende
Woord lees wat soos ‘n swaard deur my sny. Alléén is ek
verlore  -  U alleen kan my red.  Dankie  vir  U wonderlike
reddingsdaad!
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12 Dóén die Wet!

Romeine 2:12-29

Die afgelope twee dagstukkies het ‘n baie donker prentjie
geskilder oor die gruwelike sondes wat dikwels in mense se
lewens  skuil,  en  die  ergste,  dat  dit  alles  tot  die  ewige
verdoemenis lei. Vanoggend gaan Paulus voort, en hy sleep
‘n  ander  aspek  van  die  lewe  nader,  naamlik  die  wet.
Inderdaad is  hy steeds besig om die deure in die  donker
gang van jou sondige lewe toe te maak. In ’n huis waar ons
’n paar jaar gelede gewoon het, was daar ‘n kort gangetjie
sonder ‘n enkele venster in. As jy al die deure in die gang
toemaak, is dit pik-nag-swart-donker! Skrikwekkend! Nêrens
kom daar ‘n sweempie van 'n ou ligkolletjie deur nie! Daar is
absoluut géén uitkoms nie! As jy egter die ligskakelaar druk,
dan is  die  gangetjie  helder  verlig.  Paulus  stuur  af  op  die
enigste uitweg uit die pikdonker katakombes van die ewige
verderf - Jesus Christus se redding. Hy is die enigste Weg en
die enigste Bron van Lig.

Vir  die  Jode  is  die  wet  die  belangrikste  en  waarskynlik
enigste manier  waarop jy  vir  God aanvaarbaar kan wees.
Daarom is dit vir 'n Jood sy heiligste besitting. Dit speel ‘n
geweldige groot rol in sy lewe. Elke Sabbat word die wet in
die sinagoges gelees, en die kinders moet groot gedeeltes
daarvan uit hulle koppe uit leer ken. Volgens Paulus is die
wet vir  die  Jood die samevatting van kennis  en waarheid
(vers 20). Enigiemand wat nie die wet het nie, is vir die Jood
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‘n blinde mens! Alleen Jode met die wet kan sien! Die blote
feit  dat  hulle  die  wet  besit  is  alreeds  vir  die  Jode  ‘n
waarborg van die regte verhouding met God.

“Haai foeitog! Hoe kan hulle dan so blind wees?”

Maar  nou  gaan  ek  die  bom  laat  bars!  Presies  dieselfde
dwaalleer wat onder die Jode voorgekom het, kom vandag
onder  baie  Christene  voor.  Baie  mense  is  onder  die
wanindruk dat hulle katkisasie en belydenisaflegging hulle
waarborg  is  van  vryspraak.  Nou is  jy  mos  ‘n  volwaardige
kerklidmaat,  en  jou  lewe  is  klopdisselboom!  Ander  dink
weer dat Bybelstudie jou in die hemel sal bring, of om elke
Sondag kerk toe te gaan. Hierdie is almal baie mooi dinge,
en verséker is dit noodsaaklik vir ‘n sinvolle verhouding met
God, maar dit is nie genoeg nie! “Kennis,” reken sommige
mense.  “Ek  moet  net  genoeg  kennis  van  die  Woord
opdoen, dan sal dit my ‘n plekkie in die hemel waarborg.”

Paulus gee in vers 13 die absolute onmoontlike, ondoenbare
antwoord: “As jy doen wat die wet sê, sal jy vrygespreek
word!” Met ander woorde, om net die wet te besit, of deel
van die uitverkore volk van God te wees, is nie genoeg nie.
God vra dat jy die wet moet dóén! Nou hoor ek al hoe jy
mor,  dat  dit  hééltemal  te  veel  gevra  is.  Dis  totaal
onmoontlik!

Maar Paulus gaan nog ‘n stappie verder. Hy praat oor iets
anders wat die Jode baie naby aan die hart lê, naamlik die
besnydenis. Vir die Jode was die feit dat hulle besny was die
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teken dat hulle vir God gemerk is. ‘n Veeboer brandmerk sy
beeste. Met ‘n rooiwarm yster wat gesmee is in die vorm
van sy voorletters, brand hy ‘n merk in die bees se vel in
sodat almal sal weet dat die bees aan hom behoort. Daardie
merk  gaan  nooit  weg  nie.  Net  so  is  die  besnydenis  ‘n
permanente  merk  wat  vir  jou  sê  dat  daardie  persoon  ‘n
Jood is, en deel van God se volk. As jy die merk dra, kan jy
nie verlore gaan nie!

Maar Paulus neem selfs dáárdie uiterlike sekerheid weg. Die
lidmate van die gemeente in Rome moet gereed gemaak
word  om  die  ware  boodskap  van  verlossing  deur  Jesus
Christus  alléén  te  ontvang.  Daarom  moet  hy  dóódseker
maak dat hulle mooi verstaan dat géén uiterlike handeling
vir jou die saligheid kan gee nie. In vandag se terme kan ons
sê  dat  al  die  mooi  dinge  soos  kerktradisies,  velkleur,
kleredrag, afstamming ensovoorts absoluut niks beteken vir
jou redding nie. Dit is vir baie mense slegs ‘n uiterlike bron
van geloofsekerheid. Vir sommige mense kan hierdie mooi
dinge selfs afgodery wees. Verskriklik!

Wat wél waarde het, volgens Paulus, is "besnydenis van die
hart." Hierdie uitdrukking beteken dat jy moet breek met
die natuurlike neiging tot selfsug en sonde, en dat jy God
moet dien in volledige toewyding. Slegs die Heilige Gees kan
jou hierdie soort “besnydenis” gee.

Die  vraag  is  nou  oor  die  doop  (wat  in  die  plek  van  die
besnydenis gekom het). Beteken dit dat, as jy gedoop is, jy
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gered is? En wat van iemand wat nooit gedoop is nie, en
nogtans  Godvresend  lewe?  Staan  so  ’n  persoon  ooit  die
kans om gered te word? Of is hy nie dalk beter daaraan toe
as die persoon wat wél gedoop is en onverskillig lewe nie?
Nou krap ek verseker waar dit  nie jeuk nie! En dalk is ek
besig  om  met  hierdie  klip-in-die-bos  vraag  vir  myself  ‘n
byenes  oop  te  krap.  Maar  kom  ons  laat  liewer  hierdie
netelige vrae oorstaan vir moreoggend.

Gebed:

Here, al die dinge wat ek gedoen het om in U guns te kom,
is tevergeefs en ‘n gejaag na wind. Ek besef dat U offer aan
die kruis alléén my kan red. Dankie daarvoor, Here.
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13 Die Doop en Die Bybel

Romeine 3:1-8

Mense het my al dikwels die vraag gevra, of ’n persoon wat
nie gedoop is nie nog gered kan wees? Op ‘n geleentheid
het ‘n pastoor dit vir my baie duidelik gestel dat iemand wat
nie  groot  gedoop is  nie,  beslis  nie  die  binnekant  van die
hemelpoorte sal  sien nie.  Dit  is  ‘n  baie gevaarlike terrein
waarop ek my vanoggend begeef, want as ons eers begin
stry  oor  groot  doop,  babadoop,  besprinkeling  en
onderdompeling, dan is daar groot meningsverskille. Omdat
dit  nie  duidelik  in  die  Bybel  uitgespel  word  nie,  baseer
elkeen  sy  redenasies  volgens  wat  afgelei  kan  word  van
sekere gebeure en uitsprake, en elkeen kan “bewys” dat sy
redenasie  waterdig  is.  Jy  sal  my  verskoon  as  ek  nie
vanoggend ‘n standpunt gaan inneem ten gunste van die
een of  ander nie.  Die doel  van hierdie dagstukkies  is  net
eenvoudig  nie  om  “kerk”  te  preek  nie.  My  “gemeente”
bestaan uit  Gatjieponders,  Baptiste,  AGS, Doppers,  Vollies
en nog baie meer, en ek kan nie bekostig om een enkele
“lidmaat” te verloor deur ‘n gestry oor die doop of enige
ander kwessie waaroor ons nie kan saamstem nie. Daar is
egter sekere dinge ten opsigte van die doop waaroor daar
geen twyfel is nie, en dáároor gaan ons gesels.

Ons het gesien uit die vorige gedeeltes dat Paulus reken dat
die uiterlike dinge waarop die Jode so vertrou het soos die
Besnydenis  en  die  besit  van  die  wet,  op  sigself  totaal
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waardeloos  is,  en  dat  dit  beslis  nie  deel  uitmaak  van  ‘n
toegewyde verhouding met God nie. Maar is hulle werklik
waardeloos? Eintlik nie, want hulle is tekens wat heenwys
na iets baie, baie belangrik, naamlik God se verbond.

Jou doop is  ook  so ‘n  verbondsteken,  en  jy  mag daardie
verbondsteken nie minag nie. Alhoewel die doop op sigself
niemand kan red nie, is dit géénsins waardeloos nie, want
dit wys op iets baie belangrik: God het jou gekies om in ‘n
verhouding met Hom te staan. Die hele wese en troos van
hierdie verhouding lê daarin dat God getrou is, al is jy self
dalk ontrou. Alles kom neer op één ding:  GENADE! Hy het
Hom in Sy genade aan jou verbind, en hiervan is jou doop ‘n
teken om te sê dat God getrou is aan Sy verbond. 

Natuurlik  is  daar  vir  jou  ook  iets  in  om  te  doen:  uit
dankbaarheid is dit jou plig (en voorreg) om meer uit te vind
omtrent hierdie genadedaad van God. Namate jy dan God
se  troue  liefde  teenoor  jou  begin  ontdek,  begin  daar  ‘n
intieme  persoonlike  verhouding  ontstaan  met  Hom.  Eers
dán begin jy die volle waarde en wonderlike versekering van
hierdie  verbondsverhouding  met  Hom  waarlik  besef.
Wanneer dit die dag gebeur, kom die uitwendige teken van
die doop INWENDIG eers waarlik tot sy reg. 

Die blote feit dat jy gedoop is, maak nie saak hóé jy gedoop
is  nie,  maak  jou  nie  beter  as  enige  ander  persoon  nie.
Boonop beteken dit ook nie outomaties dat jy gered is nie.
Die groot waarde van die doop is in die eerste plek om jou
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te herinner aan die getrouheid van God.

Dit is egter nie net die doop wat ‘n persoonlike verhouding
met God sigbaar maak nie. Inderdaad roep Hy ook mense
wat gladnie eers gedoop is nie na Hom toe! God se roeping
tot ‘n persoonlike lewe word veral sigbaar deur kennis van
Hom. Hierdie dagstukkie aan jou is ‘n voorbeeld van God se
handeling met jou. Die Jode het die Ou Testament gehad -
God het dit aan hulle toevertrou, en Hy wou hê dat hulle dit
moes lees en uitleef. Vandag het ons die Bybel. God het ook
dít aan ons toevertrou. Om die Bybel bloot mooi op te pas
en veilig te bêre, is van géén waarde nie. Die waarde van die
Bybel  lê  juis  daarin  dat  ons  moet  lees  wat  daarin  staan,
doen  wat  dit  van  ons  vra,  en  die  boodskap  wat  daarin
opgesluit is met ander deel.

Die vraag is  vanoggend:  wat  maak jy  met die  kennis  wat
God binne jou bereik bring? Wat maak jy met jou Bybel?
Laat jy enigsins toe dat dít wat in die Bybel opgeteken is jou
lei tot ‘n toegewyde verhouding met God? Ek dink nie ons
besef watter voorreg dit is om ‘n Bybel in ons eie taal te kan
besit  nie.  My oupa en ouma moes die  Bybel  in  Hollands
lees, en my pa en ma was albei al tieners voordat hulle vir
die eerste keer die Bybel in Afrikaans, hulle moedertaal kon
lees. Hulle moes worstel deur die Bybel in ‘n taal wat hulle
self nie mooi verstaan het nie. Om dus te kan verstaan wat
jy  lees  is  ‘n  wonderlike  voorreg.  Dit  help  egter  niks  as
Bybellees  ‘n  blote  roetine  is  nie.  Dit  móét  lei  tot  ‘n
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oorgegewe  en  gehoorsame  verhouding  met  die  lewende
God.

Om te besef dat God getrou en genadig is, bring vir ons ‘n
hemelse vreugde. Dit kan egter ook lei tot ‘n drogredenasie
dat God tóg liefde is, en dat jy maar kan sonde pleeg soos jy
wil, want God sal jou tóg mos vergewe. Paulus skryf dat dit
‘n dwaling is (vers 5-8), en dat jy baie goed moet besef dat
God heilig is en dat Hy nie sonde kan verdra nie. Moenie vir
God uittart nie!

Gebed:

Dankie vir U groot, groot genade oor my Here, dat U vir my
die doop gegee het om my aan U liefde te herinner, en dat
ek ‘n Bybel het om my van U te leer. Help my asseblief om
U wonderbare liefde elke dag uit te leef.
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14 Selfvertroue

Romeine 3:9-20

Ek was bitter jonk -  pas my militêre diensplig  voltooi,  en
baie onverantwoordelik. My liefde vir musiek trek my egter
om by die plaaslike gemeente se kerkkoor aan te sluit, en
voor ek weet waar ek is, word ek ingesleep by die kerk se
jeugvereniging. Dit was vet pret, totdat hulle my die dag vra
om die aand se Bybelstudie te lei. Ek skrik myself skoon in ‘n
ander geloof in (nie dat ek op daardie stadium juis enige
geloof gehad het nie). Toe die groot aand aanbreek, gaan
staan ek voor die groep. Dít wat ek op die papiertjie geskryf
het, swem voor my oë, en maak net mooi géén sin nie. My
keel trek toe, en ek begin stotter. Dit was ‘n totale ramp!

Nie lank daarna nie gaan loop ek ‘n Dale Carnegie kursus -
dis  nou  die  “How  to  win  friends  and  influence  people”
kursus,  wat  jou  ’n  reuse  selfvertroue  gee.  Wonderlike
kursus, en skielik loop ek oor van selfvertroue. Die skaam,
teruggetrokke vaalseun het ontpop in ‘n totale ekstrovert,
wat selfs nie eers meer bang was om ‘n Bybelstudie te lei
nie. Ek word die grapjas-ster in elke konsert, en kort voor
lank  is  ek  welbekend  in  kerkkringe  regdeur  die  Durban
omgewing.

Die tragiese was egter dat ek nooit die Hoof van die kerk,
Jesus, ontmoet het nie. Dit was eers sewe jaar later wat ek
vir Jesus gevind het - sewe jaar waarin ek op die kerkraad
gedien het, Die Kerkjeugvereniging voorsitter was, betrokke
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was by elke kerkgeleentheid en selfs my deel gedoen het in
die sendingveld. Maar sewe jaar van totale verlorendheid.
Ek was vasgevang in ‘n egosentriese geloof in myself!

Die Romeine van Paulus se tyd het net soos baie van vandag
se mense, ‘n baie positiewe mensbeeld gehad. Hulle het in
hulleself geglo, en natuurlik het hulle geglo dat daar genoeg
goed in elke mens is om self die kwaad te oorwin. Die regte
stappe moes net gevolg word, dan sou dit klopdisselboom
met jou gaan! Vandag is dit nie juis anders nie, en met die
regte houding en positiewe uitkyk op die lewe, kom jy héél
bo uit. En as jy nie die selfvertroue het nie, gaan woon jy
bloot ‘n selfverbeterings- of motiveringskursus by, waar jy
geleer word om jou doelwitte te formuleer en al die regte
stappe te doen om die gewenste resultate te verkry.

Maar alles is nie so eenvoudig nie. Talle mense wat dit al ver
in die sakewêreld en die sosiale lewe gebring het, sit steeds
met ‘n reuse skuldgevoel of ‘n leegheid. Stres en depressie
is aan die orde van die dag, bloot omdat die lewe se eise vir
baie mense net eenvoudig te veel word. Hulle kan nie meer
byhou met die verskriklike pas wat die lewe aan hulle stel
nie.

Maar die probleem is eintlik veel dieper as dit. Mense hou
nie rekening met die mens se sondige gebrokenheid. Die feit
is: die mens is stukkend! En dit is juis Paulus se doel, om die
arrogante  selfbeeld  wat  mense  van  hulleself  het  in
perspektief te  probeer stel.  Hy beskryf  die  totale  verlore,
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hopelose en gebroke toestand van die nie-bekeerde mens.
Hy plaas die klem daarop dat hierdie toestand nie uit  eie
krag,  selfs  nie  eers  ‘n  Dale  Carnegie  kursus  oorkom  kan
word nie, maar slegs deur die genade van Jesus Christus. Hy
haal  nie  minder  nie  as  elf  Skrifgedeeltes  uit  die  Ou
Testament aan om te wys hoe verlore ‘n ongeredde mens is.

Dit  is  van  kardinale  belang  dat  jy  deeglik  bewus  is  van
hierdie  negatiewe  Bybelse  blik  op  die  onbekeerde,  want
daarsonder sal ‘n ware oorgawe aan Jesus nie plaasvind nie.
In my eie geval het ek, nadat ek daardie kursus geloop het,
so goed oor myself gevoel, dat ek Jesus nie in my lewe nodig
gehad  het  nie.  Eers  etlike  jare  later  het  ek  tot  ‘n  besef
gekom dat ek in werklikheid verlore is, en Jesus nodig het.
‘n Selfreddingskema kan baie gevaarlik wees, want dit kan
jou valse selfvertroue gee. En dit is juis een van die groot
leemtes  in  ons  wêreld  vandag.  Mense  lewe  só  goed  dat
hulle  nie  hulle  afhanklikheid  van  God  besef  nie.  Geld,
besittings, status, fiksheid - al hierdie dinge is verslawend,
maar uiteindelik besef ‘n mens die sinloosheid van alles, en
dit  is  dán  wanneer  depressie  en  ander  dodelike  siektes
insluip.

Hierdie Skrifgedeelte laat die vraag ontstaan, of die mens
dan so verskriklik  sleg is,  en of  alles  dan ooit  die moeite
werd is? Inderdaad is alles leeg en betekenloos!  MAAR! ‘n
Persoonlike  verhouding  met  Jesus  keer  absoluut  alles
handom! Deur hierdie negatiewe mensbeeld van Paulus te
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aanvaar,  bely jy dat die vergewing van sondes deur Jesus
Christus en ‘n toegewyde verhouding met God die enigste
manier is om die volle, ongelooflike potensiaal van jou as
mens tot sy reg te laat kom.

Ek moet myself egter ook afvra, of ek met my verskriklike
vuil, sondige lewe dit durf waag om voor die Heilige God te
verskyn? Inderdaad! Dit is ‘n reuse geloofsprong, maar die
genade van God is so oneindig groot dat Hy die grootste van
sondaars nie sal wegwys nie.

Gebed:

Here, ek bely vanoggend dat ek totaal verlore is sonder U.
Dankie  dat  U my uit  genade uit  die doderyk gepluk,  en
lewe in volheid gegee het.
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15 Maar Nou.....

Romeine 3:21-31 

Maar nou ....”  -  so begin Paulus hierdie  perikoop.  En dit
maak my baie opgewonde! Die afgelope paar dae het ons
gelees  van  sonde,  ellende  en  verlorenheid,  en  nou  kom
hierdie briljante skrywer,  Paulus,  en hy lei  ‘n totale nuwe
prentjie in.  Hierdie woorde: “Maar nou” bring ons by die
tweede gedeelte van sy brief,  maar nog baie,  baie meer:
hierdie  woorde  lui  ‘n  totale  nuwe bedeling  vir  die  ganse
skepping in, naamlik ‘n NUWE TYD, en daardie tyd is NOU!

Dink nou net: waar sou ek en jy nie vandag gewees het as
God se genade, God se “Maar nou” nie aangebreek het nie?
Ons  sou  dalk  soos  die  Jode  van  ouds  steeds  met  die
verskriklikste wette moes worstel om vir ons ‘n plekkie oop
te werk na die saligheid. Dis nou by te sê, as jy die voorreg
gehad het om darem ’n Jood te wees! Onthou, as jy nie deel
van die uitverkore volk was nie, dan was jy in elkgeval totaal
verlore!  MAAR NOU het God ingegryp in hierdie hopelose
situasie. Hy het die “Maar nou” gegee sodat ek en jy,  en
elke mens op aarde, ook vandag deel kan hê aan God se
onbeskryflike genade.

Die Skrifgedeelte waarna ons vandag gaan kyk, is seker die
deel wat die meeste gebruik word deur “sielesoekers” (dis
nou mense wat ander na Jesus lei.) Romeine 3:23-24 is die
evangelie in ‘n neutedop, en daardie enkele woordjies het al
gelei  tot  redding  van  talle  mense.  Maar  hierdie
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verkwikkende fonteintjie in die Bybel kom eintlik eers tot sy
volle  reg  as  jy  die  voorafgaande  deel  deurgeworstel  het,
soos ons so pas gedoen het.

In die vorige hoofstukke word ek en jy al meer in ‘n hoek
gedryf,  wanneer  Paulus  met  fyn  berekende  argumente
indringende vrae oor jou vra, vrae wat jou lewe tot op die
been oopvlek. Die verskriklike gevolge van ‘n lewe sonder
God word woord-vir-woord uitgespel, totdat jy moedeloos
uitroep: “Wee my! Ek is verlore!”

Dan kom Paulus  met die  onbegryplike,  allesoorheersende
nuus van God se vryspraak. Maar voordat ons dalk dink dat
God sommer net al die sonde vergeef en daarvan vergeet,
moet ons baie duidelik besef dat God absoluut heilig is, en
dat sonde vir Hom ‘n verskriklike ding is wat nie ongestraf
durf bly nie.  GOD STRAF SONDE! Die ongelooflike nuus is
egter dat God se vryspraak behels dat sy onskuldige Seun,
Jesus Christus, belaai is met al die straf vir ons sondes. My
skuld, en joune is inderdaad betaal .... deur Jesus!

Hier  vind  nou  eintlik  ‘n  wonderlike  ruiltransaksie  plaas.
Jesus neem jou sonde weg, en jy ontvang Sy onskuld. Jesus
sterf, en in ruil daarvoor leef jy. Jesus word verneder terwyl
jy  verhoog word om in God se heerlikheid te deel.  Jesus
word skuldig verklaar, en jy is vry. Maar nie sommer net vry
nie, HÉÉRLIK VRY!

Maar  hoe  kry  jy  deel  aan  hierdie  vryspraak?  Slegs  een
enkele dingetjie is nodig: GLO. Paulus herhaal dit oor en oor
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en oor in hierdie hoofstuk, vers 22, 26, 28 en 30. As jy glo in
Jesus kry jy daardie verruklike vryspraak.

Baie mense het my al hierdie tergende vraag gevra: “Maar
hoe kan ek werklik seker wees van my verlossing? Het God
my óóit werklik aangeneem?” As dit vanoggend jou vraag is
-  gaan lees hierdie perikoop ‘n paar keer deur totdat die
volle waarheid daarvan in jou hart en verstand ingesink het. 

God vra alleen van jou ‘n eenvoudige, kinderlike geloof. Dis
al! Dan sal jy seker ook sê: “Maar dit kan tog sékerlik nie
genoeg wees nie? Ek moet tog ook die wet onderhou!” 

Paulus  vryf  dit  deeglik  in  wanneer  hy  die  volgende  paar
versies  skryf.  Die  onderhouding  van  die  wet  kan  vir  jou
nooit, óóit saligheid gee nie, alleen geloof! Goeie werke en
die onderhouding van die wet, doen jy om vir God dankie te
sê vir die vryspraak wat jy alrééds gekry het. Om die wet te
onderhou as deel van jou poging om vryspraak te verkry, is
soos wanneer iemand oorboord val in die rowwe see, en hy
skree  “Help,  ek  versuip!”  Iemand  gooi  dan  vir  hom  ‘n
reddingsgordel,  maar  dan skree hy:  “Toemaar,  ek  sal  self
regkom dankie!”

Wanneer jy die wonder van God se vryspraak beleef het -
maak dit jou dan beter as die ongereddes daar buite? Dan is
jy mos ‘n trappie hoër, en nader aan God, nie waar nie? 

Inderdaad nee! Niemand het iets uit homself waarop hy kan
roem nie. “Daardie ongelowiges”, op wie ons as gereddes so
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graag  wil  neersien,  is  maar  net  mense  wat  nog  op  die
waglys is vir God se vryspraak. Onthou: ek en jy was ook op
daardie einste waglys! Daardie mense, maak nie saak hoe
sleg  hulle  is  nie,  het  my  gebed  nodig,  eerder  as  my
hooghartige verwerping of veragting. Sien elke ongelowige
as ‘n potensiële gelowige, iemand wat nog nie die gawe van
geloof ontdek het nie.

Gebed:

Dankie Here, dat U ook mý gered het! Laat my asseblief
waarlik omgee vir elkeen wat nog nie glo nie, en die ywer,
wysheid en krag om hierdie wonderlike boodskap van die
Evangelie uit te basuin aan elkeen wat kan hoor.
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16 Geloofshelde

Romeine 4:1-8

As ‘n klein seuntjie was my groot held Tarzan, daardie aap-
man wat  so al  jodelende deur  die  oerwoude van donker
Afrika in die takke rondgeswaai het. Hy het my verbeelding
totaal aangegryp! Hy kon immers met die olifante en leeus
en goeters gesels! En later, toe ek besef het dat hy net ‘n
fiktiewe karakter was,  was dit  Paul  Kruger.  Sy geskiedenis
het kniediep gelê in die wêreld waarin ek grootgeword het.
Ek  het  hom soort-van as  die  vader  van die  beskawing in
Suid-Afrika beskou, ‘n man van edele inbors wat nie ‘n bang
haar op sy kop gehad het nie. Maar die geskiedenisboeke
van my jongdae het net die mooi dinge vertel van die ou
president. Selfs die grote ou Paul Kruger het voete van klei
gehad, en my mooi prentjie van hom het jare later totaal
verkrummel!

As ek vandag werklik ‘n held uit die verlede moes kies, sou
dit seker Paulus wees. Ja, inderdaad het hy nie geskroom
om die evangelie te deel met wie ookal oor sy pad sou kom
nie,  maar die  groot  ding omtrent  Paulus was sy absolute
onwrikbare geloof in Jesus Christus. Geen mens of gevaar,
marteling,  tronk of  selfs  doodsdreigemente sou sy  geloof
laat wankel het nie.

In Paulus se tyd was heldeverering nie ongewoon nie. Vir
die Jode was Dawid 'n reuse held, en so ook Moses. Maar
daar was een held wat onbetwisbaar bo almal uitgestaan
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het, die stamvader van die Joodse volk: Abraham. Hy was ‘n
held sonder enige gelyke, en ‘n rolmodel waarna elke Jood
kon  opsien.  Dit  is  eintlik  so  ironies,  dat  Abraham
terselfdertyd ook die stamvader was van Israel se grootste
vyande!

Heldeverering  kan  gevaarlik  wees,  veral  as  jy  blind  is  vir
hulle foute. Kyk maar byvoorbeeld na die groot helde uit die
Bybel:  Dawid  het  owerspel  en  moord  gepleeg  (onder
andere), en selfs Abraham het ook maar ‘n paar keer lelik
gestruikel.  Nogtans kan jy baie leer en moed skep uit die
ervarings van daardie groot geloofshelde. Talle sulke helde
uit die geskiedenis het enorme struikelblokke oorkom. Hulle
het deur die genade wat God hulle gegee het oorwinning
behaal toe daar vir hulle feitlik geen kans was nie.

Paulus gebruik die voorbeeld van Abraham as held om by
die Joodse gelowiges ‘n aanknopingspunt te kry. Die punt
wat hy probeer maak, is dat vryspraak niks te make het met
wetsonderhouding of rituele nie. Vir ons as lesers vandag,
wil die Heilige Gees deur hierdie gedeelte oortuig dat God
ons liefhet en dat Hy ál sy genade aan ons gee, sonder dat
Hy in aanmerking neem, enigiets wat ons doen, gedoen het,
of nog sal  doen nie. Ons vryspraak is onvoorwaardelik en
gratis.  En  wat  meer  is,  is  die  feit  dat  ek  en  jy  hierdie
volledige vryspraak kan hê. God het ons nie lief oor wie en
wat ons is nie, maar slegs omdat Hy God is! Ons prestasies
het absoluut niks te doen met ons vryspraak nie. Dit is bloot
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suiwer genade.

Dalk sal jy vanoggend vir my sê: “Maar my geloof is te swak
om God se vryspraak te kry.” Geloof is wel die voorvereiste
vir God se vryspraak, maar is geloof dan nou een van die
“goeie werke” wat jy eers moet doen? Nee, want selfs jou
geloof is ‘n geskenk van God wat Hy uit genade aan jou gee.
Vryspraak berus geheel en al op dít wat Jesus gedoen het,
en nie eers een ou klein deeltjie van wat jy doen, gaan jou
die hemel inhelp nie.

“Maar  dan  is  daar  mos  ‘n  teenstrydigheid!”  sou  jy  sê,
“Jakobus skryf dit dan só duidelik dat geloof sonder werke
dood  is.”  (Jak.  2:21-26).  Ons  kan  dit  só  verstaan:  goeie
werke het alles te doen met die vrugte van jou vryspraak,
maar dit het niks te doen met die grond daarvan nie. Met
ander  woorde,  wanneer  jy  geloof  het,  behoort  dit  net
natúúrlik te wees dat daar goeie werke uit sal voortspruit.
Om die wet te onderhou, kan jou nie saligheid gee nie, maar
omdat jy reeds die saligheid verkry het, sal jy God se wet
onderhou uit dankbaarheid en liefde.

As ek by ‘n kunswinkel instap, en die verkoopsman wys my
‘n  prentjie  wat  met  vetkryte  op  ‘n  stukkie  gekreukelde
papier gekrabbel is, en hy probeer dit aan my verkoop vir ‘n
astronomiese bedrag, sal ek baie gou vir hom vertel wat hy
met sy ou prentjie kan maak. As my kind egter met presies
dieselfde prentjie na my toe kom, en sê: “Pappa, ek het dit
vir jou geteken!” dan sal ek dit mos koester, en dalk selfs
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raam en in my kantoor uitstal. 

Ons  allermooiste  “prente”  waarmee  ons  die  saligheid  by
God  wil  koop,  is  vir  Hom  waardeloos  en  totaal
onaanvaarbaar, want Hy is immers die kunstige Skepper van
alles  wat  bestaan.  Maar  selfs  ons  onvolmaakte  ou
“prentjies”  wat  ons  vir  Hom  uit  liefde  en  dankbaarheid
teken, dié koester Hy, want ons is Sy kinders vir wie Hy lief
is.  Vir sulke onselfsugtige “prentjies” sal  God ons selfs uit
suiwer genade beloon! Aangesien ons dan die geskenk van
geloof en vryspraak ontvang het, kom ons dra dan vandag
die vrugte wat daarby pas.

Gebed:

Here, dankie vir U vryspraak. Help my asseblief om vandag
die vrugte van die geloof te dra.
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17 Die Wet en Besnydenis

Romeine 4:9-16

Afgryslike tonele speel hulleself jaarliks rondom Paasfees af
in  Suid  Amerika,  waar  mense  deur  die  strate  loop  en
hulleself met katse slaan. Dikwels sien jy ‘n man wie se rug
een groot rou bloedmassa is van al die selfkastyding. En dan
is  daar  nog  diegene  wat  hulleself  laat  kruisig,  aan  ‘n
kruishout laat vasspyker en sodoende die dood trotseer.

‘n  Mens  ril  as  jy  sulke  tonele  aanskou!  Wat  bereik  hulle
daardeur? Dit bly ongelukkig nou maar eenmaal deel van ‘n
mens se sondige natuur, dat jy sélf ‘n bydrae wil lewer tot
jou redding. As jy dit nie doen nie, dan beteken dit dat jy
moet erken dat daar niks goed in jou steek nie, en vir die
meeste  mense  is  dit  ‘n  baie  pynlike  ding  om  te  aanvaar.
Daar is ‘n voortdurende (helaas, hopelose!) soektog na iets
wat hulle voor God kan bring sodat jy vir Hom aanvaarbaar
kan wees. Dit is een van die onderliggende redes vir hierdie
walglike  selfkastyding,  en dit  gee ook aanleiding  tot  baie
dinge  wat  mense  doen  onder  die  vaandel  van
godsdienstigheid.

Vir  die  Jode  was  die  besnydenis  as  teken  iets  wat  hulle
aanvaarbaar voor God gemaak het. As jy daardie teken het,
dan is jy ‘n bietjie nader aan jou saligheid. Jy het immers
nou iets om dit te bewys! Paulus kom en trek die mat skoon
onder die Jode se voete uit, as hy vir hulle sê dat die groot
gelowige, Abraham, alreeds God se vryspraak gehad het nog
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voordat hy besny was. Die besnydenis is dus slegs ‘n teken,
en beslis nie die rede vir vryspraak nie.

Wat Paulus hier sê, geld ook vir hoe jy oor jou doop dink.
Die doop is nie ‘n voorwaarde vir jou vryspraak nie. Dit is
selfs nie eers die manier waarop jy vrygespreek word nie, en
nie eers al die water van die see kan jou sondes afwas nie.
Die doop is bloot ‘n teken van jou vryspraak. Moenie my
verkeerd  verstaan  nie:  ek  sê  nie  hiermee  dat  die  doop
onnodig of onbelangrik is nie! Die doop is baie kosbaar .....
as die teken van God se verlossing. Dit herinner jou gedurig
dat  God jou liefhet  -  onvoorwaardelik  liefhet,  ongeag die
dade wat jy in jou lewe gepleeg het. Dit herinner jou ook
daaraan dat Hy jou uit genade vrygespreek het.

Nou wat dan van die wet? Die Romeine het geglo dat hulle
regstelsel  met  sy  goed-deurdagte  wette  die  beste  in  die
wêreld was. Tot ‘n mate was hulle ook reg, want tot vandag
toe nog word die Romeins-Hollandse regstelsel wêreldwyd
gebruik. Ons weet ook al baie goed wat die wet vir die Jode
beteken het. Dit was hulle kaartjie hemel toe! Maar hulle
het  nog  ‘n  entjie  verder  gegaan,  en  die  tien  gebooie
uitgebrei  tot  ‘n  stelsel  van meer  as  600 wette,  wat hulle
lewe op elke denkbare terrein baie noukeurig gereël  het.
Die Jode het ook sekere uitsprake in die Ou Testament só
vertolk dat nie alleen die beloofde land nie, maar die ganse
wêreld aan die Jode gegee sou word met die koms van die
Messias - op grond van hulle wetsonderhouding. 
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Paulus gebruik hierdie denkpatroon om ‘n punt te bewys.
Die verrassende is egter dat hy ons tot die ontdekking lei
dat ons pogings om iets te verdien deur wetsonderhouding,
nie  lei  tot  ‘n  groot  beloning  nie,  maar  tot  straf!  Om  die
waarheid te sê,  het  Abraham nie God se vryspraak gekry
omdat hy die wet onderhou het nie, maar bloot omdat hy
geglo het. Die wet van Moses het in elkgeval eers meer as
vierhonderd jaar later op Sinai gekom, en die onderhouding
daarvan kon net eenvoudig nie ‘n voorwaarde vir Abraham
se vryspraak wees nie.

As ek jou moet vra of jy die tien gebooie onderhou, sal jy
waarskynlik  vir  my sê “Maar natúúrlik!”  As jy  egter  mooi
gaan kyk na die volle betekenis van die tien gebooie, dan is
dit dalk ‘n ander storie. Vat nou maar die wet wat sê dat jy
nie mag steel nie. Wat is diefstal? Dit is om jou werk se tyd
en internetkoste sonder die nodige toestemming te gebruik
om persoonlike e-posse te ontvang en te stuur.  Dit is  om
laat  te  kom  by  jou  werk  -  jy  steel  tyd!  Dit  is  om  die
Ontvanger van Inkomste so ‘n klein bietjie te verneuk. 

Sal ek aangaan? As jy een enkele wet oortree het, het jy
gefaal.  Ek oortree daagliks omtrent al  die gebooie op die
een of ander wyse. Die grootste gevaar om jou vertroue op
die onderhouding van die wet te plaas, is egter dat jy jou
vertroue verplaas van God na jouself. Op hierdie manier (so
sê Paulus) het jou geloof sy betekenis verloor!

Jesus belowe aan ons ‘n reuse beloning: die koninkryk van
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die hemel asook die nuwe aarde. Jesus vra egter nie dat ons
in ruil  daarvoor die wet moet onderhou nie, maar Hy vra
dat ons sal lewe in volle afhanklikheid van Hom alleen. Lees
gerus  ook  wat  Jesus  oor  afhanklikheid  gesê  het  in  Sy
bergrede vir die mense wat na Hom sit en luister het. Ons
kry dit in Matteus 5:3-12. 

Wat behels so ‘n lewe? Daarin moet liefde die botoon voer.
Verder,  sagmoedigheid,  volharding  en  om  reg  te  doen.
Hierdie  dinge  (noem  dit  maar  vrugte)  kan  egter  alleen
gebeur as jy reeds die vryspraak het wat geloof jou gee.

Gebed:

Here, dankie dat ek nie hoef te werk vir my vryspraak nie,
maar dat U dit reeds vir my gegee het uit genade.
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18 Hou Vas aan God se Beloftes

Romeine 4:16-25

Jesus is eenmaal in gesprek met ‘n klompie Jode, almal Sy
volgelinge. Jesus sê vir hulle, dat as hulle aan Hom getrou
sou  bly  en  waarlik  Sy  dissipels  sou  wees,  sou  Hy  hulle
vrymaak. Vry van wat? Hulle verstaan nie! Hulle is immers
Jode,  nasate  van  Abraham,  en  hulle  was  nog  nooit
énigiemand  se  slawe  nie!  Hoe  kon  Jesus  hulle  dan  wil
vrymaak van iets wat hulle nie bind nie? Jesus verduidelik,
dat  as  jy  sonde  doen,  dan  word  jy  ‘n  slaaf  van  daardie
sonde. Dit sluit jou uit die huisgesin van God uit, want dan is
jy nie meer vry nie. Alleen Jesus kan hulle verlos van daardie
slawekettings. Hierdie verhaal is opgeteken in Joh. 8:31-40

Vir die Jode was dit verskriklik belangrik om te kan sê dat
hulle afstammelinge is van Abraham omdat dit die enigste
mense was wat kon kwalifiseer vir God se beloftes. Ironies
genoeg beroem die Moslems hulleself óók op die feit dat
hulle  Abraham  se  nageslag  is.  ‘n  Mens  sou  verwag  dat
Paulus sou sê dat  daardie beloftes aan Abraham nou nie
meer geldig is nie. Die teendeel is egter waar, maar Paulus
gee hier ‘n kinkel in die kabel as hy sê dat nie alleen die Jode
afstammelinge van Abraham is nie, maar almal wat soos hy
glo. Alle gelowiges is dus sy kinders.

Abraham was ook maar mens, en hy het ook lelik gestruikel
in sy lewe. Een ding staan egter soos ‘n paal bo water, en dit
is  sy  geloof.  Ons  kan  van  Abraham  gaan  leer  watter
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geweldige krag geloof in jou lewe kan hê. As Paulus in Rom.
1:16 die evangelie as ‘n krag van God beskryf, wil hy uit die
lewe van Abraham wys wat hierdie krag prakties beteken.

Baie gelowiges gaan van die standpunt uit dat die feit dat jy
uit genade deur God gered is, vir jou die reg gee om nou
maar net terug te sit en ‘n lamsakkige ontvanger te wees vir
wie alles in die lewe op ‘n skinkbord aangedra word. As jy
hierdie standpunt handhaaf, dan weet jy nie wat jy alles mis
nie!  Geloof  in  Jesus  Christus  gee  jou  toegang  tot  ‘n
ongelooflike  krag.  As  jy  eers  daaruit  begin  tap,  maak  dit
offervaardigheid en uithouvermoë in jou wakker om daardie
dinge wat God vir  jou wil  gee in besit  te neem en dit  te
gebruik. God gee dit vir jou!

Soms kyk ons teen geweldige groot struikelblokke vas, en
dan wil ons die handdoek ingooi. Abraham het hom nie laat
afsit  deur  sulke  totaal  onmenslike  struikelblokke  nie
(alhoewel hy ‘n keer of wat maar bitter moedeloos was!)
God  het  hom  ‘n  groot  nageslag  beloof,  en  toe  hy  al  ‘n
honderd jaar oud was, en sy vrou ook al  stokoud, het hy
steeds bly glo dat daar vir hom ‘n nageslag sou wees, ten
spyte van Sara se onvrugbaarheid en sy hoë ouderdom.

Uit my eie lewe kan ek getuig daarvan. God het my geroep
om die evangelie te verkondig.  My teologiese studies het
egter droewig misluk, en ek was genoodsaak om tou op te
gooi nog voordat ek eers die kweekskool kon haal. Vir jare
het  ek  gewonder  oor  daardie  roeping.  Ek  kon  dit  net
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eenvoudig nie verstaan nie! Maar op Sy regte tyd het God
die  deure  vir  my  wawyd  oopgemaak  met  hierdie
internetbediening. Toe Hy my die geleentheid gee om die
Woord aan duisende mense uit te dra deur die internet, kon
ek net eenvoudig nie anders as om dit met albei hande aan
te gryp nie. Van die ontsaglike krag, insig en inspirasie wat
God tot my beskikking stel, kan ek elke dag getuig. Nou is
daar ook die Bybelverhale in Engels en Zoeloe wat teen 'n
hoë tempo die wêreld instroom! As jy maar net bereid is om
op Hom te vertrou en jouself in Sy dierbare, sterk hande oor
te gee, sal Hy wonderwerke deur jou verrig!

Maar almal is nie geroep as evangeliebedienaars nie. Gaan
dink  mooi  wat  jou  roeping  is.  Moontlik  is  dit  ‘n  baie
alledaagse ding soos huweliksmaat, ouer, kind, landsburger
- ook hiér gee God Sy beloftes.

Hoe weet ek wat my roeping is? Bybelstudie, gebed en selfs
leiding deur medegelowiges kan vir jou sê wat God vir jou in
gedagte het. As jy dan seker is wat God se roeping vir jou is,
moet jy absoluut alles in die stryd werp om soos Abraham
daardie beloftes van God in besit  te neem. En onthou: jy
hoef nie op jou eie krag te steun nie! Vertrou op God om jou
die krag daarvoor te gee!

En  moenie  jou  laat  stuit  deur  skynbaar  onoorkombare
struikelblokke nie. Onthou: God kan selfs dooies lewendig
maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring. Deur die
eeue is daar talle verhale van gelowiges wat onbeskryflike
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dinge  vermag  het,  bloot  omdat  hulle  God  op  Sy  Woord
geneem het en bly glo het dat Hy Sy beloftes gestand sou
doen. Kyk watter deure God vandag vir jou gaan oopmaak,
en wanneer dit  gebeur,  moenie net daar staan nie.  Doen
wat jou hand vind om te doen, en jy sal verbaas wees oor
wat God in die geloof vir jou moontlik maak.

Gebed:

Dankie vir die heerlike beloftes wat U my gegee het, Here.
Gee my asseblief die krag en wysheid om aan te hou doen
wat U van my vra.

72                                                   Gaan Na Inhoud



19 Vryspraak en Lewensvreugde

Romeine 5:1-11

Op ’n tyd kry ‘n predikant ‘n beroep na ‘n nuwe gemeente.
‘n Paar weke na sy aankoms, besluit hy om die bus te haal
na die middestad. Hy klim op, betaal vir sy kaartjie, en toe
gaan sit hy om die rit te geniet. Maar skaars het hy gesit, toe
kom hy agter  dat  die  busbestuurder  hom per  ongeluk te
veel kleingeld gegee het. 

Vir ‘n rukkie sit hy en wonder wat om te doen. Moet hy die
geld terug gee? Natúúrlik sal dit die regte ding wees om te
doen!  Om die  kleingeld  te  hou is  mos verkeerd.  Aan die
ander kant is dit so ‘n ou klein bedraggie, wie sal dit nou
ooit mis! In elk geval vra die busmaatskappy gans te veel vir
hulle diens! Dis net hulle eie skuld as hulle uit ‘n paar sente
gedoen word! “Aag, ek sal  dit maar beskou as ‘n geskenk
van God en stilbly daaroor,” besluit hy uiteindelik, en hy sak
behaaglik terug in die sitplek en geniet die rit. 'n Predikant
het dit maar nie te breed nie, en elke ou meevallertjie help
om die swaarkry ‘n bietjie sagter te maak.

Dan bereik die bus sy bestemming, en die predikant klim af.
Op die onderste trappie draai hy op die ingewing van die
oomblik  om:  “Jy  het  vir  my  te  veel  kleingeld  gegee.”
Daarmee hou hy die geld uit na die bestuurder. 

Die man lag: “Jy is mos die nuwe predikant, nie waar nie?
Weet jy Dominee, ek wou al lankal by ‘n kerk aansluit, maar
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ek kon nie besluit waarheen om te gaan nie. Ek wou maar
net sien wat jou reaksie sou wees as ek jou te veel kleingeld
gee. Sien jou Sondag Dominee!”

Toe die bus vertrek, hou die predikant aan ‘n lamppaal vas.
Hy voel  siek!  “Here,”  prewel  hy,  “so  byna-byna het  ek  U
Seun vir ‘n paar sente verkoop!”

As  gelowiges  word  ons  met  valkoë  dopgehou  deur  die
wêreld.  Kyk  maar  net  byvoorbeeld  watter  ophef  gemaak
word deur die media as ‘n leraar sou struikel.  Was dit  ‘n
wêreldling dan sou niemand eers ‘n oog knip nie. Ek en jy as
gelowiges se lewens is dikwels die enigste Bybel wat baie
mense  ooit  te  lese  kry.  Dit  plaas  ‘n  geweldige
verantwoordelikheid op ons skouers om elke oomblik van
die dag op wag te wees oor ons lewens. Maar dit gaan veel
dieper as net om nie sonde te doen nie, dit gaan veral ook
oor lewensvreugde.

Paulus  begin  met  ‘n  nuwe  afdeling  in  sy  brief  aan  die
Romeine. Dit handel oor genade. Hoe leef gelowiges God se
genade uit?  Dikwels  is  swaarkry deel  van ons lewe.  Selfs
dáár moet ons ook God se genade sien, want swaarkry bring
ons  gewoonlik  nader  aan  God.  Swaarkry  is  soos  ‘n
silwersmit  se  gasvlam  wat  al  die  onsuiwerhede  uitbrand
totdat  slegs  die  héél  suiwerste  silwer  oorbly.  Daardie
dominee moes uitvind dat daar nog baie onsuiwerhede in
sy lewe was. Hy was selfs bereid om te steel!

In die eerste perikoop maak ons kennis met vryspraak, en
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wat dit  behels.  Dikwels  skryf  mense vir  my dat  hulle  nie
geloofsekerheid het nie. Soms is dit ‘n kanker wat vir jare
aan hulle  vreet,  en daar is  net  eenvoudig  nie  vreugde in
hulle  geloofslewe nie,  want hulle  is  onseker of  hulle  ooit
gered is. Paulus stel dit onomwonde dat as jy geloof het, hét
jy God se vryspraak. Dan is daar vrede tussen jou en God op
grond van Jesus se offer aan die kruis.  Boonop is daar 'n
bonus: vrye toegang tot God se genade! Én jy kry ‘n aandeel
in die heerlikheid van God!

Watter  wonderlike  gedagte!  As  jy  eers  die  volle  omvang
hiervan  begryp,  sal  selfs  ‘n  bietjie  swaarkry  nie  jou
lewensvreugde beroof nie. Kyk nou maar hoe het Paulus sélf
deur die grootste swaarkry en marteling gejubel en geborrel
van lewensvreugde. 

Jy vra dalk waarom vryspraak jou so opgewonde kan maak.
Daar  sit  ‘n  klomp  dinge  agter  hierdie  op-die-oog-af
eenvoudige begrip. Eerstens moet ons onthou dat Jesus die
losprys betaal het. Hy het nie vir Sy vriende die verskriklike
kruisdood gesterf nie, maar vir verlore sondaars, mense wat
Sy vyande was. Selfs die rower aan die kruis langsaan! Hy
het ook vir my en jou betaal toe ons nog onverskillig die
afgode van die wêreld aanbid het. Hierdie offer van Jesus
het ons versoen met God, en dit alleen is genoeg rede om
ons borrellend van vreugde te maak. Maar dis nie al nie - Hy
het ons ook die Heilige Gees gegee as ‘n onuitputlike Bron
van inspirasie, krag en leiding.
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Maar daar is nog meer: Jesus het nie alleen vir jou die offer
betaal nie, maar Hy is in Sy almag en alomteenwoordigheid
ook by jou om jou hand vas te hou en te dra, selfs deur die
donkerste uur van nood. Dít is wat gemaak het dat Paulus
en  Silas  vrolike  lofliedere  kon  sing  terwyl  hulle  stukkend
geslaan in kettings in die stinkende tronk was. 

Hierdie  wonderlike  lewensvreugde  is  ook  vir  my  en  jou
beskikbaar. Gryp dit aan en beoefen dit! Nie alleen sal dit
jouself op ‘n wolk plaas nie, maar ook die mense wat met
jou in aanraking kom aansteek.

Gebed:

Here, vanoggend wil ek dit uitjubel: Dit borrel in my, want
ek is  so bly! Laat asseblief  my lewensvreugde oorborrel,
want U het my vrygespreek.
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20  Adam en Jesus

Romeine 5:12-21

‘n Paar jaar gelede het Pik Botha op TV ’n gesprek gevoer
met Steven Hawking, die Einstein van die moderne tyd. Pik
se vraag aan hom was, wat met jou selfbewussyn gebeur
wanneer jy sterf? Die antwoord van hierdie briljante fisikus
wat alles weet van die kosmologie, vergelyk die mens met ‘n
rekenaar:  “Ek  glo  nie  in  ’n  hemel  vir  rekenaars  nie.  Die
ewige lewe is ’n feëverhaal vir mense wat bang is vir die
donker." 

Hoe skrikwekkend, aaklig verras gaan Steven Hawking nie
eendag wees nie! En saam met hom gaan daar ‘n menigte
ander wees wat die boodskap van die evangelie helder en
duidelik  gehoor  het,  maar  die  “belaglikheid”  daarvan
uitgelag het. ‘n Man sê eendag vir my dat die boodskap wat
die Bybel uitstuur tog totaal onmoontlik is, byvoorbeeld die
gedagte dat God alomteenwoordig is. “Hoe kan ek glo in ‘n
God wat as onmoontlik beskryf word?”

Inderdaad is God heeltemal te groot en onbeskryflik vir ons
nietige  gedagtetjies  om  te  begryp,  selfs  te  groot  vir  die
verskriklike slim Steven Hawking! Omdat die skepping totaal
onverstaanbaar is, sê hy dat dit maar net gebeur het. Die
heelal het maar "toevallig" ontstaan tydens die oerknal! 

Snert!  Die  skepping  (God  se  skepping!)  was  die  grootste
wonderwerk waaroor ons óóit kan droom!
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Maar daar het  ‘n tweede groot  wonderwerk plaasgevind,
een wat soos ‘n duiselingwekkende bergspits uitstaan in die
geskiedenis van die heelal. Ek praat van die wonder van God
se versoeningsdaad op Golgota. Ons kan dit met reg beskou
as die tweede skepping, want op hierdie dag het God vir die
ganse mensdom vryspraak geskep.

Een van die belangrikste elemente van die eerste skepping
was  die  mens,  Adam.  Hy  sou  die  vader  word  van  baie
nasies, en sekerlik een van die belangrikste sleutelfigure in
die  mens  se  geskiedenis.  Daar  is  egter  ‘n  baie  groot
ooreenkoms, maar ook baie prominente verskille tussen die
resultate  van  hierdie  eerste  “skeppingsmens”  en  dié  van
Jesus tydens die “tweede skepping”:

Adam  bewerkstellig  straf  vir  die  mensdom  terwyl  Jesus
redding bewerkstellig.

Adam  veroorsaak  (doen)  sonde,  maar  Jesus  veroorsaak
(gee) genade.

Adam is die oorsaak van dood; Jesus gee die ewige lewe.

Adam haal die mensdom se veroordeling op die hals; Jesus
koop vir die mensdom vryspraak (bitter duur!)

Adam veroorsaak vyandskap tussen God en die mens; Jesus
bewerkstellig versoening.

Adam  verval  in  ongehoorsaamheid,  en  sleep  sy  nasate
saam, maar Jesus lei die mens tot gehoorsaamheid.
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Inderdaad  was  Adam  ‘n  baie  belangrike  persoon  in  die
geskiedenis, maar Christus se verteenwoordiging het soveel
meer vir jou bereik as Adam s’n. Paulus doen groot moeite
om hierdie feit te beklemtoon. Dink net: watter dinge sou
baas  wees  in  jou  lewe  as  Jesus  jou  nie  aan  die  kruis
verteenwoordig  het  nie?  Dalk  is  daar  nog  van  Adam  se
nalatenskap oor in jou lewe, maar deur Christus is hulle nie
meer baas van jou lewe nie. 

Dikwels voel dit vir my asof Adam se optrede nog oor my
lewe regeer. Iemand skryf eenmaal vir my hoedat sy lelike
dinge  kwytgeraak  het  wat  haar  kleinkinders  in  skok  laat
weghardloop  het.  Ja,  sulke  dinge  gebeur!  Sy  skryf  dat  sy
egter  later  aan  hulle  erken  het  dat  sy  verkeerd  was.
Wanneer  Christus  in  jou  lewe  is,  het  die  veel  ryker  en
sterker  gevolge van Sy optrede,  die  oorhand in jou lewe,
sodat jy selfs jou foute kan erken en bely. Die feit is dat ‘n
mens se sekerheid nie  lê  in die huidige toestand van jou
lewe nie. As dit die geval was, sou ons almal verlore wees.
Jou sekerheid lê in wat Jesus vir jou bereik het deur Sy groot
versoeningsdaad.

Steven Hawking en Albert Einstein het albei ‘n ongelooflike
insae gehad in die werking van die heelal en die geskiedenis
van die kosmos. Hulle het die wonder van God se skepping
verstaan soos min mense ooit. Hawking kon die God van die
skepping nooit daarin herken nie, maar Einstein het wél die
eer  aan  God  gegee.  Hulle  was  die  meesterbreine  agter
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verbysterende  teorieë.  Maar  die  waarheid  van  God  se
vryspraak deur Jesus Christus was vir beide van hulle totaal
onbegryplik. Moontlik was dit vir hulle net te eenvoudig!

Paulus was ook ‘n hoogsgeleerde man, en ek dink ons kan
hom vandag op dieselfde vlak stel as Einstein en Hawking.
Een baie groot verskil is egter dat Paulus dít raakgesien het
wat daardie geleerde manne totaal  misgekyk het:  Hy het
naamlik raakgesien dat God ‘n mens deur die rykdom van Sy
genade tot geloofsekerheid lei, en dat daar ‘n onuitputlike
bron  van  genade  en  liefde  is  waaruit  ons  elke  dag  met
sekerheid kan leef. Met God se genade kan jy ook vandag
jou lewe in Sy hande plaas en vrede hê.

Gebed:

Here, ek loof en prys U vir die groot genade wat U ook aan
my bewys het.
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21 Die Tronk van Sonde

Romeine 6:1-23

Ons druk ons ore toe as ons in die moderne tyd van slawe
hoor.  Dit  bestaan  mos  nie  meer  nie!?  Tóg  is  dit  ‘n
werklikheid,  ‘n  afgryslike  werklikheid!  Selfs  in  Suid-Afrika
hoor  ons  dikwels  van  mense,  veral  jong  meisies  wat  as
slawe aangehou word en gedwing word tot ‘n aaklige lewe
van prostitusie.

In Paulus se tyd was slawerny natuurlik ‘n baie algemene
ding. Daar word beweer dat daar in Rome meer slawe was
as  vry  mense.  Die  arme slawe het  absoluut  geen wetlike
regte gehad nie, en hulle eienaars kon met hulle maak nét
wat hulle wou. Hulle is uitgebuit tot die uiterste, mishandel,
gekastreer, en die eienaar kon selfs sy slaaf doodmaak as hy
vir hom ‘n oorlas raak. En as die slaaf ongehoorsaam was,
dan was lyfstraf of selfs die doodstraf sy voorland, of hy kon
verkoop word as ’n prostituut, galeislaaf of gladiator.

Daar is egter ook ’n ligter prentjie in die saak. Daar is gevalle
bekend  waar  Romeine  hulle  slawe  soos  eie  kinders
behandel het en selfs skatryk laat erf het. Soms het eienaars
hulle  slawe  met  baie  hoë  posisies  in  die  samelewing
toevertrou.  Dikwels  kon ’n slaaf homself  vrykoop. Dit  het
ook gebeur dat ’n eienaar sy slaaf sy vryheid gee, maar dat
die slaaf dan vrywillig in die eienaar se diens aanbly.

Paulus gebruik dan hierdie bekende situasie van slawerny
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om te verduidelik van sonde. Ons kan sonde met reg sien as
’n wrede slawe-eienaar, en elke mens is in hierdie baas se
kloue  en  kettings  totdat  Jesus  jou  daaruit  bevry.  Uit  die
vorige gedeeltes wat ons behandel het, kan ’n mens baie
maklik  van  die  standpunt  uitgaan  dat  God  se  genade
genoegsaam is dat jy maar kan aanhou met ’n sondige lewe
nadat jy vrygespreek is. God vergewe mos! Ek is mos gered,
waarom moet ek dan die sonde los?

Kom ons vergelyk sonde met ’n tronk waar jy toegesluit is
en waar jou lewe deur die tronkowerhede beheer word met
wette wat jy nie kan nakom nie. Omdat jy nie die wette kan
hou nie, wag jy op jou teregstelling, wat enige oomblik kan
kom. En dan stap Jesus in, en Hy vra vir jou of jy nie met
Hom  wil  plekke  ruil  nie.  Jesus  word  uiteindelik  wreed
tereggestel (gekruisig) terwyl jy by die tronkdeure uitstap -
’n vry mens! In die tronkregisters is daar onder jou naam die
aantekening: “Tereggestel!” Dood! ‘n Wonderlike gevoel van
vrede daal oor jou neer, want jy het nou totale vryheid van
hierdie verskriklike tronk. Om dit op ‘n ander manier te stel:
jy is dood vir die sonde omdat Christus in jou plek gesterf
het.

Die vraag is nou of jy dit ooit sal oorweeg om terug te gaan
tronk toe as jy op so ‘n wonderlike manier daaruit vrygelaat
is? “Goeie môre meneer die tronkbewaarder,  ek kom net
aanmeld.  Sluit  my  asseblief  weer  op!”  Wat  ‘n  gekke
gedagte! Maar dit is presies wat jy doen as jy na jou redding
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deur Christus maar net jou skouers optrek oor sonde, en
weer daarin verval. Dit is soos om die wonderlike vrede wat
God  jou  gee  op  die  ashoop  weg  te  gooi.  In  die
musiekblyspel “My Fair Lady” sing die een ou kêrel dat die
Here versoekings gegee het om ‘n mens te toets, maar met
‘n klein bietjie  geluk  val  jy  pens en pootjies  binne in  die
versoeking as dit jou kant toe kom. Hoe absurd!

Wanneer jy daardie dag uit  die tronk van sonde bevry is,
laat  jy  die  sonde  en  tronklewe  agter.  Moenie  dat  die
tronkbewaarders (jou begeertes en natuurlike geaardheid)
jou steeds bly intimideer nie.  Hulle hoort in die tronk! In
Rome  het  daar  ‘n  verskriklike  losbandigheid  onder  die
mense geheers, en die uitspattige orgies waar mense vrye
teuels  gegee  het  aan  enige  begeerte,  is  tot  vandag  toe
berug. Hierdie dekadensie het uiteindelik gelei  tot die val
van  die  magtige  Romeinse  ryk.  Dit  is  hierna  wat  Paulus
verwys in vers 19. 

Redding  in  Jesus  beteken  ‘n  radikale  verandering  in  jou
lewe, want jy is nou nie meer ‘n werktuig of wapen van die
sonde  nie  maar  in  diens  van  God.  Dikwels  beteken  dit
oorlog  in  jou  lewe,  om  die  luste  wat  vir  jou  voorgeskryf
word te beveg. Maar dit is nie ‘n hopelose geveg nie, want
al val jy in die sonde, hoef jy nie te bly lê nie, want die tronk
van sonde het nie meer ‘n sê oor jou lewe nie. Jy staan nie
meer onder die wet nie want Christus het die wet namens
jou vervul. Nou kan jy opstaan en leef uit Sy genade, ‘n lewe
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van oorwinning wat reeds deur Jesus behaal is.

As jy kies om die paadjie te loop van terugval in die sonde,
dan  is  daar  jou  "salaris"  die  dood!  Kies  jy  egter  ‘n
“loopbaan” in diens van God, is daar eerstens vrugte wat
jou lewe dra - vrugte van dankbaarheid en heiligheid. Maar
die belangrike is dat die salaris wat jy “verdien” die ewige
lewe is. Rom. 6:23 stel dit onomwonde, dat die salaris wat
sonde betaal die dood is, maar dat die groot geskenk wat
God in Jesus Christus gee die ewige lewe is.

Gebed:

Here Jesus, hou asseblief my hand styf vas sodat ek nie val
wanneer  ek  struikel  nie,  en  hou  my  oog  gevestig  op  U
alleen, sodat ek meer soos U sal word, en U liefde al meer
en meer in my sigbaar sal word.
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22 Gert se Gelukkie

Romeine 6:12-23

Ou  Gert  was  maar  ‘n  sukkelaar.  Dit  het  gelyk  asof  die
ongeluk  die  arme  kêrel  bloots  ry.  Hy  het  nie  baie
geleenthede in sy lewe gehad nie, gevolglik het hy skaars
verder  as  die  onderste  sportjie  van  die  leer  gekom  -
newwermaaind nog om die bopunt van die leer te bereik.
Harde werker, ou Gert, maar as 'n ding kon skeefloop dan
hét hy skeefgeloop ten spyte van al sy moedigste pogings.
Male sonder tal het hy sy werk verloor. Een slag omdat sy
maters hom verlei het, en hy die oggend nog half gesuip by
die werk opgedaag het. ‘n Ander keer het sy baas bankrot
gespeel,  en  weereens  was  hy  sy  werk  kwyt.  Toe  kry  die
ekonomie ‘n insinking, en vir die hóéveelste maal moes hy
werkloos sit. Die laaste strooitjie was egter die regstellende
aksie,  en  alles  aan  Gert  was  verkeerd.  Gert  was  op
moedverloor  se  vlakte.  Hoe  harder  hy  probeer  het,  hoe
swaarder het dit gegaan.

Toe, op ‘n dag ontvang Gert ‘n oproep van 'n prokureur. Eers
wonder die arme kêrel watse soort moeilikheid hy hom dié
slag in bevind, maar die man vertel hom dat sy oom, Ryk
Piet, in sy boedel sy besigheid aan Gert nagelaat het. Hy het
Gert  jammer  gekry  oor  al  sy  ongeluk,  en  'n  gevestigde
maatskappy met groot potensiaal was Gert s'n om oor te
neem. Hy was in die wolke.  Gert  het met groot trots die
baas se luukse leerstoel ingeneem, en die geld het ingerol
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sonder dat hy ‘n vinger hoef te roer. Daar was genoeg geld
om  gereelde  partytjies  te  gooi  en  selfs  ‘n  peperduur
versameling whisky in sy kantoor aan te hou, net vir so ‘n ou
knertsie deur die dag. Daar was altyd maar ‘n ou klankie van
tiermelk in sy asem.

Maar mettertyd kom Gert agter dat alles nie heeltemal so
maklik gaan nie. Toe die winste kwaai begin daal, besef hy
dat  hy  iets  sou  moes  doen.  Hy  skryf  in  vir  'n  kursus
besigheidsbestuur,  en  daar  leer  hy  van  bemarking,
personeelbestuur,  selfdissipline,  persoonlike  verhoudinge
en nog baie dinge. Die besigheid was wel syne, en hy kon
maak wat hy wou,  maar om susksevol  te  wees,  moes hy
opofferings maak en bereid wees om hard te werk. Boonop
het sy uitspattige lewe en sy verknogtheid aan duur whisky
nie  net  vir  hom  nie,  maar  ook  vir  sy  besigheid  'n  slegte
naam begin gee.  As  hy bo wou bly,  het  hy besef,  sou hy
hiermee moes breek!

In Gert sien ons tipies die lewe van ‘n sondige mens (dalk ek
of jy?) Jy probeer so hard om die saligheid te verdien, maar
hoe harder jy werk, hoe meer raak jy in die moeilikheid. En
wanneer jy die dag besef dat jy totaal verlore is, kom God
uit sy groot genade en Hy red jou sonder dat jy dit verdien.

Dit is op hierdie stadium waar baie “baba-Christene” lelik
struikel,  bloot  omdat  hulle  nie  van  mede-gelowiges  die
nodige  ondersteuning  kry  nie.  Ja,  inderdaad  het  sy  lewe
verander, en hy leef nou onder die genade van God, maar
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dat dinge altyd seepglad verloop, is ‘n mite. As ‘n mens ’n
waarlik betekenisvolle geloofslewe wil lei, wag daar vir jou
harde werk voor. Die eerste stap is om jouself te bekwaam
vir die verantwoordelikheid wat nou op jou skouers lê. Ja,
inderdaad het jy nou ‘n groot taak, want as gelowige kan jy
nie  maar  rustig  terugsit  nie!  Die  koninkryk  van  God  het
elkeen  van  sy  burgers  nodig.  Dit  is  nie  engele  wat  die
Koninkryk uitbrei nie, maar doodgewone gelowiges! As jy in
die duister is oor wat om te doen, gaan dit ook maar sukkel-
sukkel,  dus  is  dit  noodsaaklik  dat  jy  die  Woord  leer  ken.
Bybelstudie, kursusse, seminare, kerkbywoning, selgroepe -
dit is alles maniere om jouself te bekwaam vir die taak. 

Die tweede baie belangrike faktor is dat jy moet breek met
sonde. Jy leer natuurlik wat sonde is deur die studie wat jy
doen van die  Woord.  Die volgende stap is  om dít  wat  jy
geleer het dan prakties toe te pas. Dit help niks as jy al die
kennis het en bly voortploeter in die sonde nie, want dan
bly hang jy as’t ware op die randjie van die dood. “Die loon
wat die sonde gee, is die dood,” skryf Paulus in Rom. 6:23.
En as jy daarin bly voortleef, daal jy al laer en laer, totdat jy
uiteindelik weer presies is waar jy was voor jou bekering.

As jy egter bereid is om skouer aan die wiel te sit, begin jy
agterkom dat die genade van God vir jou al hoe groter en
groter begin word. Soos wat jy meer en meer van jouself
gee, kom jy met verbasing agter dat jy terug ontvang van
God af, talle male meer as wat jy self gee. Eers dán word die
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res van Paulus se woorde in Rom. 6:23 vir jou duidelik: “Die
loon  wat  die  sonde  gee,  is  (wel)  die  dood,  (maar)  die
genadegawe wat God gee,  is  die ewige lewe in Christus
Jesus ons Here.” As God dan vir ons daardie reuse geskenk
van die ewige lewe gegee het, sal ons nie ook óns alles gee
vir Hom uit dankbaarheid daarvoor nie? En die bonus is dat
ons  sélf  ook  verryk  word  in  die  proses!  En  onthou:  die
Heilige Gees is daar vir ons om ons deur al hierdie dinge te
lei en krag te gee! Laat Hom toe om dit te doen!

Gebed:

Here, U genade oor my is so groot! Gee my asseblief die
wil en ywer om alles in te sit, en ‘n nuttige burger van U
koninkryk te wees.
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23 Slawekettings van die Wet

Romeine 7:1-25

Die wet is ‘n vreesaanjaende, harde meester! Is dit nie ‘n
verskriklike ding om te sê nie!? Iemand skryf eendag vir my
dat sy volgens die tien gebooie leef, maar steeds onseker is
oor  haar  saligheid.  Hoe  kan enigeen volledig  volgens  die
tien gebooie leef? Die Fariseërs van ouds het 600 gebooie
rondom  die  tien  gebooie  geweef,  sodat  jy  nie  dalk  per
ongeluk ‘n gebod oortree nie.

Ons moet nou net eers ’n sakie opklaar: die Fariseërs was
nie inherent slegte mense nie! Hulle het baie hard gewerk
om volgens God se wet te leef, en ’n deeglike studie van die
Bybel gemaak. Maar daar was ander faktore wat hulle laat
sneuwel het. Die feit is dat die tien gebooie maar net ‘n baie
breë  raamwerk  is  van  wat  daar  éintlik  van  jou  as  mens
verwag word. As jy mooi gaan kyk na die diepere betekenis
van  hierdie  wet,  ontdek  jy  dat  dit  ‘n  reuse  berg  word
waaroor jy nie kan kom nie, al wil jy ook.

Paulus beskryf die wet aan die hand van ‘n huwelik, waar
die  man ‘n  diktator  is,  en  die  arme vrou vasgevang is  in
hierdie hopelose situasie waaruit sy net eenvoudig nie kan
kom nie. Sy word totaal gedomineer, en die man reël haar
lewe. Skei sy, en trou met ‘n ander man, dan is dit egbreuk,
en dan veroordeel die wet haar. Daar is slegs een manier
om hieruit te kom, en dit is as die man sou sterf, want eers
dán is die vrou vry om ware liefde te vind.
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Die wet is in ‘n sekere sin dieselfde: dit domineer totaal jou
lewe totdat  dit  naderhand voel  asof  jy  vasgevang is  in  ‘n
wrede stel reëls van “jy mag nie dít nie en jy mag nie dát
nie!”  Die  dood  is  die  enigste  ding  wat  jou  uit  hierdie
verskriklike tronk kan red. Inderdaad het Christus namens
jou  gesterf,  en  daarom is  jy  nou  ‘n  vry  mens.  Bevry  van
hierdie monster van die wet. In hierdie lewenshuwelik van
jou is daar dan nou ook ‘n nuwe Bruidegom, Jesus Christus,
Hy wat jou ‘n volmaakte huwelik bied, vol goeie vrugte en
liefde. In hierdie huwelik word jy nie deur wette en reëls
gedomineer nie,  en soos ‘n mishandelde vrou wat oplaas
ware liefde gevind het, kan jy nou vrede kry by God.

Nou  ontstaan  die  vraag  onmiddellik,  of  die  wet  dan  so
vreeslik  sleg is.  Is  die wet sonde? Inderdaad nee! Daar is
niks met die wet verkeerd nie. Paulus stel dit baie pertinent
dat  die  wet  ‘n  onmisbare  riglyn  van ‘n  gelowige  se  lewe
moet wees. As die wet nie daar was nie sou jy nie geweet
het wat reg en verkeerd is nie.

In hierdie deel van Paulus se brief gee hy ons nou so ‘n kykie
in sy persoonlike lewe en die dinge waarmee hy geworstel
het, en dan sien ons dat Paulus nie ‘n supermens was nie,
maar ‘n doodgewone sterfling nes ek en jy, wat ook maar
met  sonde  geworstel  het.  Voor  sy  bekering  was  hy  ‘n
Fariseër wat die wet tot in sy fynste besonderhede probeer
nakom het as reddingsmiddel. Só gehoorsaam was hy, dat
hy  selfs  daardie  Christen-sekte  wat  die  wet  bedreig  het,
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wortel  en  tak  wou uitroei.  Dit  was  vir  hom die  regte  en
edele ding om te doen! 

Paulus  redeneer  dat  dit  nie  die  wet  is  wat  die  éintlike
probleem is nie. Die wet is nie sonde nie. Die taak van die
wet  is  egter  om  die  sonde  te  ontbloot,  en  wanneer  dit
gebeur, kom jy eers agter watter houvas die sonde werklik
op  jou  lewe  het.  Sonde  is  skrikwekkend:  dit  gebruik
(misbruik?) die wet, wat inherent goed is,  en verslaaf jou
deur  aanhoudende oortreding van die dinge wat  die  wet
voorskryf.  Dit  bereik  met  ander  woorde  die  slegte  met
behulp van die goeie.

Die  tragiese  is  dat  hierdie  dinge  ook  in  Paulus  se  lewe
afspeel.  Ons sien sy diepe hartseer as hy dit  uitsnik:  “Ek,
ellendige mens! Hoe kan dit dan wees dat ek elke keer by
die  slegte  uitkom  as  ek  die  goeie  wil  bereik?"  Paulus  se
verskriklike frustrasie en hartseer oor die sonde in sy lewe is
ook die lot van so baie gelowiges wat erns daarmee maak
om voluit vir God te lewe. Ek lees eenmaal van iemand by
wie die beroemde Godsman, Andrew Murray, oornag het.
Die aand is huisgodsdiens gehou, en toe dit die vrome Ds.
Andrew  se  beurt  is  om  te  bid,  is  daar  ‘n  stortvloed  van
boetedoening oor al die sonde in sy lewe!

So,  jy  het  gedink  dat  dit  net  jy  is  wat  so met  die  sonde
worstel? Nou kan jy sien dat selfs veteraan-gelowiges soos
Andrew  Murray  en  Paulus  hierdie  worsteling  beleef  het.
Maar wanneer Paulus dit uitsnik: “Wie sal my van hierdie
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doodsbestaan verlos?”  dan  verskaf  hy  sélf  die  antwoord:
“Aan God die  dank!  Hy doen dit  deur  Jesus  Christus  ons
Here.”

Ons durf die wet nooit weggooi of ignoreer nie, want dit is
vir  ons die  riglyn oor hoe God wil  hê dat  ons moet leef.
Maar ons moet baie deeglik besef dat die wet ons nooit kan
red  nie,  en  dat  dit  slegs  God  se  oorbluffende,
allesomvattende,  liefdevolle  genade  is  wat  ons  van  die
verderf kan red. Nou word die wet nie meer slawekettings
nie, maar riglyne vir ‘n lewe van liefde en dankbaarheid.

Gebed:

Dankie  dat  U  my  ook  bevry  het  Here.  Leer  my  om  U
wonderbare  liefde  dag-vir-dag  ten  volle  uit  te  leef  uit
dankbaarheid vir wat U vir my gedoen het.
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24 Die Nuwe Bedeling

Romeine 8:1-13

Die jaar 1834 was ‘n baie besonderse jaar in Suid-Afrika, ‘n
jaar  waar  ‘n  nuwe bedeling aangebreek het.  Ons  het  die
afgelope paar dae gepraat van slawerny in Rome, maar ons
vergeet baie gerieflik van die slawerny in ons eie mooi land
se vroeë geskiedenis.  Teen die tyd van die tweede Britse
besetting van die Kaap was daar ‘n bietjie meer as 22’000
koloniste  in  die  mooiste  Kaap.  ‘n  Feit  waaroor  die
geskiedenis liewer swyg is dat daar op daardie stadium byna
30’000 slawe was. Vandag is daar nog net enkele tekens van
die  slawerny  wat  in  die  Kaap  geheers  het.  Enkele
slaweklokke  het  staande gebly  as  stille  getuienis  van  ons
donker geskiedenis.

Wreed was die Britte inderdaad, veral teenoor slawe. Daar
was nie minder nie as 146 kategorië misdaad waarvoor die
doodstraf  opgelê  was,  selfs  iets  soos  diefstal  !  Minder-
ernstige misdaad was gestraf met 100 houe met ’n sambok.
Vir ‘n ernstige oortreding was die skuldige gehang en dan in
vier stukke opgekap, soms terwyl hy nog lewe! Die stukke
mens  is  by  die  vier  ingange  van  die  stad  uitgestal  om
misdadigers af te skrik. Toe daar vir die eerste keer, in 1808,
‘n slawe-opstand uitbreek, was dit maar ‘n baie halfhartige
poginkie, want die arme slawe het presies geweet wat die
gevolge sou wees as dit nie werk nie!

En toe kom die jubelende jaar, 1834. Teen daardie tyd was
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daar alreeds 40’000 slawe in die Kaap.  Vir  die  slawe was
hierdie jaar ‘n totale nuwe bedeling, want toe is slawerny
verban.  Die  slawe  van  Suid-Afrika  was  vry!  (Bron:  Roger
Webster - At The Fireside)

Vir ons het daar ook ‘n nuwe bedeling aangebreek in Jesus
Christus, ‘n bedeling waar ons ook soos die slawe aan die
Kaap  vrygemaak  is.  Onder  die  ou  bedeling  van
wetsvoorskrifte was ons tot die dood toe skuldig voor God.
Maar  Paulus  lei  hierdie  hoofstuk  in  met  die  wonderlike
bevrydende woorde, dat daar nou (in die nuwe bedeling)
geen veroordeling meer is nie.

Om hierdie gedagte vir jou ‘n konkrete werklikheid te maak,
moet jy ‘n bietjie terugdink aan die ergste dinge wat jy ooit
in jou lewe gedoen het.  Wéét dan dat Christus voor God
gaan staan het asof dit Hy is wat al jou sondes gedoen het.
Sodoende het Hy God se straf wat vir jou bedoel was gedra.
Hy  is  tot  die  dood  toe  gestraf,  en  dít  terwyl  Hy  totaal
onskuldig was! Op hierdie manier het Christus vir eens en
altyd met jou sondes afgereken. Nou het die wet ook niks
meer oor jou te sê nie. Die ou bedeling is verby! Die nuwe
bedeling het aangebreek.

In die ou bedeling moes jy probeer om jou verhouding met
God oor ‘n afstand te bewerk deur wetsvoorskrifte na te
kom. Die nuwe bring vir jou ‘n baie ryker verhouding met
God, want nou het jy ‘n intieme gemeenskap met Hom. God
woon  immers  deur  die  Heilige  Gees  persoonlik  in  jou!
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Hierdie is ook nie maar ‘n tydelike verhouding nie, maar een
waar jy vir ewig saam met Hom is.

Daar rus egter ‘n verantwoordelikheid op jou noudat jy die
nuwe  bedeling  binnegegaan  het.  Net  soos  wat  die
vrygemaakte slawe aan die Kaap nie  maar  kon doen wat
hulle wou na hulle vryspraak nie, so kan jy as vrygespreekte
nie  ook  maar  alles  oorboord  gooi  nie.  As  gelowige  is  jy
verantwoordelik  om  hierdie  intieme,  persoonlike
verhouding wat God daar stel te koester en te laat blom. 

Verstaan mooi: God verplig niemand om ‘n verhouding met
Hom te hê nie. Die voordele om jou lewe deur die Heilige
Gees  te  laat  lei  en  naby  aan  God  te  leef  is  egter  legio.
Daarsonder kan jy jou egter skaars ‘n Christen noem!

Hoe beheer die Heilige Gees jou lewe? Deur drome, gevoel,
visioene? Nee, deur God se Woord! Lees die Bybel asof dit
persoonlik nét vir jou geskryf is. Bid elke keer wanneer jy in
hierdie kosbare Woord lees, dat God sy wil vir jou lewe en
jou persoonlike verhouding met Hom in daardie Bybelstudie
duidelik sal maak. 

Dit  is  egter ook belangrik  dat  jy  dit  wat  jy  gelees het sal
toets  deur  met  ander  gelowiges  wat  deur  die  Gees  gelei
word  daaroor  te  gesels.  Dikwels  is  dit  in  persoonlike
gesprekke  waar  die  wil  van  God  vir  jou  duidelik  gemaak
word.  Maar  dit  is  ook  belangrik  om  te  lees  wat  ander
toegewyde gelowiges geskryf het. Bybelstudiehandleidings
en  goeie  Bybelkommentare  is  van  groot  nut  om  te  kan
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verstaan wat in die Bybel geskryf is. 

Dikwels  kan  dit  gevaarlik  wees  om  jou  eie  afleidings  te
maak, veral as jy nie die agtergrond van die bepaalde stuk
ken nie.

As  jy  dan  duidelikheid  gekry  het  oor  die  leiding  wat  die
Heilige Gees vir jou gee deur hierdie Bybelgedeelte, bid dan
vir krag, en doen wat God van jou vra. Met ander woorde:
meet jou lewe aan die Woord en rig jou lewe daarvolgens
in.

Gebed:

Heilige  Gees,  lei  my asseblief  in  U  waarheid,  en  rig  my
lewe.  Gee  my  die  ywer  en  wysheid  om  in  ‘n  intieme
verhouding met U te leef.
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25 Om Kind van God te Wees

Romeine 8:14-17

Wat beteken dit om iemand se kind te wees? Vanoggend wil
Paulus  hierdie  vraag  beantwoord  uit  sy  brief  aan  die
Romeine.

Ek onthou nog die tye as klein seuntjie saam met my pa,
soos  gister.  Hy  was  iemand  na  wie  ek  met  groot  trots
opgesien het! Hy was ‘n lang man, en omdat ek nog maar ‘n
klein  seuntjie  was,  het  hy  vir  my  nog  soveel  groter  en
sterker  voorgekom. Dikwels  het  ek saam met hom in  die
veld gaan stap  op ons  plaas,  natuurlik  altyd  kaalvoet.  En
soms het ons deur ‘n lap duwweltjies gestap, dan het hy vir
my gesê dat ek net moet sorg dat ek in sy voetspore trap,
want daar het hy klaar getoets vir dié geniepsige dorings. Hy
het sélf ook kaalvoet geloop. Ek onthou nog hoe moeilik dit
was om in sy voetspore te volg, want sy treë was lank en my
ou beentjies maar bitter kort. Maar dit was ‘n uitdaging, en
ek wóú dit doen. 

Ek sou enigiets vir my pa doen, want ek was lief vir hom - hy
het my soveel liefde gegee. Hy het my lewensvaardighede
geleer en vir my ‘n geloof in die lewe gegee. Ek het my lewe
met kinderlike geloof aan hom toevertrou. Hy was immers
my pa!

Onthou jy nog daardie spesiale tye met jou pa?

Ons het die afgelope paar oordenkinge telkens gesien wat
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die lot van slawe was, en vandag nog is. As jy egter uit die
slaaf se oogpunt na die lewe kyk, sien jy dat hy loop met
onvergenoegdheid,  haat  en  wraak  in  sy  hart.  Vir  sy  baas
doen hy net die absolute minimum wat voorgeskryf word,
want  wat  voel  hy  in  elkgeval  vir  die  ou  tiran!  Van
persoonlike liefde vir daardie man is daar géén sprake nie.
Agteraf sal hy nie skroom om sy baas sleg te sê of selfs uit te
vloek nie, solank die baas dit net nie hoor en hom dalk straf
nie.  Hy  kyk  met  hoeveel  hy  kan  wegkom.  Hy  moet
asseblieftog net nie uitgevang word nie, want dan is die vet
in die vuur! Hy vermy gesprekke met sy baas, praat net met
hom as dit rêrag moet, of as hy iets nodig het. As hy die dag
hard  werk,  is  dit  om  één  enkele  rede  alleen:  sodat  hy
daarvoor beloon sal word. En dan leef hy gedurig in vrees
vir daardie straf wat enige oomblik kan kom.

Verskriklik, is dit nie! Maar weet jy, gelowiges leef dikwels
met  daardie  selfde  slawementaliteit  teenoor  God!  Gaan
dink maar ‘n bietjie mooi daaroor na. Is dit nie so dat ons
baiemaal  net  die  absolute  minimum  doen  om  God  te
probeer  gelukkig  hou  nie?  Ek  hou  so  ‘n  tou-innie-bek
stiltetydjie, en prewel ‘n gebed omdat dit  van my verwag
word. Ek gaan kerktoe want dit sus my gewete, dan het ek
mos darem my weeklikse plig gedoen. 

Is daar werklik ‘n persoonlike liefdesverhouding tussen my
en God? Het ek werklik daardie ontsaglike respek vir Hom,
soos wat ek vir my pa gehad het? Ek kry diep seer as iemand
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praat van “Die Oukêrel daar bo.” Nie eers gepraat van om
God se heilige Naam as ‘n vloekwoord of uitroepteken te
gebruik nie! Ja, en dan kyk ons soms met hoeveel ons kan
wegkom, hoeveel  sonde ek kan doen sonder dat  God dit
agterkom.  Maar  ek  is  darem  versigtig,  want  as  God  my
uitvang gaan ek braai (letterlik en figuurlik!) Dikwels vermy
gelowiges  persoonlike  gesprekke  met  God.  Bid  net  die
nodigste, en veral as ons iets kortkom. En is dit nie so dat
sommige gelowiges nog steeds goeie werke doen slegs om
‘n beloning van God te kry nie? En dan is daar die straf van
God  waarvoor  ‘n  mens  altyd  uitkyk,  en  om  elke  draai
verwag.

Ons moet  onthou dat  gelowiges kinders  van God is,   nie
slawe  nie.  ‘n  Kind  leef  in  ‘n  verhouding  van  persoonlike
liefde  en  blydskap  teenoor  sy  aardse  pa.  Sal  ek  dan  nie
presies  dieselfde gesindheid,  en nog báie meer openbaar
teenoor my Hemelse Vader nie? 

Weet  verséker  dat  jy  met  groot  vrymoedigheid  in  Sy
dierbare arms kan spring en uitroep “Pappa, Vader!” Hy het
my so innig lief, en daarom sal ek enigiets vir Hom doen, nie
maar net om Hom gelukkig te hou nie. Of om die een of
ander beloning te kry, of dalk straf vry te spring nie. Ook nie
net omdat dit van my verwag word nie. Ek doen dinge vir
die Here omdat ek lief is vir Hom! 

En ek  sal  enigiets  doen om Hom te  plesier.  ‘n  Spontane,
persoonlike  gesprek  met  Hom  is  mos  net  ‘n  natuurlike
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uitvloeisel van die liefdesverhouding met Hom. Agter Sy rug
sal ek natuurlik ook net die mooiste dinge van Hom sê, en sy
goeie Naam met hand en tand verdedig, want Hy is immers
my Pa! As iemand iets  slegs van my pa gesê het,  sou hy
beslis  met  my  te  doene  gekry  het.  Niemand  sou  my  pa
beledig nie! Hoeveel te meer nie my Vader in die Hemel wat
nog soveel meer vir my beteken!

Hy gee vir my Sy wonderlike vrede, en daarom sal ek selfs in
swaarkry steeds met blydskap aan Sy hand vashou. Jesus
het immers ook swaarkry geken, en dit is net die voorloper
van ‘n onbeskryflike heerlikheid wat nog wag.

Gebed:

Here, my Here, ek jubel en juig, want ek is U kind! Dankie
dat ek my in U wonderbare arms kan toevou.
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26 Troos In Swaar Tye

Romeine 8:18-30 

Die tye waarin ons leef, plaas ‘n beklemming om jou hart.
Dink maar aan die misdaadsituasie  in Suid-Afrika,  en dan
mag jy nie die res van die wêreld weggooi nie, want in baie
ander lande gaan dit maar nét so erg, of dalk nog baie erger.
Ons wil wanhopig uitroep: “Waar gaan dit eindig?” Dit voel
asof die owerhede magteloos staan, of selfs dat hulle lustig
meewerk om die situasie te vererger. Kan dit werklik erger?
Daar byna meer veroordeelde misdadigers in die polisie is
as  dienaars  met  ‘n  skoon  rekord!  As  gelowiges  sug  ons
swaar  elke  keer  wanneer  ons  nuus  kyk,  want  dag-vir-dag
hoor ons van hoë amptenare, politieke leiers selfs ministers
wat in korrupsie en bedrog gedompel is. ‘n Donker prentjie?
Maar dit word erger!

Finansieel het ons land goeie tye beleef, ten spyte van die
feit  dat  daar  miljoene  mense  in  die  haglikste
omstandighede in plakkershutte moes leef. En toe begin die
wiel  draai,  en  ons  begin  swaarkry.  Brandstofpryse  skiet
maandeliks die hoogte in, en die gevolg is dat voedselpryse
ook  deur  die  dak  skiet.  Ongelukkig  kan  die  boere  nie
daaroor glimlag nie, want hulle insetkostes raak so hoog dat
hulle nie meer kan oorleef nie. Ons word swaar getref, maar
die  arm  mense  kry  nog  swaarder,  want  daar  is  net
eenvoudig nie geld vir die duur kos nie. Baie mense raak in
‘n ondraaglike skuldlas en armoede gedompel.
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Al  hierdie  dinge  bring  ‘n  verskriklike  beklemming om jou
hart. Maar steeds is dit nie die einde nie: die doemprofete
het ‘n paar jaar gelede gewaarsku oor aardverwarming, en
hulle is uitgelag. Nou is dit ‘n werklikheid - ‘n skrikwekkende
werklikheid wat ons aan ons basse voel. Knellende droogtes
aan die een kant en aan die ander kant  die verskriklikste
vloede  wat  ons  teister.  Tsunami’s,  oorstromings,
aardbewings, vulkaan uitbarstings soos wat die geskiedenis
nooit geken het nie, tref lande regoor die wêreld en eis baie
duisende lewens en laat miljoene in die grootste ellende.

Feitlik  weekliks  word  plakkerskampe  oorstroom  wat
duisende brandarm mense dakloos laat, dikwels in bittere
koue.  Intussen  kyk  ons  met  afgryse  toe  hoedat  die  pole
besig is om teen ‘n duiselingwekkende vaart te smelt. Reuse
ysmassas breek op en gletsers verdwyn. Die skepping sug!

Vir baie gelowiges is dit baie moeilik om in sulke harde en
onseker omstandighede vrede met God te beleef. Hoe kan
die  God  van  liefde  jou  dan so  verskriklik  swaar  laat  kry?
Paulus wil ons as gelowiges in hierdie Skrifgedeelte oortuig
dat swaarkry nie jou vrede met God hoef te benadeel nie,
maar dit eerder versterk. 

As  ons  die  boek  Openbaring  lees,  sien  ons  immers  dat
hierdie  dinge  -  aardbewings,  hongersnood,  afvalligheid,
alles tekens is dat die einde besig is om baie vinnig nader te
kom. Dit is ook so dat lyding deel is van ‘n gelowige se lewe,
maar dat die heerlikheid wat daarmee saamgaan net sóveel
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groter  is.  As  gelowige kan jy  daarvan seker wees  dat  die
verheerliking nie sal uitbly nie!

Daar is egter ook ‘n ander troos wat Paulus ons gee: dat die
heerlikheid wat  wag,  soveel  oorvloediger  sal  wees as  die
lyding wat jy  nou hier moet deurmaak, en dat jy  eendag
vanuit die heerlikheid na jou huidige swaarkry sal terugkyk.
Dan sal  jy  daaroor  kan lag  en  sê:  “Aag,  dit  was  sommer
niks!”

Maar  terug  by  die  swaarkry  wat  jy  op  hierdie  oomblik
beleef:  dit  laat  jou  dikwels  baie  swaar  sug,  veral  as  jy
daaraan moet dink dat jou omstandighede as God se kind
eintlik  soveel  heerliker  kon  gewees  het.  Die  wonderlike
troos  is  dat  jy  nie  alléén  sug  nie.  Die  skepping,  jou
medegelowiges, die Heilige Gees sug saam met jou! Waak
daarteen dat jy nie so versrengel raak in jou eie swaarkry,
dat  jy  nie  die  dikwels  baie  groter  swaarkry  van  ander
raaksien nie. Hulle het jou medelye, meelewing en gebede
bitter nodig.

Daar gaan ‘n universele sug op vanuit die gelowiges sowel
as  die  skepping,  maar  dit  beklemtoon  nie  alleen  die
vernietigende invloed van sonde nie, maar ook die lewende
verwagting  op  grond  van  die  oorwinning  van  Christus,
wanneer  Hy  ál  die  gelowiges  van  die  gebrokenheid  van
sterflikheid en swaarkry sal bevry. Die feit dat so ‘n groot
skare jou verwagting met jou deel,  dien as ‘n versterking
van jou  geloof.  God hoor  die  sug en Hy verhoor  dit.  Die
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Heilige Gees bring jou sugte na die Vader toe en pleit vir jou
by God. Weet dus verseker: God weet wat besig is om met
jou te gebeur, en daarom moet jy Hom vertrou. Hy het iets
groot in beplanning vir jou! Hierdie swaarkry is deel van ‘n
groot plan, al kan jy nie nou die nut daarvan insien nie. Die
grootste ding wat egter wag, en waarvan ons doodseker is,
is  die groot dag van ons verheerliking,  en daarna sien ek
met groot opgewondenheid uit.

Gebed:

Here,  ek  kan  nie  wág  vir  die  wonderlike  dag  van
verheerliking nie! Hou intussen asseblief my hand styf vas
en troos my met U wonderlike Woord in die verskriklike
swaarkry wat ek en my medegelowiges tans beleef.
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27 Méér as Oorwinnaars

Romeine 8:31-39 

Dit  was die  jaar  1552,  ‘n volle  100 jaar  voor Oorl’e  Oom
Jannie sy historiese voet  aan die Kaapse kus geplant het.
Twee Portugese skepe, die St. John en die St. Jerome seil uit
die verre Ooste, swaar gelaai met speserye en handelsware,
op pad huistoe, na Portugal. Die enigste pad is verby Jan van
Riebeeck se toekomstige Kaap. 

Wanneer hulle egter  die  ooskus van Suid-Afrika tref,  kom
daar  ‘n  verskriklike  storm op,  en  die  St.  Jerome sneuwel
naby die Umhlatuzirivier, waar Richards Baai vandag is. Nie
‘n  enkele  mens  oorleef  nie.  Die  St.  John,  die  grootste
galeiskip daardie jare in die handelsvloot, vorder egter tot
aan die Wildekus by Port St. Johns, waar dit verpletter word
teen die rotse. (Die dorp Port St Johns is na hierdie ramp
vernoem.) 500 Mense, waarvan 300 slawe was, oorleef die
ramp. Hulle enigste redding sou wees om daarvandaan na
die naaste nedersetting, Inhambane te stap. Dit was 1000
km teen die kus op. Dit was ‘n nagmerrietog, veral vir die
200 ryk Westerlinge,  wat  nie  gewoond was aan swaarkry
nie. 

Aan die begin was party van hulle deur hulle slawe gedra!
Riviere in vloed, sand, ‘n moordende son, wilde diere, koue,
reën  en  ‘n  gebrek  aan  kos  het  alles  hulle  tol  geëis.  Die
inheemse  bevolking  in  Mosambiek  het  meestal  ‘n  koue
skouer gedraai. Hulp sou daar nie van hulle af kom nie. By
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een  geleentheid  is  hulle  gekonfronteer  deur  ‘n  impi
vyandiggesinde krygers. Die manne het Dona Leonora, die
skeepskaptein se edele vrou, raakgesien en geëis dat sy haar
kaal uittrek. Sy het geweier, maar toe sy gedwing word, het
sy haar naakte liggaam in die sand begrawe tot by haar nek,
en geweier om weer daar uit te kom. Daar is sy uiteindelik
dood.  Van  die  500  mense  bereik  slegs  ’n  bedremmelde
groepie van 22 uiteindelik die hawe van Inhambane, onder
begeleiding van ‘n paar inboorlinge. Die oorlewendes is aan
die Portugese handelaars deur hulle begeleiers verkoop vir
twee en ‘n kwart pennies elk!

Waarom  het  die  plaaslike  bevolking  hulp  geweier?
Eenvoudig: hierdie Portugese was slawehandelaars! Menige
van die plaaslike inwoners se familie is deur hierdie einste
mense gevang en as slawe verkoop. Die wiel het gedraai!

In ‘n skrille teenstelling met hierdie droewige verhaal, hef
Paulus ‘n oorwinningslied aan: “God is vír ons, wie kan dan
teen ons wees?” Soveel anders as die Portugese van die St.
John, is ons as gelowiges meer as oorwinnaars saam met
Christus. En ons strompel ook nie “Inhambane” binne soos
die paar oorlewendes van die ramp nie, maar ons mars op
in  ‘n  jubelende  triomftog.  Vir  die  Romeine  was  ‘n
triomfoptog natuurlik nie ‘n nuutjie nie, want elke keer as ‘n
generaal ‘n groot veldslag gewen het, was dit sy voorreg om
so ‘n triomftog deur die strate van Rome te hou, en dit het
gepaard  gegaan  met  feeste  en  spele,  en  almal  was
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uitbundig.

Vir ons as gelowiges kan elke dag ‘n triomftog wees met al
die feesvieringe wat daarmee saamgaan. Onthou: ons is in
die stryd gewikkel met die duiwel, die grootste vyand. Maar
die “Generaal” wat ons geveg aanvoer is  niemand anders
nie as  Jesus Christus  sélf.  Die feit  is  egter  dat Hy alreeds
hierdie  geveg  gewen  het,  en  dat  ons  nou  veilig  is  in  Sy
kragtige beskerming. Christus is die oorwinnaar, en niks en
niemand  kan  keer  dat  God  sy  genadewerk  in  ons  lewe
voltooi nie.

Hierdie feit beteken dan ook verder dat ons nood God se
aandag sal kry. Die eerste deel het Hy reeds gedoen, deur sy
Seun, Jesus vir ons te gee. Hy sal sy genade nooit van ons
terughou nie. Dit beteken natuurlik nie dat ek as gelowige
nooit sal swaarkry nie. Maar die troos is dat ek selfs in my
swaarkry op Jesus kan staatmaak, want Hy is reg langs my
om my deur die swaarkry te help, en vir my by God te pleit
wanneer ek struikel. Kyk maar hoe Hy vir Petrus opgehelp
het, elke keer as die arme man geval het - selfs toe hy vir
Jesus verloën het toe Jesus hom nodig gehad het.  Petrus
kon in die krag van God opstaan, en hy het oorwin. Ek en jy
kan ook!

Beteken dit dat al my swaarkry verby is as ek in Jesus is?
Nee,  geensins.  Maar  die  feit  is  egter  dat  absoluut  geen
omstandighede ons van Jesus se liefde kan skei nie. In vers
38 en 39 gee Paulus ‘n lysie van die skrikwekkendste dinge
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wat potensiëel tussen ons en Jesus kan kom: dood en lewe,
engele en magte,  hoogte en diepte en allerhande kragte.
Hierdie dinge plaas ‘n verskriklike beklemming om jou hart.
Ons kan hierdie lysie aanvul met die dinge wat vir ons ‘n
nagmerrie kan wees, soos rooftogte, kapings, werkloosheid,
grondonteienings,  brandstofpryse,  aardverwarming.  Hoe
verskriklik hierdie dinge ookal mag voorkom, in Jesus kan
ons geborge lewe. Hy sal ons deur al hierdie verskrikkings
van die lewe dra en in Sy sterk arms toevou. Deur Jesus se
liefde kan ons elke oomblik van die dag waarlik vrede ervaar
wat alle verstand te bowe gaan.

Gebed:

Here Jesus, dankie dat ek in die volle vrede van U genade
kan leef, en dat ek elke oomblik kan besef dat ek ook ‘n
oorwinnaar in U is.
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28 My Afvallige Volk!

Romeine 9:1-5

Die  wonderlike  vrede  wat  oor  jou  lewe  kom,  die  dag
wanneer jy besef dat jy God se vryspraak gekry het, is iets
totaal onbeskryflik. Om te weet dat jy uitgeruk is uit daardie
wêreld van onsekerheid, waar die swaard van God se straf
en die verskrikking van die hel oor jou kop hang. Uitgeruk
deur die Vader se sagte hand van liefde, soos ‘n koel, helder
bergstroompie in ‘n dorre woestyn. Die heerlike troos van
die talryke beloftes wat in God se Woord opgesluit word, is
‘n verkwikking vir jou siel, as jy die dag kan weet dat elkeen
van daardie beloftes vir jou persoonlik bedoel is. Dat Jesus
dit alles moontlik gemaak het deurdat Hy die volle prys vir
jou sondes betaal het.

Hierdie  wonderlike  gedagtes  gaan  egter  gepaard  met  ‘n
diepe hartseer en onvrede oor mense wat naby aan jou is,
en nog nie God se vryspraak gesmaak het nie. Dit kan van
jou familie wees, of vriende of volksgenote, of selfs van jou
eie gesin. Ons leef juis in ‘n tyd waar mense baie openlik
praat oor hulle geloofsoortuigings. Die dae toe jou geloof ‘n
persoonlike ding, slegs tussen jou en God was, is verby, en
mense sê reguit hoe hulle glo of nie glo nie. En dit wat hulle
sê, maak jou dikwels baie seer. Dit help nie om te gaan sit
en tob oor die verlorenheid van jou geliefdes nie. Dit moet
jou juis aanspoor om met groot entoesiasme te bid en werk
aan hulle bekering.
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Ek dink vandag terug met ‘n groot glimlag aan Oom Naas
Ferreira,  Oom Naas  Donkie,  soos  hy  bekend gestaan het.
(Die naam het hy gekry omdat hy skatryk geword het deur
met  donkies  te  smous.)  Ons  geloofsoortuigings  was  nie
dieselfde nie. Hy was in ‘n ander kerk, en daar was dinge
waaroor ons nie saamgestem het nie. Maar één ding het ek
Oom  Naas  baie  beny:  sy  entoesiasme  vir  die  evangelie.
Beroerte het hom half verlam, maar dit het hom nie afgesit
nie om jou dikwels al hinkende op sy kierie, in die middel
van die straat voor te keer (met motors wat vir jou toet!)
om eers met jou oor jou siel te gesels. Die groot droefheid
in Oom Naas se lewe was die  feit  dat  sy skoonseun (ons
plaaslike dokter) ‘n ateïs was.

Paulus  se  groot  droefheid,  is  oor  sy  eie  volksgenote.  ‘n
Beduidende  deel  van  die  gemeente  in  Rome  het  uit
bekeerde Jode bestaan, en hierdie mense was  bekommerd
oor  hulle  onbekeerde  volksgenote.  Die  Joodse  gelowiges
het  dikwels  meeste  van  die  ou  Joodse  tradisies  steeds
nagekom,  die  feesdae,  besnydenis,  wetsonderhouding
ensomeer. Sommige van hulle wou hierdie gebruike selfs as
deel  van  die  kerk  probeer  invoer.  Die  feit  dat  die  vroeë
Christelike kerk dikwels ook bymekaargekom het in Joodse
sinagoges, het veroorsaak dat daar ‘n soort identiteitskrisis
ontstaan  het  onder  die  gelowiges.  Die  saak  is  verder
vererger deurdat die Romeine die Christene gesien het as ‘n
Joodse splintergroep.
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In hoofstuk 2 van die Romeinebrief spreek Paulus hewige
kritiek uit teen die Jode. Nou  sê Paulus egter dat, ten spyte
van sy kritiek,  hy baie bekommerd is  oor hulle en dat hy
hulle welsyn baie swaar op die hart dra. Van Paulus moet
ons deeglik leer, dat jou geloof nie jou verbondenheid aan
‘n bepaalde volk ophef nie. Jy bly steeds integraal deel van
jou volk.  Dit  beteken dan ook dat  God jou dalk  juis  dáár
tussen jou afvallige volksgenote wil gebruik.

Daar is egter ‘n gevaar waarteen jy moet waak, en dit is om
jou  verbondenheid  en  diensbaarheid  aan  jou  volk
belangriker  te  laat  word as  dié  aan Jesus Christus  nie.  Jy
durf jou nie blind hou vir die foute en onbybelse praktyke
van jou volksgenote nie, al is jy ook hóé lief vir hulle. Om jou
plig só na te laat, bring dit die egtheid en geloofwaardigheid
van jou Christenskap onder verdenking.

Natuurlik moet jy besef dat as jy jouself uitspreek teenoor
die wandade van jou volksgenote, dit ‘n hewige reaksie kan
uitlok. Jy kan verdoem word as iemand wat onpatrioties is,
en dit kan daartoe lei dat jy geestelik of selfs fisies vervolg
word. Paulus het alles hiervan geweet, want hóéveel keer
was hy nie deur sy eie mense wreed vervolg as gevolg van
sy kritiek nie! Ons weet van vyf keer dat hy gegésel is, en in
Handelinge  lees  ons  hoedat  die  Jode,  sy  eie  volksgenote
later saamgesweer het om hom te vermoor.

Ten spyte hiervan sien ons hoe diep besorg hy is oor hulle,
en  dat  hy  selfs  bereid  is  om  sy  eie  heil  prys  te  gee  vir
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daardie volksgenote wat sy einde soek.  Hierdie soort  van
gesindheid is slegs moontlik wanneer die Gees van Christus
in jou woon. Die beste wat jy ooit aan jou geliefdes (volk,
gesin,  familie,  vriende)  kan  doen,  is  om  as  ‘n  absoluut
toegewyde Christen onder hulle te leef. Om ten spyte van
hulle teenkanting, nie alleen God se Woord aan hulle oor te
dra nie, maar dit elke dag prakties en met groot liefde en
deernis uit te leef teenoor hulle.

Gebed:

Here, vul my só met U Gees dat ek sal straal tussen my
geliefdes en by elkeen die begeerte sal kweek om deel van
U koninkryk te word.
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29 Die Uitverkiesing

Romeine 9:6-18

Vanoggend  se  onderwerp  het  menige  mense  al  erg  laat
kleitrap,  gelowiges  sowel  as  ongelowiges.  Dus,  as  hierdie
“omstrede”  onderwerp  -  die  uitverkiesing  -  vir  jou  al
slapelose nagte gegee het, dan kan jy beslis weet dat jy nie
alleen is  nie!  Jy  deel  dit  met  miljoene  ander  mense.  Die
vraag  is  of  daar  wél  so  iets  soos  die  uitverkiesing  is,  en
hierop antwoord Paulus  aan die  einde van vanoggend se
Skriflesing,  as  hy  die  gedeelte  soos  volg  opsom:  “Dit  is
inderdaad so dat God Hom ontferm oor wie Hy wil, en dat
Hy verhard wie Hy wil.” (Rom. 9:18)

Voordat jy hierdie dagstukkie summier uitvee, en sê: “Ag ek
is  seker  maar  nie  uitverkies  nie!  Waarvoor  lees  ek  nog
verder!”  wil  ek  vir  jou  sê  dat  daar  vanoggend  vir  jou
wonderlike nuus is. Ja, inderdaad kan die hele ding oor die
uitverkiesing  ‘n  wrede  ontnugtering  wees,  en  dít  so  pas
nadat Paulus ‘n ellelange stuk geskryf het waarin hy jou wil
oorreed om te glo in Jesus Christus. Alleen hierdeur kan jy
gered  word,  so  leer  Paulus  ons.  Wil  Paulus  jou  nou
deurmekaar maak en jou borreltjie bars met hierdie nuus
dat jou geloof dalk absoluut niks daarmee te doen het nie?
Dat  jou  redding  slegs  bepaal  word  deur  God  se
uitverkiesing? Jy wil daarteen baklei, want jou logika sê dat
hierdie  twee  dinge  net  eenvoudig  nie  saam  by  dieselfde
punt kan uitkom nie. “Ek verstaan dit nie!”
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Op  Waterval  Boven,  waar  ek  grootgeword  het,  was
treinspoorlyne deel van die alledaagse lewe. Male sonder
tal  het ek oor die  spoorlyne geloop,  en dan was die  een
vraag  wat  altyd  by  my opgekom het:  “Waar  kom hierdie
twee treinspore bymekaar?” Kyk jy langs die treinspore af,
dan sien jy hierdie twee parallelle spore wat klaarblyklik tot
in die oneindigheid in presies dieselfde rigting loop, maar
hulle ontmoet nêrens. So lyk dit ten minste. As jy egter in
die verte in staar, dan raak die prentjie so klein dat jy nie
meer die twee spore van mekaar kan onderskei nie. Nou lyk
dit asof dit  slegs een enkele spoor is.

Daar is twee waarhede wat Paulus ons leer, waarhede wat
nes  twee  treinspore  parallel  met  mekaar  loop.  Die  een
spoor se naam is “God se Uitverkiesing” en die ander spoor:
“My eie verantwoordelikheid.” Vanoggend kom ons by die
vraag:  Watter  een  van  hierdie  twee  is  die  ware  spoor?
Anders gestel: Watter waarheid is die wáre waarheid?

Dalk  moet  ek  dit  verduidelik  aan  die  hand  van  nóg  ‘n
voorbeeld: Waar ek vanoggend hierdie dagstukkie skryf, glo
ek met my hele hart en siel dat dít wat ek skryf die woorde
is wat die Heilige Gees in my gedagtes lê. Ek het immers
gebid dat Hy dit moet doen. Aan die ander kant gebruik ek
die vaardighede wat ek oor jare aangeleer het, en kennis
wat ek opgedoen het om hierdie boodskap oor te dra. Albei
hierdie eienskappe is terloops gawes wat God my gegee het.
Wie het  dus  hier  geskryf,  ek  of  die  Heilige  Gees? Besluit
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maar sélf!

Die  uitverkiesing  mag  totaal  verwarrend  wees,  want  ons
probeer  daarna kyk  uit  ‘n  tyd-like  (is  daar  so ‘n  woord?)
oogpunt.  God  kyk  egter  daarna  uit  ‘n  tyd-lose  oogpunt,
vanuit  die  ewigheid.  Daardie  twee  treinspore  van
uitverkiesing en self-verantwoordelikheid lyk vir ons vanuit
ons  tyd-like  oogpunt  asof  hulle  nooit,  óóit  bymekaar  kan
uitkom nie. Maar vir God kom hulle wél bymekaar, omdat
Hy in die verskiet in kyk. Alhoewel dit dalk vir ons voel asof
hierdie twee aspekte nie tegelyk waar kan wees nie, is dit
bloot ‘n menslike gevoel, en die waarheid is dat hulle tóg
gelyk waar is, want só sê God in Sy heilige Woord vir ons.
(Moet  tog  asseblief  nóóit  slegs  op  jou  gevoel  staatmaak
nie!)

Die vraag wat onmiddellik in jou gedagtes opkom oor die
uitverkiesing, is of God dan nie onregverdig is as Hy slegs
sekere mense uitverkies, en ander laat verlore gaan nie? 

Kom ek probeer verduidelik: Ek ry een aand na ‘n verlate
winkelsentrum. As ek uit my motor klim, skarrel ‘n klomp
motgevrete,  vuil,  honger  katjies  onder  my  voete  uit.  So
verwaarloos,  aggressief  en  mistroostig  het  ek  nog  nooit
gesien nie.  As ek na een uitreik, blaas hy vir my. Ek druk
deur en gryp enetjie. Hy byt en krap, maar later kom hy tóg
tot  bedaring.  Ek neem hom huistoe en versorg hom met
groot  liefde,  totdat  hy  uiteindelik  ten  volle  deel  van  ons
gesin word - ‘n gelukkige en tevrede katjie. 
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Ek was genadig teenoor die katjie, en ek het hom gered van
‘n gewisse dood. Was ek nou wreed om nie al  die ander
katjies óók te vat en te versorg nie? Sekerlik nie! 

Ons was almal soos vuil, aggressiewe katjies teenoor God.
Ons kan net dankie sê dat Hy genadig was teenoor ons, en
terselfdertyd bitter jammer voel vir al die ander wat nog nie
God se genade gesmaak het nie. Vanoggend loof en prys en
dank ek die Here dat Hy my nie in my verlorenheid gelos het
nie - ‘n verlorenheid waarin ek deur my eie toedoen was.
Dat Hy genadig was teenoor my terwyl ek Sy vyand was, en
ten spyte daarvan my gered het van ‘n gewisse dood.

Gebed:

Dankie Here, dankie dat ek vanoggend kan getuig dat U my
uitverkies en gered het.
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30 Die Pottebakker

Romeine 9:19-29

Die heerlike geur van vars, nat klei hang swaar in die lug as
ek  die  pottebakker  se  werkswinkel  binnestap.  Ek  is
opgewonde  -  wat  gaan  hy  vanoggend  maak?  In  die
vertoonlokaal staan die mees elegante kunswerke uitgestal,
en  daar  is  van  te  kies  en  te  keur.  Al  die  kleure  van  die
reënboog is daar verteenwoordig, en daar is van piepklein
tot mammoetgroot, koppies, bakke, blakers, potte.

“Kom kyk,” word ek vriendelik uitgenooi agter die skerms in,
dáár  waar  die  dinge  gebeur.  Ek  stap  in  ‘n  totaal  ander
wêreld in. Hier is dit half-morsig, as ‘n mens die woord durf
gebruik, want die vloer is nat, en van al die glans en glorie
van die vertoonlokaal is hier niks te bespeur nie. Teen die
een muur staan ‘n reuse oond, en ek sien al hoe gloei hy
van binne met ‘n hitte wat die warmplek na ‘n vulletjie laat
lyk.  In  die  middel  van  die  vertrek  staan  die  beroemde
draaitafel, dis nou die plek waar die groot wonder gebeur.
Rondom is dit alles behalwe skoon. ‘n Modderigheid omring
die draaitafel, en skielik begin my gedagtes te dwaal na die
tyd  toe  ek  ‘n  klein  seuntjie  was,  op  Oupa  se  plaas  by
Waterval Boven. 

Daar  was ‘n  kleigat,  net  onderkant  die  fontein.  Daar  was
taai,  gladde  blou  klei,  wat  ek  en  my  maters  dikwels
uitgegrawe het en in die proses vieslik vuil geword het. Dit
was oorlog-klei, want kleilatgevegte was aan die orde van
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die  dag.  Maar  soms  was  dit  ook  lekkerspeel-kuns-klei,
waarmee  ons  klei-osse  en  allerhande  wonderlike  dinge
gemaak het. Ek het dit eenmaal in Ouma se ou koolstoof se
oond probeer bak, maar dit was ‘n volslae mislukking!

Ek word teruggeruk na die werklikheid as die pottebakker ‘n
stuk klei neem en dit begin brei totdat dit heerlik elasties en
vormbaar  is.  Met  méning  gooi  hy  ‘n  stuk  klei  wat  hy
sorgvuldig afgemeet het op die wiel. Terwyl die wiel draai,
begin sy kunstige hande iets vorm. “Wat gaan hier uitkom?”
wonder ek opgewonde. Sy hande word natgemaak, en die
klei maak hulle modderig, sodat sy hande en die klei op die
wiel naderhand een is. Stadig neem die voorwerp vorm aan,
totdat hy skielik sê: “Daar’s hy, dis klaar!"

Ek kan my teleurstelling nie  wegsteek nie.  Al  wat  hy dan
gemaak het is ‘n plat bak. Ek wou sien dat die pottebakker
‘n ingewikkelde kunswerk maak, maar nou dít! Ek verstaan
nie! Sy talente word nie gebruik nie! Hy lees die vraagteken
op  my  gesig,  en  dan  lag  hy:  “Hierdie  gaan  ‘n  kleurvolle
vrugtebak wees. Ek gaan dit glasuur wanneer die klei droog
is, en dan gaan dit gloei met die vrolikste kleure.”

Gister  het  ons  gekyk  na  die  uitverkiesing,  en  daar  hang
seker nog baie vrae in die lug. Selfs Paulus vra die vraag: “Is
God dan onregverdig?”  Prof. Johan Heyns skryf in sy boek:
“Dogmatiek” dat God se genade so groot is dat Hy wil hê
dat elke mens wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar
die  ewige  lewe  sal  beërwe.  Daarvoor  het  Hy  die  mens
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uitverkies, en so is jy en ek en elke mens wat in Hom glo
uitverkies.  Die hartseer saak - en ek glo dat die Here die
hartseer deel - is dat sommige mense hierdie onbegryplike,
onverdiende genade in Christus verwerp en kies vir hul eie
manier van selfregverdiging deur “goeie werke”......

Die uitverkiesing, en daarmee saam baie ander vraagstukke,
is vir ons onverstaanbaar, en ons wil graag vir God voorskryf
hoe  dinge  behoort  te  gebeur.  Paulus  vergelyk  God  se
handelinge met dié van ‘n pottebakker. Hy het vrymag om
te maak met die klei wat Hy wil, en dit te vorm na Sy hand.
Soms lyk dít wat Hy maak vir ons onregverdig. God se plan is
egter sovéél groter as wat ons gedagtes óóit kan verwerk. 

Ek wil soms vra: “Maar waarom het God my dan nie ‘n Billy
Graham of ‘n Angus Buchan gemaak nie?” Maar ek vergeet
baie gou dat ek maar net ‘n klont vaal klei was voordat God
my begin vorm het. Hy het nie nodig gehad om enigiets aan
my te doen nie, want ek was vir Hom absoluut waardeloos.
Nogtans  het  Hy  uit  genade hierdie  waardelose  stuk  slap,
modderige klei geneem en iets daaruit gevorm wat nuttig
kan wees vir Sy koninkryk. 

Daardie  vormingsproses  was  natuurlik  nie  altyd  so  lekker
nie,  want  ek  moes  anders  gemaak  word  as  waaraan  ek
gewoond was, en om bruikbaar te word moes ek geglasuur
word.  Ek  moes  in  ‘n  baie  warm  oond  bak  (figuurlik
gesproke). Van my kant af was daar slegs een voorwaarde:
ek moes gewillig wees, want sonder my eie toestemming
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sou  God  nie  hierdie  proses  met  my  begin  het  nie.  Wat
behels  hierdie  “toestemming?”  Om “Ja”  te  sê op God se
roepstem,  en  Jesus  se  geskenk  van  die  ewige  lewe  te
aanvaar. Maar dit gaan ook verder: ek moet toelaat dat God
my verder vorm en bruikbaar maak. Hoe doen ek dit? Deur
die sonde agter te laat en myself te bekwaam vir Sy diens,
maar die belangrikste is dat ek gewillig moet wees om my
aan God se  vormingsproses  te  onderwerp,  hoe pynlik  dit
soms  ook  kan wees.  Dit  beteken  dat  ek  Hom,  die  Groot
Kunstenaar, met my lewe vertrou.

Gebed:

Here,  Skepper  van  die  heelal  -  ek  stel  my  vandag
onvoorwaardelik in U kunstenaarshande.
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31 Hoe Word Ek ‘n Christen?

Romeine 9:30-10:15

Ons  het  die  afgelope  paar  weke  nou  al  gehamer  op  die
woordjie  “Vryspraak”.  Paulus  kan  hierdie  woord  net
eenvoudig  nie  genoeg  beklemtoon  nie,  want  dit  is  so  ‘n
ontsettende belangrike saak. Tóg is hier vanoggend iemand
wat hierdie dagstukkie lees (dalk jy!?) wat nog nooit God se
vryspraak beleef het nie. Dit is dus baie belangrik dat ons
nie alleen sal weet dat dit ‘n feit is dat God vryspreek nie,
maar dat ons ook sal weet volgens watter metode God se
vryspraak verkry kan word. 

Inderdaad  weet  baie  mense  vandag  dat  God  sondes
vergewe,  maar elkeen wil  sy  eie  metode volg om hierdie
vergifnis te kry. Ek het al so dikwels gehoor dat iemand sê
dat  hy  hard  probeer  om  reg  te  lewe  of  dat  hy  gereeld
kerktoe  gaan  en  bid  en  sy  Bybel  getrou  lees,  en  dat  hy
daarom outomaties God se vryspraak behoort te ontvang.
As dít jou lewensbeskouing is, dan volg jy, nes die Jode van
ouds,  jou  eie  kop,  want  hulle  het  op  hulle  eie  prestasies
vertrou en nie op wat Christus gedoen het nie. En wat is die
gevolg? In plaas daarvan dat Christus die Hoeksteen word
waarop hulle geloofsgebou opgerig word, word Hy vir hulle
‘n struikelblok waarteen hulle hulle tone potblou stamp!

In ons samelewing vorm prestasies ‘n integrale deel van ons
totale  mens-wees.  As  die  Blou  Bulle  of  die  Sharks  nie
presteer op die sportveld nie, word hulle summier afgeskryf.
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As jy nie in jou werksituasie presteer nie, word jy vervang
met iemand wat dit wél kan doen. Op skool word kinders
gedruk  tot  hulle  blou  in  die  gesig  is  om  op  allerhande
terreine te presteer. Toe ek kind was, was daar hope tyd om
nog kind  te  wees  Kaalbas  swem in  die  ou plaasdam,  die
berge  uitklim  en  elke  hoekie  van  die  veld  verken  in  die
middae na skool - noem maar op! Vandag is dit anders, en
veral as ‘n kind in iets uitblink, word hy of sy gedruk om die
hoogste sport te bereik. 

Dit is  g’n wonder dat hierdie hele idee van prestasie ook
deurslaan in jou soeke na God se vryspraak nie. Die rillerfeit
is dat daar wél prestasie by betrokke is. Die slegte nuus is
dat God se slaagsyfer 100% is, en dat Hy met absoluut niks
minder tevrede is nie. Óf jy kry 100% in jou prestasietoets,
óf jy druip na die ewige verdoemenis. Géén mens op aarde
kan dit behaal nie! Die goeie nuus is dat Jesus Christus reeds
aan daardie slaagsyfer voldoen het, en dat Sy slaagsyfer op
jou rapport geskryf kan staan. Wanneer dít gebeur, slaag jy
God se toets, al is jou eie prestasies ook hóé swak.

Die groot vraag is  dan vanoggend: Hoe bekom ek hierdie
vryspraak? Hoe word ek ‘n Christen?

Paulus verduidelik dat jy nie ver hoef te gaan soek vir God
se vryspraak nie. Daar is nie ‘n klomp voorwaardes, rituele
of geheimenisse aan verbonde nie. Dalk is dit juis hierdie
feit wat maak dat dit vir slim mense so moeilik is om daarby
uit  te  kom.  Dit  is  te  eenvoudig!  Vir  Paulus  is  dit  so
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eenvoudig, dat hy dit in twee woordjies kan saamvat: Glo en
Bely!  Soos  ons  reeds  gesien  het,  het  Jesus  God  se  toets
geslaag toe Hy aan die kruis gesterf het en die volle prys
betaal het vir die mensdom se sondes. Al voorwaarde wat
daar vir jou gestel word is dat jy sal glo dat Jesus ook die
prys  vir  jou  persoonlik  betaal  het.  Die  logiese  uitvloeisel
hieruit is dat jy dan sal bely wat jy glo, want geen mens kan
so ‘n kwytskelding van sy skuld vir homself hou nie. Hy moet
daarvan vertel!

Hoe werk dit in die praktyk? Paulus verduidelik in ses stappe
wat  gebeur:  God  stuur  iemand  na  die  ongelowige.  Die
gestuurde  preek  (verduidelik  die  reddingsboodskap.)  Die
ongelowige hoor die preek. Die preek lei daartoe dat hy glo.
Die gevolg is dat hy God aanroep, en die laaste stap is dat
God hom redding gee.

Hieruit leer ons ‘n baie belangrike les of twee: in die eerste
plek,  as  jy  gered  wil  word,  moet  jy  jouself  blootstel  aan
prediking,  sodat  jy  kan  hoor  wat  die  evangelieboodskap
behels, want daarsonder gaan jy nie weet waaroor dit gaan
nie.  Dit  is  van  die  uiterste  belang  dat  hierdie  preek  se
inhoud  Christus  moet  wees.  As  jy  dus  vandag  nie
geloofsekerheid het nie, is die eerste stap om na iemand toe
te gaan wat ‘n gelowige is, en hom vra hoe om ‘n Christen te
word.

Die tweede belangrike les wat ons hieruit leer is dat, as jy ‘n
gelowige is, dan is dit van kardinale belang dat jy “preek”.
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Dit beteken nie dat elke gelowige ‘n pastoor of predikant
moet  wees  nie,  maar  in  die  eerste  plek  moet  jy  sodanig
lewe dat ongelowiges kan sien dat jy ‘n Christen is, en dat
dit vir hulle die honger sal gee om ook soos jy te wees. Jou
dade preek die hardste!  Dit  is  verder belangrik  dat  jy  sal
vertroud raak met ‘n eenvoudige metode om iemand wat
na jou toe kom te verduidelik hoe om ook God se vryspraak
te bekom. As jy nie weet hoe nie, kontak my asseblief, of
laai die pamfletjie “Vertel” af by bit.ly/VertelAf . Daar is ook
baie  doeltreffende kursusse  wat  jou  kan oplei  om vissers
van mense te word. 

Gebed:

Here, maak my bereid om U evangelieboodskap tydig en
ontydig uit te dra, en so te leef dat my hele lewe ‘n preek
is tot U verheerliking.
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32 Is Die Jode Verlore?

Romeine 10:16-11:17 

Dit is so ironies dat die ganse heilsgeskiedenis juis in Israel
begin  het,  maar  dat  die  Jode  nog  steeds  nie  God  se
vryspraak ervaar het nie. Dit het begin by Adam, Noag en
Abraham  en  Jesus  se  bloedlyn  loop  soos  ‘n  goue  draad
regdeur  die  duisende  jare  se  geskiedenis  van  die  Joodse
volk. Telkens duik daar groot name uit die geskiedenis op
wat in Jesus se stamboom ingewortel is. 

Nie  lank  na  Jesus  se  kruisiging  nie,  is  daar  ‘n  magtige
ontploffing  van  die  Christendom,  reg  in  die  hartjie  van
Jerusalem. Drieduisend mense, meeste van hulle Jode, word
op een dag gelowig op Pinksterdag. Wie is dit dan wat die
blye  boodskap  van  die  evangelie  die  wye  wêreld  indra?
Niemand anders  nie as  Jode! Selfs  die  grootste sendeling
van alle tye, Paulus, was só Joods, dat hy as jong man ‘n
gesoute Fariseër was!

Wat het van al die Joodse Christene geword? Selfs in Paulus
se  eie  tyd  al  het  die  Jode  die  Christendom  verwerp.
Telkemale  as  Paulus  in  die  moeilikheid kom,  kan jy  maar
seker wees dat daar iewers Jode agter sy vervolging sit. En
vandag? Wys my ‘n Jood wat ‘n Christen is! Hulle is bitter yl
gesaai! Deur die eeue heen het die geskiedenis oor en oor
bewys dat die Jode ‘n hardkoppige nasie is.

Dis baie maklik om vinger te wys na die Jode, maar ons leef
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eintlik nou in ‘n post-Christelike era. Skaars 180 jaar gelede
was ons voorvaders, die ou Voortrekkers, beskou as ‘n diep-
gelowige volk,  en slegs by groot uitsondering het iemand
afgewyk van die “smal weg”. 

Die bordjies is verhang, en nou is die gelowige eintlik die
uitsondering  op  die  reël.  O  ja,  statistieke  het  getoon dat
70%  van  Suid-Afrikaners  Christene  is.  Dit  is  egter  net  in
naam,  want  slegs  ‘n  baie  klein  persentasie  van  daardie
sogenaamde  “Christene”  is  gelowiges.  Hulle  hang  die
Godsdiens aan en gaan selfs  kerk  toe,  maar hulle  bevind
hulleself in werklikheid in dieselfde posisie as die Jode, want
hulle staan in groot gevaar om God se vryspraak heeltemal
mis te loop.

Dit plaas natuurlik op my en jou as gelowiges ‘n baie groot
verantwoordelikheid, want die voorbeeld wat ons stel is die
enigste ware preek wat hulle dalk ooit sal  hoor. Daarmee
bedoel ek dat my lewe by hulle só ‘n honger moet gee vir
die  geloof,  dat  hulle  positief  sal  reageer  wanneer  die
evangelieboodskap hulle bereik. Dit help gewoonlik nie as
die boodskap aan hulle opgedring word nie. Daar is egter
baie  maniere  waarop  jy  die  Evangelie  kan  oordra.  Een
manier is om eenvoudig so ‘n persoon uit te nooi om saam
met  jou  ‘n  Bybelstudie  of  lofprysingsgeleentheid  by  te
woon. Dit kan deure oopmaak vir die Evangelie. Ek bid dat
hierdie dagstukkies, waarvan ek al duisende uitgestuur het,
by  iemand  ‘n  honger  vir  die  evangelie  sal  wakker  maak.
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Inderdaad het dit al verskeie kere gebeur!

Om terug te kom by die Jode: die vraag is vanoggend of die
Jode dan nou finaal verlore is? Is daar geen salf te smere
aan  hulle  nie?  Hulle  het  immers  die  evangelie  verwerp?
Inderdaad  is  daar  Jode  wat  die  Evangelie  aanvaar  het.
Paulus  is  hiervan  ‘n  baie  groot  voorbeeld.  My  goeie  ou
vriend Clive Stein van Ballito is een so 'n vurige Christen-
Jood. En wat van die geliefde Oom Solly Ozrovech? Vandag
is  daar  ook  ‘n  baie  sterk  beweging  onder  sekere  Jode,
sogenaamde Messiaanse  Jode,  wat  die  evangelie  aanvaar
het, maar steeds hulle Joodse tradisies behou. In Suid-Afrika
is  daar  die  beweging  met  die  naam:  Jews  For  Jesus  wat
intensief  evangelisasiewerk  doen  onder  hulle  mede-Jode.
God  het  nie  die  Jode  verwerp  nie,  die  Jode  het  God
verwerp. Nogtans is God se genade so groot, dat Hy enige
Jood wat Hom verwerp het met liefdevolle,  ope arms sal
verwelkom in Sy koninkryk.

Wat vir die Jode geld, geld natuurlik ook vir alle volke. God
se genade is so wyd soos die heelal, en absoluut niemand is
uitgesluit  nie,  selfs  nie  die  gehardste  ongelowige of  ateïs
nie.

Paulus noem in vers 11 dat die geloof van die heidennasies
die Jode jaloers moes maak. Net so moet jy só lewe dat dit
ongelowiges jaloers sal maak, sodat hulle óók sal wil hê wat
jy het. Presies net dít het met my gebeur. Ek was as jong
man bitter jaloers op ‘n jong meisie wat haar geloof voluit
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geleef  het.  Hoekom kon ek  nie  ook bid  soos  sy  nie?  “Sy
dweep!” het ek dikwels gedink, totdat ek later ook gered is
deur  God  se  genade,  en  daar  vir  my  ‘n  totale  nuwe  lig
opgegaan  het  oor  waarom  sy  leef  soos  wat  sy  leef.
Ongelukkig  gebeur  die  teenoorgestelde  dikwels,  dat
gelowiges  jaloers  raak  op  die  bandelose  lewe  van
ongelowiges. Dit is egter ‘n hol en niksseggende lewe, en as
jy  vasbyt  en  streef  na  ‘n  intieme  geloofsverhouding  met
God,  raak  hierdie  dinge  naderhand  vir  jou  waardeloos.
Vermy  ongelowiges  se  slegte  invloed,  en  bid  die  Heilige
Gees om jou die wil te gee om ‘n geloofsvoorbeeld uit te
leef wat ongelowiges soos ‘n magneet na God sal trek.

Gebed:

Heilige  Gees,  help  my  asseblief  om  sodanig  te  leef  dat
ongelowiges jaloers sal word, en U soek.
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33 Geënt Op Die Stam

Romeine 11:17-24

In  my  kleintyd  was  daar  nie  allerhande  soorte
meghêftertjies om die manne besig te hou soos vandag nie.
Daar was nie rekenaars en slimfone wat jou ure lank kon
besig hou nie. Die enigste fô-baai-fô was 'n Land Rover, en
hy was nie gebruik om mee rond te kerjakker nie. Hy is slegs
gebruik om jou op plekke te bring waar daar nie paaie was
nie. Selfs die TV was 'n ding wat slegs in Amerika bestaan
het.

Die vrouens het hulle kreatiwiteit in die kombuis of in die
naaldwerkkamer uitgeleef. En die manne het hulleself besig
gehou  met  ander  dinge,  baie  eenvoudiger  as  vandag  se
manne-speelgoed. 

In feitlik elke agterplaas was daar ‘n groentetuintjie en ‘n
paar vrugtebome. Dis nou die tyd toe daar nog ‘n agterplaas
was,  en  nie  ‘n  ontspanningsarea  met  ‘n  grênd  lapha,
borrelbad, swembad en ingevoerde braaistellasie nie! En dit
was  juis  in  hierdie  tuintjie  waar  die  manne  hulle  vernuf
gewys  het.  Party  manne  was  tevrede  om  reuse
boerpampoene  en  koolkoppe  te  vertroetel.  Sommige
kreatiewe manne het egter allerhande slim dinge met hulle
vrugtebome  aangevang.  Een  ou  sal  byvoorbeeld  onder
groot  geheimhouding  ‘n  paar  nou-nek  bottels  in  ‘n
appelboom  installeer,  en  na  ‘n  maand  of  twee  se
vertroeteling  tot  almal  se  groot  verbasing  spog  met  sy
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appels  in  die  bottel.  Vir  die  on-ingeligte  lyk  dit  totaal
onmoontlik dat daardie appel by die nou nekkie ingedruk
kan word,  maar die geheim is  dat die appel  binne in die
bottel groei van kleintyd af.

Die  ander  gewilde  tydverdryf  was  om  bome te  ent.  Met
groot  vernuf  en  omsigtigheid  word  ‘n  takkie  aan  ‘n
vrugteboom voorberei, en dan word ‘n takkie van ‘n ander
soort  vrug  noukeurig  gesny  om  presies  op  hierdie
voorbereide  takkie  te  pas.  Die  “wond”  word  sorgvuldig
versorg en vertroetel, en algaande begin die takkie vasgroei
aan die boom, totdat hulle twee uiteindelik een is, en net
die  wondweefsel  nog wys  dat  hulle  eenmaal  totaal  apart
was. Die nuwe takkie is totaal afhanklik van die lewenssap
van die boom om aan die lewe te bly, en dit neem tyd vir die
vate  om  behoorlik  te  heg.  Maar  as  dit  eers  gebeur  het,
stroom  die  volle  krag  van  die  moederboom  se
lewensgewende sap in die takkie in. 

‘n Jaar of wat later, dra hierdie takkie die pragtigste vrugte.
Tot groot verbasing van almal wat hierdie boom besigtig, is
die vrugte aan hierdie tak anders as dié van die res van die
boom. Gewoonlik ent hy ‘n paar verskillende soorte vrugte
aan een boom, sodat jy dalk ‘n boom kry wat geelperskes,
witperskes, lospitperskes, appelkose en pruime tegelyk dra.
Natúúrlik  word  al  wat  leef  en  beef  op  ‘n  toer  van  sy
vrugteboord geneem om sy handewerk te vertoon. Vandag
word die metode van enting op groot skaal gebruik, maar
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om  héél  ander  redes.  In  die  vrugtebedryf  word  die
vrugdraende deel van ‘n boom op die wortelstelsel van ‘n
ander boom geënt om die maksimum dravermoë daar te
stel.

Die idee van enting kom natuurlik  al  ‘n  baie lang pad.  In
Paulus se tyd was dit alreeds wyd toegepas, en hy gebruik
hierdie praktyk om ‘n waarheid te illustreer. Naas druiwe,
was  olywe  seker  die  belangrikste  produk  van  die  lande
rondom  die  Middellandse  See.  Paulus  vergelyk  die  wilde
olyf met die gelowige. Jesus is die stam en wortelstelsel van
die  ware  olyf.  Ek  en  jy  word  op  hierdie  Stam  ingeënt.
Aanvanklik moet hierdie nuwe hegting maar baie vertroetel
en  gepamperlang  word,  maar  uiteindelik  begin  die
“lewenssap” van die Stam in volle sterkte deur die are van
die jong gelowige vloei. Mettertyd word hierdie verbinding
al  hoe sterker  en sterker,  en voed die Stam die gelowige
sodat hy baie vrugte kan dra. 

Ons moet egter weet, dat hierdie “takkie” totaal afhanklik is
van die Stam, want die oomblik as die verbinding verbreek
word,  verwelk  die  “takkie”  en  gaan  dood.  Die  ander
waarheid is natuurlik ook, dat as daardie “takkie” nie vrugte
dra nie, dan is hy waardeloos vir die Stam, en staan hy kans
om afgesny te word.

Ons moet te alle tye onthou presies waar ons staan in die
lewe. Ons moet deeglik besef dat ons geënt is aan die Stam,
Jesus Christus,  en dat ons totale lewensbestaan van Hom
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alleen afhanklik is. Géén gelowige het dus enige rede om
hoogmoedig te wees oor die feit  dat hy of sy ‘n geredde
persoon  is  nie.  Ek  kan  myself  nie  verhef  bo  enigiemand
anders nie, want ek het nie gekom waar ek nou is deur my
eie  toedoen  nie.  Jesus  is  my  ganse  lewensbestaan,  en
sonder Hom is ek verdoem. Ek het al baie te doene gekry
met Christene wat neus in die lug loop oor hulle kwansuis ‘n
trappie hoër as die ander “gewone” gelowiges is. Met so ‘n
houding keer jy dat ongelowiges die ewige lewe kan bekom!
Jy dwarsboom Christus!

Die ander saak wat ons ook deeglik moet besef, is dat daar
baie verskillende soorte takkies aan die Stam, Jesus geënt is.
Ek is maar net een van ‘n groot verskeidenheid. Elkeen van
hulle het presies dieselfde status as ek. Respekteer dus elke
ander gelowige, maak nie saak hoe hy lyk nie.

Gebed:

Dankie Here Jesus, dat ek die voorreg het om aan U geënt
te mag wees.
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34 Eer Aan God

Romeine 11:25-36

“Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen.”
So sluit Paulus die hartseer hoofstuk uit sy brief oor Israel af.
Alles is nie verlore nie. God is steeds in beheer!

In die laaste deel van hoofstuk 11 wil Paulus vir sy lesers die
versekering gee dat sy geliefde volk, Israel nie totaal verlore
is  nie.  Inderdaad het  ons  in die  vorige  hoofstukke gelees
hoedat  Israel  vir  Jesus  verwerp  het  en  hoedat  hulle  die
Hoeksteen  waarop  die  ganse  geloof  gevestig  is,  afgekeur
het. Buiten vir ‘n klein handjievol wat hulle hele lewe gewy
het  aan  Jesus,  het  die  res  hulleself  verhard  teen  die
evangelie. Paulus verduidelik nou dat hierdie verharding van
hulle harte sal voortduur tot nét voor die wederkoms van
Jesus,  “totdat  die  volle  getal  uit  die  heidennasies  in  die
koninkryk ingegaan het.” Dan, sê Paulus, sal die hele Israel
gered word.

Hoe moet ons dit  verstaan? Sommige mense glo dat ons
Paulus se woorde hier letterlik moet opneem, en dat fisies
elke Jood gered sal word. Ek dink nie dit was sy bedoeling
nie, want net so min as wat elke heiden gered sal word, so
min sal elke Jood tot redding kom. Slegs die uitverkorenes
van die Jode, dié wat in Jesus glo, sal gered word. Ons lees
egter wél hierin dat daar kort voor die wederkoms ‘n groot
bewuswording onder die Jode sal  wees van Jesus,  en dat
baie Jode tot geloof sal kom. Ons sien hierdie dinge alreeds
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gebeur,  en  talle  Jode  is  reeds  gelowiges.  Jews  For  Jesus
doen byvoorbeeld wonderlike evangelisasiewerk onder die
Joodse volk.

Paulus noem egter verder ook dat Jode en nie-Jode mekaar
bevoordeel.  In  die  begin  het  ons  gesien  hoedat  God  se
seëninge op die Jode oorgedra is na die heidene deurdat
Joodse gelowiges net eenvoudig nie kon stilbly oor wat met
hulle  gebeur  het  nie.  Sendelinge  soos  Paulus  het  die
boodskap oor die ganse heidenwêreld versprei. Die wiel het
egter gedraai, en nou is dit weer die nie-Jode se beurt om
die evangelieboodskap aan die Jode te bring sodat hulle ook
kan deel in God se wye genade.

Hoe  gaan  hierdie  misterieuse  ontplooiing  van  God  se
genade in die toekoms ontvou? Ons weet nie. Dit is deel van
God se groot raadsplan. Wat ons wél weet is dat ek en jy
deel is van hierdie raadsplan, en dat ons ‘n roeping het wat
ons  moet  uitleef.  Dalk  kan  ons  ook  maar  net  saam  met
Paulus sing: “O diepte van die rykdom en wysheid en kennis
van God! ..... Wie ken die bedoeling van die Here?”

Inderdaad is Paulus hartseer omdat sy geliefde volk nie wil
glo nie. Hulle bly die evangelie verwoed verwerp. Maar dan
gaan  hierdie  hartseer  oor  in  ‘n  loflied.  Eintlik  wil  ons  vir
Paulus vra: “Maar Paulus, hoe is dit dan moontlik om jou
bittere hartseer  so in  ‘n  loflied te  laat  oorgaan?”  Hierdie
massabekering van die Jode wat hy voorspel, is nog maar
net ‘n gedagte. Die hier-en-nou is dat die Jode harte soos
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klippe  het.  Hoe  moet  ons  vir  Paulus  verstaan?  Die  groot
geheim is dat Paulus sy loflied kan sing omdat hy vasgryp
aan die Godheid van God. Nee, hy hoef sélf nie al hierdie
dinge te verstaan nie.  Dit is  vir  hom gladnie deel  van die
voorwaarde vir sy geloof in God nie. Die reuse troos is dat
God getrou en alwetend is en dat HY alles verstaan. Paulus
besing dan juis die ondeurgrondelike rykdom en wysheid en
kennis van God.

Ja, ek en jy beleef dikwels ook baie hartseer oor dierbares in
ons  lewe  wat  steeds  hulle  harte  verhard  teenoor  die
evangelie. Dikwels is daar ouers wat bittere lyding deurgaan
oor hulle kinders wat totaal afgedwaal het van die mooi pad
waarop hulle grootgemaak is. Ek ken menige ouers wat baie
huil oor hulle kinders. ‘n Mens wil totaal hoop verloor, want
hoe sal hulle ooit gered kan word? 

Maar dit is juis in hierdie skynbare onmoontlikheid van hulle
redding dat ‘n mens moet vasgryp aan God. Sy weë is totaal
ondeurgrondelik! Wat vir ons menslik onmoontlik lyk is vir
God baie moontlik. Dink byvoorbeeld maar aan jouself, en
hoedat  jy  op  ‘n  wonderbaarlike  manier  gered  is.  Die
wonder-verhale van mense se redding is legio. Ek het self al
situasies aanskou waar redding gans onmoontlik gelyk het,
maar  waar  God  die  wonderwerk  tóg  laat  gebeur  het.
Inderdaad  gebeur  wonderwerke  nog  elke  dag!  Om  die
waarheid te sê is elke redding van ‘n siel ‘n wonderwerk op
sy eie, en kan ons maar net in aanbidding voor die grote en
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almagtige God neerval daarvoor.

Ja, ek en jy moet so aan God se genade vasklou en vertrou
dat  ons  nooit  sal  ophou om te  glo  en  te  bid  vir  daardie
dierbares  van  ons  wat  steeds  ongered  is  nie.  Ons  moet
aanhou om ‘n  voorbeeld  vir  hulle  te  stel,  en vir  hulle  ‘n
spieël  te  wees  wat  God se  helderwit  lig  weerkaats  sodat
hulle Hom in ons kan sien. Dan sal jy ook saam met Paulus
vanoggend hierdie loflied kan sing - die loflied van God aan
Wie die heerlikheid tot in alle ewigheid behoort.

Gebed:

Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge - aan U behoort
die heerlikheid tot in alle ewigheid!
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35 Lewenspraktyk

Romeine 12:1-2

Ons het gekom by die laaste afdeling van Paulus se brief aan
die Romeine. Hierin skryf hy oor die praktiese implikasies vir
jou as gelowige in die alledaagse lewe.

Dit is so tragies dat ons as gelowiges al te dikwels in twee
wêrelde leef. Ons het ‘n Sondagwêreld en ‘n Weekwêreld.
Sondae sit ons onse mooi gesiggies op en gaan ewe vroom
kerk toe en Bybelstudie toe, en my gedrag word grootliks
bepaal deur die Bybel. Maar kom Maandagmôre, dan is al
my  mooi  voornemens  van  Sondag  totaal  vergete,  en  my
lewensomstandighede bepaal hoe ek optree. Dikwels is dit
nou nie juis baie Bybels nie! Kerk en wêreld - so weet ons
maar al te goed - mag nie so geskei word nie, maar glo my:
dis  nie  maklik  nie!  Dis  daarom dat  gelowiges maar maak
soos die res.

In hierdie laaste vier hoofstukke wil Paulus ons leer dat dit
‘n absolute onvermydelike implikasie van God se vryspraak
is dat ons in elke omstandigheid van ons lewe wys dat ons
kind van God is. Om ‘n ruggraatlose navolger van die wêreld
te  wees,  is  ‘n  besliste  NEE!  Dit  is  hééltemal  binne  ons
vermoë om voluit as Koninkrykskinders te lewe. Nie alleen
gee God ons die opdrag om so te leef nie, maar Hy leer ons
ook  HOE om dit te doen. Boonop is die Heilige Gees daar
om ons die krag te gee, en die moed om dit in die praktyk
toe te pas.
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Ons moet vanoggend baie duidelik kennis neem dat Paulus
nie hier besig is om weer vir ons ‘n klomp wette te gee wat
ons eers moet nakom om gered te kan word nie. Inteendeel,
hy wys ons hoedat ons ons hele lewe kan gebruik om dankie
te sê vir God vir die redding wat ons ALREEDS ontvang het.
Júís omdat God ons vrygespreek het, beteken dit dat ons
nou in ‘n nuwe verhouding met Hom kan en moet lewe.
Hierdie is ‘n verhouding wat nie alleen jou binnekant raak
nie, maar jou totale openbare optrede. Jy moet só optree in
die wêreld dat almal kan sien dat jy met God versoen is, en
dat jy in ‘n herstelde verhouding met Hom leef. Om maar
net  kennis  te  hê  van  jou  vryspraak,  en  te  glo  dat  jy
verlossing  gesmaak  het,  is  nie  vir  God  goed  genoeg  nie.
Paulus gee in die eerste paar  verse vir  ons die algemene
beginsels van hierdie soort lewe wat God graag wil hê dat
ons moet leef.

Eerstens moet ons baie duidelik besef wat die motief is vir
hierdie nuwe lewe. Dit is nou maar eenmaal so, dat as jy
prakties soos ‘n Christen lewe, dan gaan jy teenstand kry.
Dit is dán dat jy vir jouself die vraag moet afvra waarom jy
dan hierdie soort lewe kies. Die antwoord kom uit Romeine
12:1: op grond van God se groot ontferming! Ons optrede in
die wêreld teenoor ander mense mag alleen bepaal word
deur God se optrede teenoor ons. Agter elke ding wat ek
doen  moet  ek  kan  skryf:  “Ek  maak  so  omdat  God  my
liefhet, vrygespreek en verlos het.” 
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Tweedens moet ons onthou dat God se liefde aan ons ‘n
opofferende liefde is:  Jesus het Sy Godsbestaan opgeoffer
vir ons om mens te word. Hy het verder gegaan en selfs Sy
menswaardigheid opgeoffer om as misdadiger gebrandmerk
te word. Maar dit was nie al nie: Hy het selfs so ver gegaan
om Sy lewe op te offer aan die kruis vir jou en my. 

En nou vra Hy van ons ook ‘n opofferende liefde teenoor
ons medemens. Paulus vergelyk hierdie soort lewe met die
Ou-Testamentiese  dankoffer.  Daar  is  egter  ‘n  baie  groot
verskil: hier gee jy nie IETS aan God nie, maar JOUSELF! Die
implikasie is dat ons bereid moet wees om totaal opgebruik
te kan word in diens van God. Met só ‘n offer maak ons
deur ons gedrag Jesus se liefde sigbaar vir die wêreld.

Die derde beginsel is dat, as ons nou in ag neem wat hier bo
geskryf is, ons nie kan maak soos die wêreldling nie, of soos
ons natuurlike instinkte ons dryf nie. Die hele wese van die
wêreld daar buite is totaal liefdeloos en egoïsties, en alleen
God kan ‘n mens verander. Het jy al ooit gesien hoedat ‘n
vaal,  vormlose  papie  oornag  in  ‘n  kleurvolle,  vrolike
skoenlapper  kan  verander?  Net  so  kan  God  ons  aaklige
wêreldse  voorkoms  verander  om  vir  Hom  mooi  en
aanneemlik te wees. Wanneer ons God se vryspraak ervaar
het, durf ons nie meer gelykvormig aan die wêreld wees nie.

As ons hele lewe en denke dan vernuwe is, loop dit uit op ‘n
lewe wat vir God goed, aanneemlik en volmaak is. Dit is met
ander woorde ‘n totale verandering van hart wat ons moet
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nastreef. Die vraag is of hierdie volmaakte soort lewe ooit
moontlik is? Ja, maar slegs op een manier: deur die geloof
dat  Christus  ook vir  alle  onvolmaaktheid gesterf  het.  Ons
moet daarna streef met alle mag om te doen wat vir God
aanneemlik is,  maar waar ons beste pogings misluk of te
kort skiet, daar vul Jesus aan met die offer wat Hy gebring
het op Golgota. Sodoende word jou nuwe lewe in die bloed
(die KOSBARE bloed!) van Jesus geheilig.

Gebed:

Here,  as  ek  my  lewe  aanskou,  dan  sien  ek  so  baie
tekortkominge,  en  plekke  waar  ek  nog  aan  die  wêreld
gelykvormig is. Lei my deur U Heilige Gees om nader en
nader aan U te leef.
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36 Kom In Rat

Romeine 12:3-17

Een groot  passie  uit  my jong dae was om alle  dinge wat
meganies en elektronies is te ondersoek om uit te vind wat
hulle  maak werk.  Ongelukkig  het  ek nie  juis  baie  daaruit
geleer  nie,  maar  elke  horlosie  en  masjientjie  en
meghêftertjie  het  my  nuuskierigheid  geprikkel  tot
breekpunt  toe,  en  dan  haal  ek  hom  uitmekaar  om  sy
werking te sien. 

Die groot probleem het egter keer op keer gekom, dat ek
nie  ‘n  baie  goeie  geheue  het  nie,  en  dikwels  vergeet  ek
watter partjie kom waar by die aanmekaarsit van die ding.
En dan het dit gebeur dat ek gewoonlik 'n paar ratjies oor
het. Verniet of daardie ding wil loop sonder sy spaarpart!
Dit het my gewoonlik ure van bloedsweet gekos om uit te
vind waar ek  verkeerd gegaan het.  Soms het  so ‘n mank
meghêftertjie op die rak beland en nooit weer gedoen wat
hy veronderstel was om te doen nie!

Ek en jy as gelowiges, is ratjies in God se gemeente, en in
vanoggend se  Skrifgedeelte  wil  Paulus  vir  ons  verduidelik
hoe  hierdie  ratjie  inpas,  en  wat  sy  werkverrigting  moet
wees. Elke ratjie is van uiterste belang, en as een besluit dat
hy nie meer wil werk nie, dan gaan die hele masjien mank.
Dus is dit van uiterste belang dat ons daardie opofferende
liefde waarvan ons in die vorige dagstukkie gepraat het in
die heel eerste plek in ons eie gemeente moet uitleef. Dit
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gebeur al meer en meer dat mense beweer dat hulle God
liefhet,  maar  hulle  raak  totaal  onbetrokke  by  ‘n  kerk  of
medegelowiges.  Gister  het  ons  ook  gesien  van  die
dankbaarheidslewe.  Paulus  verduidelik  nou  dat  ons  nuut
moet  begin  dink  oor  ons  gemeente  en  presies  wat  ons
posisie  en  roeping  binne  daardie  gemeente  is.  Om  jou
roeping  daar  uit  te  leef  is  die  begin  van  die
dankbaarheidslewe.

As jy na ‘n horlosie gaan kyk, sien jy groot, belangrike ratte,
kleineres  en  piepklein  ou  ratjies.  Dis  juis  dáár  waar  ek
dikwels gestruikel het in my prille jeug, want jy kyk die ou
heel kleintjies so maklik mis, en dan hik die horlosie. Ek het
baie gou geleer dat die heel kleinste ratjie nét so onmisbaar
is  as  die  ou  groot  wawielrat.  Om  ‘n  top  posisie  in  die
gemeente se ratwerk te beklee,  is  niks meer belangrik as
om die  ou te  wees  wat  die  vloere  vee  nie.  Dis  ook  niks
minder belangrik nie! Om nuut te dink oor jou roeping in
die gemeente,  is  die eerste kenmerk dat jy  nie  ‘n te hoë
selfbeeld sal hê, en jouself dalk sal verhef bo ander nie. Aan
die anderkant is ‘n lae selfbeeld ewe gevaarlik! Elkeen van
ons moet besef hoe belangrik hy is, sonder hoogmoed.

“Beskeidenheid”  is  die  towerwoordjie,  maar  dan  opregte
beskeidenheid, nie ‘n aangeplakte, vals beskeidenheid nie.
Paulus stel dit só: “Wees beskeie in ooreenstemming met
die maat van geloof wat God aan jou toebedeel het” (vers
3). Met ander woorde, ons moet te alle tye onthou dat God
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deur my en jou ‘n bepaalde doel in die gemeente wil bereik,
en  dat  Hy  vir  ons  sekere  gawes  gegee  het  wat  ons
“werktuie” is om daardie doel te bereik. Indirek is ek en jy
dus ‘n geskenk van God aan die gemeente.

Hierdie gedagte hou sekere konsekwensies vir ons in: Ons
moet  duidelik  verstaan  dat  ons  nie  as  enkelinge  in  die
wêreld geplaas is nie, maar as deel van die liggaam van die
kerk. Soos wat die horlosie se ratjies mekaar nodig het, en
soos  wat  ‘n  mens  se  ledemate  mekaar  nodig  het  om
behoorlik te kan funksioneer, net so kan die kerk slegs tot sy
volle potensiaal kom as ál die gelowiges - en dit sluit ook vir
my en jou in - die gawes wat God ons gegee het ten volle
uitleef. 

Iemand sê eendag vir my: “Maar ek het dan géén gawes
nie!”  Paulus  sê  dit  baie  duidelik  dat  God  aan  élkeen  ‘n
genadegawe gegee het  wat in die  gemeente nodig is.  Hy
noem hier sewe voorbeelde van gawes (elders noem hy nog
ander  ook).  Met  verbasing  lees  ons  hier  nie  juis  van
verhewe  dinge  nie,  maar  doodgewone,  alledaagse  dinge
soos diens, onderrig, moed inpraat en help. 

Dit het tyd geword dat ons moet gaan sit en vasstel watter
soort gawes God ons gegee het. Dikwels is dit dinge wat ons
in elkgeval lief is om te doen. Dit is belangrik dat jy dan na
jou gemeente toe sal gaan en jou aanmeld om diensbaar te
wees  op  die  terrein  waar  jou  passie  lê.  Die  wonderlike
hiervan is dat jy naderhand sal agterkom dat jou vermoëns
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ontwikkel omdat jy dit oefening gee, en dalk help dit jou om
boonop nog verskuilde gawes te ontdek waarvan jy nooit
eers geweet het nie. 

Ons moet egter baie versigtig wees om dit nie maar net te
sien as nóg ‘n werk wat gedoen moet word nie. Dan moet jy
dit eerder los! Te alle tye moet jou enigste motivering wees:
‘n  manier  om  jou  dankbaarheid  teenoor  God  uit  te  leef,
sonder  enige  bybedoelings.  Nóóit  mag  jou  eie  ek  die
middelpunt van jou diens wees nie, maar jou werk in die
gemeente moet gekenmerk word dat jy met blydskap jou
álles gee sonder om enigiets terug te verwag. Sodoende is jy
naby aan Jesus, die Een wat vir jou alles gegee het sonder
om enigiets terug te hou.

Gebed:

Here,  help  my  asseblief  om  my  gawes  te  ontdek  en
daadwerklik in rat te kom.
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37 Liefde Vir Jou Vyand

Romeine 12:17-21

Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind
teenoor  alle  mense.”  Met  hierdie  twee  eenvoudige
sinnetjies sê Paulus vanoggend vir ons iets wat totaal indruis
teen ons hele mens-wees. “Paulus kon maklik praat!” sou
ons  dalk  wou  teënstribbel.  “Hy  leef  nie  in  die  wêreld
waarin ons vandag lewe nie!” Rêrag? Nou hoe het Paulus
se wêreld dan gelyk?

As ons so ‘n bietjie deur die geskiedenisboeke gaan blaai,
kom  ons  op  dinge  af  wat  jou  nekhare  laat  regop  staan.
Rome  was  die  hoofsentrum  van  vervolging  van  die
Christene.  Die  hele  wêreld  het  boonop  neergesien  op
hierdie “Christen-sekte”. 

'n Paar jaar nadat Paulus hierdie brief geskryf het, het die
groot  vervolging  in  al  sy  walglike  woede  losgebars,  veral
onder die regering van die beginsellose, wrede Nero. Vir die
“vermaak” van die Romeinse burgers is Christene aan pale
vasgebind, met teer besmeer en aan die brand gesteek om
as lewende fakkels te dien in die donker strate van Rome.
Ander  is  weer,  sommer  vir  die  pure  pret  van  die
genotsugtige Romeine in die berugte Kolosseum saam met
uitgehongerde  leeus  en  ander  wilde  diere  in  die  arena
losgelaat.  Vir  die  arme  gelowiges  was  daar  geen
ontsnapkans nie, en hulle is lewendig verskeur. Daar word
vertel  van ‘n vrou wat  op ‘n  bul  se rug vasgemaak is  en
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tussen  die  leeus  ingejaag  is!  Wat  ‘n  aaklige  dood  om  te
sterf! Dit was ‘n alledaagse gesig  om gelowiges te sien wat
gekruisig  is  nes  Jesus.  Terwyl  hulle  in  uitmergelende pyn
daar  hang,  moes  hulle  boonop  die  spotlag  van  die
bloeddorstige  Romeinse  mans  en  meisies  aanhoor.  Baie
gelowiges  was  onthoof,  verbrand of  doodgemartel  terwyl
die owerhede hulle probeer dwing het om hulle geloof af te
sweer. Ander weer is bloot voëlvry verklaar. Dit het beteken
dat  enigeen  hulle  besittings  kon  afneem,  spot,  martel  of
selfs doodmaak, en geen haan sou daarna kraai nie!

Hierdie inligting in ag geneem, moet ons onsself die vraag
afvra of ons dan werklik soveel opofferings vir ons geloof
maak? Ons het dit vandag mos eintlik baie lekker! Alhoewel
fisieke vervolging steeds ’n alledaagse ding is in sekere dele
van die wêreld,  is  ons in die vrye wêreld hoofsaaklik aan
geestelike vervolging blootgestel. In ‘n sekere sin is dit dalk
net so erg, indien nie erger nie as fisieke vervolging. Spot,
veragting,  neutraliteit,  onbetrokkenheid,  afsydigheid,
hierdie is almal dinge wat ‘n mens geestelik doodmaak en
totaal afkraak.

Die vraag is: hoe reageer jy op hierdie dinge? Hoe het die
Christene in Nero se tyd gereageer? Ongelooflike verhale is
vertel van gelowiges wat Paulus se woorde onthou het en
terwyl hulle wreedaardig gesterf het, het hulle lofsange tot
eer van God gesing. Dit moes die Romeinse toeskouers ‘n
pyn gegee het, want hulle het spesifiek gekom om te sien
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hoe  die  Christene  krepeer  van  angs.  Daar  is  ook  talle
verhale van Romeine wat tot bekering gekom het spesifiek
as gevolg van wat hulle daar sien gebeur het. 

Die Christene was so totaal anders as die ongelowiges. Kan
dieselfde van my en jou gesê word?

Dikwels  kom  hierdie  dinge  op  ons  pad  met  ‘n  doel.  Ons
moet onthou dat om ‘n gelowige te wees, nie beteken dat
jou paadjie hier op aarde met maanskyn en soet roosblare
besaai is nie. Christen-wees is beslis nie vir sissies nie! God
sal soms toelaat dat die bose ons seermaak, maar dan moet
ons reaksie daarop wees dat ons te alle tye sal probeer om
die vervolging te gebruik om God se Naam groot te maak.
As jy byvoorbeeld gespot word oor jou geloofsoortuigings,
is jou natuurlike reaksie om terug te baklei of dalk in jou
dop te kruip en te huil daaroor. Vir jou spotters is dit soos
vet op die vuur, want dit is presies wat hulle wil sien! 

As jy egter daaroor glimlag en dit duidelik maak dat hierdie
dinge jou net nader aan God dryf, sal hulle gespot versuur,
want hulle het nie hulle doel bereik nie. Maar nog meer: net
miskien sal een van hulle besef wat God se vryspraak aan
jou kan doen, en dat hy sélf daardeur tot bekering kom. As
dit  gebeur,  dan  was  die  bietjie  vervolging  wat  jy  moes
verduur deur en deur die moeite werd.

Gister  het  ons gesien hoedat  ons passievol  en met groot
liefde by die kerk betrokke moet raak.  Vandag vra Paulus
baie meer: Hy vra dat ons positief, liefdevol en opofferend
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betrokke moet  raak by die  ongelowiges  wat oor  ons pad
kom, en selfs al verwerp of spot of vervolg hulle ons, moet
ons steeds God se wonderbare lig en liefde teenoor hulle
uitstraal.  Onthou:  Jesus  het  gesterf  vir  sondaars,  nie  vir
goeie mense nie. Onthou ook dat Hy jóú gered het, in gróót
liefde,  en  dít  terwyl  jy  nog  Sy  vyand  was!  Sal  ons  nie
dieselfde doen teenoor ons medemens nie?

Gebed:

Here, gee my die deursettingsvermoë, durf en genade om
U  liefde  teenoor  almal  uit  te  straal,  selfs  wanneer  ek
vervolg word.
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38 Gehoorsaam Die Owerhede

Romeine 13:1-7

Vanoggend se onderwerp is vir meeste mense ‘n bitter teer
sakie: hoe moet ek optree teenoor die owerhede? Ons is
steeds besig met Christelike Lewenspraktyk. Die feit dat ons
vrygespreekte  kinders  van  God  is,  moet  natuurlik  ook
sigbaar word in die feit dat ons onsself aan die owerhede
onderwerp. Jy sou wou sê:  “Nee, nou gaan jy darem te ver!
Paulus  het  nie  in  óns  tye  geleef  nie.  Hy  het  nie  die
korrupsie en onregverdigheid van óns regering gehad nie!”

Die  eenvoudige sinnetjie,  dat  ons  onderdanig  moet  wees
aan  die  owerhede,  het  ‘n  geweldige  groot  impak  op  jou
totale  lewenswyse.  Ja,  inderdaad  is  dit  maklik  om  ‘n
regering  wat  regverdig  is  te  gehoorsaam,  maar  as  die
regering jou onderdruk of  jou vyand is,  raak  dit  ‘n  bitter
stryd om hierdie opdrag van God uit te voer. In die annale
van  die  geskiedenis  is  daar  talle  verhale  aangeteken  van
gelowiges  wat  in  die  naam  van  geloof  op  gewelddadige
wyse teen regerings in opstand gekom het. Hulle het dit uit
die Skrif probeer goedpraat en regverdig. Volgens Paulus se
uitspraak  asook  dié  van  Jesus  en  Sy  optrede,  was  nie  ‘n
enkele een van hierdie opstande geregverdig nie.

Jy sê dat Paulus maklik kon praat? Volgens Paulus se brief
aan Titus, is ons eie regering maar ‘n vulletjie wat korrupsie
aanbetref teenoor dié van Kreta. En dit  kom ook nie eers
náby  die  Romeinse  regering  nie!  Hulle  was  ‘n  nie-
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demokratiese,  wrede diktatuur  wat  die  grootste  deel  van
die  bekende  wêreld  met  brute  mag  oorgeneem  het  en
summier  aan  hulle  onderwerp  het.  Hulle  het  alle
menseregte misken. Die burgers het bitter min sê gehad in
enige staatsake. 

Ons  durf  dit  nie  vergeet  nie:  ‘n  klompie  jare  vroeër  was
Jesus  deur  hierdie  selfde  regering  verhoor.  Hy  was
ONSKULDIG bevind,  maar  ten  spyte  daarvan  is  Hy  nog
steeds  tereggestel!  Dit  is  hierdie  einste Romeinse soldate
wat  Hom  gespot  en  geslaan  het,  en  Hom  aan  die  kruis
vasgespyker  het.  Hoe  kan  ‘n  mens  aan  so  ‘n  wrede,
onregverdige  regering  gehoorsaam wees? Soos  ons  gister
gesien  het,  het  sake  later  ook  nie  verbeter  nie.  Dit  het
uiteindelik ontaard in die grootste riller óóit!

Dit is gedurende hierdie omstandighede, die ergste scenario
wat jy  jou moontlik  kan voorstel,  dat God by monde van
Paulus beveel: “Onderwerp jou aan die owerheid!”

Daar is twee dinge wat ons baie deeglik van bewus moet
wees wanneer ons hierdie opdrag hoor: Die eerste is dat dit
nie hier gaan oor die wettigheid of regverdigheid of selfs die
Christelikheid  van  die  owerheid  nie.  Dit  gaan  hier
hoofsaaklik  daaroor  dat  jy  aan  God  dank  bewys  vir  jou
vryspraak deur aan die regering gehoorsaam te  wees.  As
vrygespreekte  word  jou  lewe  nie  meer  beheer  deur  jou
natuurlike instinkte nie, maar deur die Heilige Gees. Dit geld
dan ook vir jou optrede teenoor die regering, dat jy jou nie
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laat  lei  deur  jou  natuurlike  instinkte  van  logika,  politieke
bewussyn  of  selfs  liefde  vir  jou  volk  nie,  maar  dat  jy  sal
luister na wat die Heilige Gees vir  jou sê. Hoe absurd dit
ookal  mag  klink:  Onderwerping  aan  die  owerheid  is  nie
politiek nie maar Godsdiens!

Die tweede, uiters belangrike ding om te onthou, is dat ons
nie klein mag dink oor God se almag nie. Ons mag dit dalk
gladnie verstaan nie, maar ons moet tóg besef dat God in
volle, totale beheer is, en dat dit deur Sy toedoen alleen is
dat  die  regering  tot  stand  gekom  het,  selfs  al  is  dit  ‘n
heidense regering. Wat God se doel daarmee is, is nie vir
ons klein menslike verstandjies om te probeer uitredeneer
nie, want God se gedagtes is baie, baie ver verhewe bo ons
s’n. Ons moet net weet dat God ons, Sy kinders, oneindig
liefhet, en dat ons vir Hom baie belangrik is.

Wat nou gemaak as hierdie dinge toet-en-taal gladnie vir my
sin maak nie? Dit is waar geloof inkom. Wat is geloof? Is dit
om die dinge te glo wat ons sien? Nee! Geloof is júís daardie
gawe om dinge te glo wat jy gladnie kan sien of verstaan
nie. Ons kan God nie sien of verstaan nie, maar ons Glo in
Hom. Op dieselfde wyse vra God van ons om te glo dat Hy
reg is, selfs oor die regering, en dat ons om daardie rede die
owerhede sal  gehoorsaam. Natúúrlik  hoef  jy  nie  saam te
stem oor  die  manier  wat  die  regering  dinge hanteer  nie,
maar  daar  is  gewoonlik  wettige  maniere  waarop  jy  jou
verskille met die regering kan hanteer, soos byvoorbeeld die
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howe of beswaarskrifte.

Die  belangrikste  rede  waarom  jy  die  owerhede  moet
gehoorsaam, is  om aan God gehoorsaam te  wees en om
God  daardeur  te  verheerlik.  Deur  ‘n  wetsgehoorsame
burger te wees, stel jy ‘n voorbeeld vir ander, en sien die
wêreld Jesus in jou lewe. Dit kan dalk net veroorsaak dat
iemand Jesus ontmoet deur daardie optrede van jou. As ons
dit in gedagte hou, sal dit ook soveel makliker wees om uit
te voer.

Gebed:

Here, dit is so bitter moeilik om gehoorsaam te wees aan
‘n korrupte regering. Lei my asseblief deur U Heilige Gees
om U opdrag uit te voer.
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39 Leef Liefde

Romeine 13:8-14 

Onthou  jy  nog  die  sestigerjare?  Die  Hippies  met  hulle
slagspreuk: “Make love, not war!” As jy in daardie era geleef
het,  sal  jy  onthou dat  hierdie  verslonsde groep oral  soos
paddastoele opgeskiet het. Hulle lang hare was almal blond
gebleik,  en  hulle  groot  strewe  was  liefde,  vrede  en
vreedsaamheid. 

Dit klink alles baie mooi en edel, totdat jy gaan kyk hoe dit
beoefen is. “Vrye liefde,” was die woord van die dag, met
die klem op "Vry!" Hierdie klomp het in groepe saamgebly
in groot eenvoud, amper ‘n plakkersbestaan, verkieslik by
die see, waar hulle heeldag lank op hulle branderplanke kon
baljaar. “Vrede,” was hulle groet aan jou, en as jy dalk ‘n
polisieman was, dan is jy uitgevloek met “Vrede vir jou ook,
vark!”  Gedurig  slaags  met  die  polisie,  want  hulle  het
gewoonlik geplak waar dit onwettig was, en dan was daar
die walglike soet walm van dagga wat gedurigdeur oor hulle
kamp gehang het.

Die gedagte klink vir ons vandag baie romanties, maar daar
was een reuse leemte in hierdie beweging: God was totaal
afwesig.  Dit  was  ‘n  vals  liefde  wat  wêreldvrede  probeer
bewerkstellig het deur alle gesag te probeer ondermyn met
‘n  vreedsame  verset.  Soms,  wanneer  hulle  met  plakkate
deur  die  strate  slenter,  het  die  vreedsaamheid  verdwyn,
veral wanneer hulle met die polisie slaags geraak het. 
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Die Hippies se siening van liefde was ‘n totale mistasting van
die betekenis van die woord. Liefde het vir  hulle net een
ding beteken, en die gevolg was stringe vuil kindertjies wat
nie geweet het wie hulle pa’s was nie!

Wat beteken liefde werklik? Paulus sê dat om liefde uit te
leef, beteken dat jy die hele wet van God prakties uitleef.
Moord,  diefstal  en  egbreuk  is  baie  beslis  nie  deel  van
iemand se lewe as hy liefde uitleef nie. Maar dit gaan veel
verder as net om fisies nie die slegte dinge te doen nie. Dit
gaan  ook  oor  die  dinge  wat  in  ‘n  mens  se  hart  broei:
begeertes! Iemand wat ‘n begeerte troetel sal naderhand so
behep wees daarmee dat dit soos ‘n sweer oopbars en hy
toegee  aan  sy  vuil  gedagtes.  As  jy  die  sexy  sekretaresse
aankyk met oë wat die klere van haar lyf af brand, het jy
maar  net  ‘n  klein  bietjie  aanmoediging  van  haar  kant  af
nodig om tot die daad oor te gaan en ‘n hele gesin (dalk
twee) se lewens te verwoes.

Paulus  beklemtoon  Jesus  se  woorde,  dat  die  ganse  wet
daarin  lê  om jou medemens lief  te  hê.  Beslis  nie  met  ‘n
erotiese  liefde  nie,  maar  ‘n  ware  self-opofferende  liefde
soos  wat  Jesus  dit  uitgeleef  het.  Liefde  wat  iemand
seermaak, is nie ware liefde nie, want Paulus verduidelik dat
ware liefde nie iemand kwaad aandoen nie, maar die wet
van God ten volle uitleef.

Die wet van God is nie ‘n klomp moets en moenies, wat jou
op die ou end totaal verwar en uitput nie. Die wet is eerder
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‘n lewenshouding waar God die uitgangspunt van alles is.
Dit is ‘n lewenshouding waar jy in die eerste plek doen wat
God van jou verwag,  nie wat mense van jou verwag nie!
Hierdie lewenshouding kan saamgevat word in die woordjie:
“LIEFDE”. Nou moet ons ook baie duidelik besef dat liefde
nie ‘n emosie of ‘n gevoel is  nie, maar dit  is  ‘n praktiese
daad van selfopoffering waarin God se eer gedien word en
waar ander mense se belange voorrang geniet. 

Wat  beteken  dit  in  die  praktyk?  As  ek  maar  ‘n  paar
voorbeelde kan noem: om borrellende vreugde en vrede uit
te  straal  in  jou  werkplek,  doen  jy  klaar  twee  dinge:  jy
weerkaats die liefde van God, sodat jou kollegas Jesus in jou
kan  sien,  maar  terselfdertyd  skep  jy  ‘n  baie  aansteeklike
atmosfeer wat werkspanning verlig vir almal. Doen dinge vir
iemand anders sonder om iets terug te verwag, soos om ‘n
eensame sieke in die hospitaal of die ouetehuis te besoek
en  sommer  net  te  gesels.  Gaan  vertroos  iemand  wat
droefheid beleef, al is dit vir jouself ‘n bitter kruis. Wys vir
iemand dat jy waarlik omgee.

Om liefde prakties uit te leef, sal dalk ook van jou vra om
jouself te bekwaam om die evangelie met iemand anders te
kan deel. Deur ‘n ernstige studie van die Woord te maak,
gee dit jou nie alleen kennis om met ander daaroor te kan
praat nie, maar terselfdertyd bring dit jouself ook nader aan
God, en sodoende leef jy jou liefde teenoor Hom uit.

Paulus  wil  dit  vir  ons  op  die  hart  druk  dat  die  tyd  min
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geword het. As ons vandag na die tekens van die tye kyk,
sien ons duidelik hoedat die aarde voortsnel na sy einde,
teen ‘n verbysterende spoed.  Al  die geweld,  korrupsie en
oorloë,  al  die  droogtes,  hongersnood,  aardbewings,
verwoestende vloede en aardverwarming - alles dui daarop
dat die einde naby is. Nou het dit tyd geword dat ons met ‘n
nuwe dringendheid hierdie liefde uitleef op alle vlakke. Dat
ons die  evangelie  verkondig  aan almal  wat  wil  luister,  en
selfs aan diegene wat nie wil luister nie. 

Gebed:

Here,  maak  asseblief  ‘n  vuur  in  my  wakker  om  U
wonderbare liefde brandend uit te leef.
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40 Aanvaar Mekaar

Romeine 14:1-12

Opgewonde  stap  ek  die  oggend  die  kerk  binne.  Die
moderne gemeente in Welkom gaan vir die eerste keer die
voorsang  by  die  erediens  met  kitaarbegeleiding  doen.  ‘n
Tinteling  vloei  deur  my  jong  are  wanneer  die  briljante
musikant sy verskyning maak. Met groot entoesiasme spoor
hy die gemeente aan tot lofprysing, en ek is seker die engele
in die hemel sing saam!

Maar  alles  is  nie  pluis  in  die  paradys  nie.  In  die
ouderlingsbanke sit ‘n omie en borrel en kook. Uiteindelik
kan hy dit nie meer hou nie, en hy spring op en storm die
kerk  luidrugtig  uit  terwyl  hy  hardop  iets  mompel  van  ‘n
“sirkus”  en  “heiligskennis”.  Hy  is,  soos  ou  Genis  van
Koöperasiestories,  diep,  diep  beswaard  oor  hierdie  nuwe
onheilige  instrument  wat  nou die  heiligdom van die  kerk
ingesmokkel word.

My  eerste  reaksie  was  om  die  man  net  daar  en  dan  te
veroordeel. Hoe kan iemand so kleingeestig wees? Wat is
verkeerd met ‘n kitaar? Hy is erg verkramp, dis al! Dit het
baie mooipraat en soebat gekos om hierdie geskil in die kerk
op te los, want mense het kant gekies. Sommige (waarvan
ek een was) was verheug oor ‘n vernuwing in die kerk, maar
ander  het  gevoel  dat  dit  nou  darem  ‘n  bietjie  dik  vir  ‘n
daalder is, en skielik is die gemeente in twee kampe, en die
arme dominee moet vure doodslaan!
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In Rome was daar ook verdeeldheid: in die een hoek het die
Joodse  gelowiges  gesit,  wat  van  mening  was  dat  daar
spesifieke heilige dae was wat onderhou moes word, en dat
jy aan varkvleis nie mag proe nie. Hulle het ‘n swetterjoel
reëls en regulasies vir die geloof gehad. In die ander hoek
was daar natuurlik die gelowiges uit die heidennasies wat
bloot  die  vryspraak  van  Jesus  aanvaar  het  sonder  enige
voorbehoud. Vir húlle was al hierdie Joodse fieterjasies pure
twak.  Die  Jode  wou  hierdie  “losbandige”  klomp  probeer
bekeer, en op húlle beurt het hulle weer probeer om die
Jode van hulle  verkramptheid te verlos.  En daar  raak die
hele  klomp  aan  die  stry,  en  die  arme  Paulus  moet  vure
doodslaan!

Vandag  kom  hierdie  soort  verskille  nog  stééds  hard  en
duidelik voor in die kerk, en selfs binne gemeentes. Ek voel
dit kort-kort aan my eie baadjie met die skryf van hierdie
dagstukkies, want as ek per ongeluk iets skryf wat iemand
se  geloofsoortuiging  raak,  dan  word  ek  gelooi!  Ek  moet
bitter versigtig wees wat ek sê, want ek skryf vir mense wat
wyd-uiteenlopende geloofsoortuigings het.

Selfs  binne denominasies,  soos byvoorbeeld die  NG Kerk,
kom daar  dikwels  groot  verskille  voor  tussen verskillende
gemeentes.  In  Ballito,  wat  ‘n  vakansiedorp  is,  is  die
kleredrag  in  die  kerk  redelik  informeel,  veral  met
vakansietye.  In  ander  gemeentes  sal  ek  weer  baie  skeef
aangekyk word as ek die kerk instap en ek dra nie ‘n pak
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klere en ‘n das nie.  In sommige gemeentes is  die enigste
manier van begeleiding wat toegelaat word die statige ou
orrel, terwyl ander weer vrolik en opgeruimd saam met ‘n
volledige  orkes  sing.  Sommige  gemeentes  word  deur  die
ander uitgekryt as “verkramp”, terwyl hulle weer op hulle
beurt die ander klomp beskuldig dat hulle “liberaal” is. Wie
is reg? Kies jy dalk ook kant? Maar Paulus skreeu: “Hokaai!
Stop die lôrrie! Laat los daardie nuttelose gestry!”

Paulus pleit in vanoggend se Skrifgedeelte dat ons mekaar
moet  aanvaar.  Ons  het  by  ‘n  paar  geleenthede  in  Ballito
interkerklike  dienste  gehou.  Vir  my as  stoere  NG lidmaat
was  dit  ongemaklik  en  vreemd wanneer  almal  gelyktydig
hardop begin bid of wanneer mense in die kerk ronddans.
Vir hulle was dit weer seker ewe ongemaklik wanneer ons
stywenek klomp alles stil  en stemmig probeer hou.  Maar
ons gun mekaar hulle verskillende aanbiddingsmaniere. Ons
moet  probeer  om  op  alle  terreine  ons  verpligtinge  as
gelowiges  teenoor  mekaar  na  te  kom  sonder  om
voorwaardes te stel dat sekere “probleme” eers opgelos sal
word. Daar is sekere kantlynsake waaroor ons as gelowiges
nooit sal saamstem nie.

Waarom  moet  ons  mekaar  aanvaar  soos  ons  is?  In  die
eerste  plek  omdat  God  ons  almal  aangeneem  het  MET
FOUTE EN AL! Dieselfde genade wat aan my bewys is, is ook
aan jou bewys, al verskil ons. En niks kan ons van Jesus se
liefde skei nie, nie eers ons menings nie! Boonop glo ek met
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my hele hart en siel en verstand dat die Heilige Gees wat
binne-in my woon, my lei. Lei Hy jóú as gelowige nie ook
nie?  Natúúrlik!  En  so  ook  die  ander  gelowiges,  waarvan
sommige radikaal van my en jou verskil. Hoe durf ek dan sê
dat hy of sy verkeerd is! Al stem ons nie saam oor sekere
standpunte nie, het ons één gemeenskaplike doel, naamlik
om  God  te  verheerlik.  Nog  meer:  Hy  verheerlik  Homself
deur óns!

Laastens kan ons net sê dat  ek en jy  nie gemagtig is  om
enigiemand te oordeel nie. Alleen God is bevoeg om te kan
oordeel.  Kom  ons  vat  dus  mekaar  se  hande  in  liefde,  al
verskil ons ook.

Gebed:

Here, hou asseblief my oog gevestig op U alleen, sodat ek
verby die verskille kan kyk en U in my medegelowiges sal
raaksien.
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41 Wees Sensitief

Romeine 14:13-23

In  die  vorige  oordenking  het  ons  gesien  dat  ons  mekaar
moet ruimte gee in die geloof, aangesien daar tóg verskille
gaan  wees,  en  ons  nooit  oor  sekere  kantlynsake  gaan
saamstem nie. ’n Rukkie gelede kry ek toe ook juis ‘n brief
van  iemand  oor  een  van  daardie  ongemaklike  vrae,  en
gladnie die eerste van sy soort nie! Dikwels kom so ’n vraag
werklik uit die hart, en dan probeer ek die persoon so goed
moontlik antwoord, maar só dikwels word ek uitgelok met
sulke vrae, net om ‘n argument te begin. Dit is ‘n gevaarlike
praktyk  om  mense  so  uit  te  lok  met  strikvrae,  want
sodoende  kan  jy  in  ‘n  swakker  persoon  twyfel  saai  met
onherstelbare gevolge.

En  dit  is  juis  oor  hierdie  gevoellose  optrede  wat  Paulus
vanoggend wil gesels met ons. Nie alleen moet ons mekaar
se standpunte respekteer nie, maar ons moet ook sélf  so
optree dat ons nie vir ‘n ander persoon ‘n struikelblok sal
wees nie, al beteken dit dan ook dat ons sélf iets daarvoor
moet  opoffer.  Om  byvoorbeeld  ‘n  argument  oor  ‘n
geloofsaak  te  wen  met  slim  redenasies,  laat  jouself  dalk
goed voel, maar dit kan beteken dat jy die ander persoon
verloor het vir verdere gesprek omdat hy daardeur verneder
is. 

Paulus noem die voorbeeld van kos wat vir sekere gelowiges
taboe is as gevolg van hulle geloof. Vir die Joodse gelowiges
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was dit onrein vleis wat ‘n baie teer sakie was. Varkvleis by
name, was iets wat hulle nie met ‘n tienvoet paal aangeraak
het nie en Paulus sê dat as jy saam met so ‘n persoon eet,
dan sorg jy maar liewer dat daar nie varkvleis op die tafel is
nie, al is dit ook hóé lekker, want dit is vir hom aanstootlik,
en  net  miskien  kan  dit  ‘n  muur  bou  tussen  hom  en  die
evangelie.

Eintlik gaan die hele ding daaroor dat kerklike verdeeldheid
ten alle koste vermy moet word, en dat ‘n mens verskille
baie  sensitief  sal  hanteer  sodat  daar  eerder  opgebou  as
afgebreek sal word. Dit is veral diegene wat sterker staan in
die  geloof  wat  die  inisiatief  sal  neem  en  opofferings  sal
maak om diegene wat nog swak is te dra en te versterk. 

Die riglyne wat Paulus hiervoor gee, is in die eerste plek om
niks te doen wat jou medegelowige kan laat val nie. Ek is
byvoorbeeld baie lief vir my glasie rooiwyn, maar wanneer
ek saam met iemand is wat 'n probleem met alkohol het, sal
ek my mond nie aan wyn sit nie, want dit mag dalk net vir
hom ‘n struikeling wees. Wees baie sensitief vir  ander se
probleme.

Op ’n sendingstasie vra ek eenmaal ’n jong meisie uit oor
haar  kleredrag:  sy  loop  deur  die  veld,  geklee  in  ’n
ongemaklike lang rok wat tot op haar voete hang. “Dit is
hoe goeie vrouens hier aantrek,” verduidelik sy, en al is dit
vir haar bitter ongemaklik en onprakties, wil  sy eerder só
aantrek as om aanstoot te gee, want sodoende kan sy dalk
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iemand bereik met die evangelie. 

As  jou  kleredrag  dalk  kan  beteken  dat  iemand  anders
daardeur kan struikel, moet jy dit eerder verander, al het jy
sélf geen probleem daarmee nie. Wees met ander woorde
hipersensitief vir medegelowiges se standpunte, want jy kan
nie bekostig dat enigeen vir wie Christus gesterf het, struikel
nie.

Dan moet jy natuurlik ook waak dat jy nie ‘n goeie saak ‘n
slegte  naam  gee  nie.  Jy  moet  altyd  onthou  waaroor  dit
éintlik gaan, en nie in jou ywer vir ‘n saak vergeet dat alles
eintlik rondom die Here draai nie. Die klassieke voorbeeld is
dat die stad Konstantinopel deur nie-Christene ingeneem is
terwyl die Christenleiers besig was met ‘n vurige debat oor
hoeveel  duiwels  daar  op  die  Pous  se  hoed  kan  dans.
Kleredragkode in die  kerk en presies  waar die  ouderlinge
moet sit, het soveel van die kerk se tyd en aandag in beslag
geneem  dat  die  vrede  en  vreugde  van  gelowiges  se
verlossing totaal vergete geraak het.

Paulus pleit by ons om opbouend te wees en weg te bly van
die  dinge  wat  kan  afbreuk  doen  aan  iemand  anders  se
geloof. Dalk het die dinge wat ons hier bo gelees het jou
bang  gemaak  om  iets  te  doene  te  hê  met  iemand  wat
anders as jy dink. Dit is geensins die bedoeling nie! Jy moet
júís  met  hulle  kommunikeer!  Jy  moet  egter  nooit  jou
standpunte op enigiemand probeer afdwing nie. En as hulle
jou in ‘n hoek druk, probeer dan om op ‘n baie sensitiewe
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manier  die  onderwerp  te  verander  eerder  as  om  in  ‘n
argument betrokke te raak. 

Die groot geheim is dat daar by jou nie die geringste twyfel
moet wees oor jou eie geloofsoortuigings nie. Terselfdertyd
moet jy biddend alles wat jy doen op só ‘n manier doen dat
jy jou medegelowiges met wie jy in aanraking kom nader
aan God sal lei eerder as om ‘n struikelblok te wees. Jy moet
seker  maak  dat  jy  tot  eer  van  God  besig  is  om  die
opofferende liefde van Jesus vir jou medegelowiges sowel
as ongelowiges sigbaar te maak te alle tye, veral vir diegene
wat swakker as jy is in die geloof.

Gebed:

Here, maak my asseblief  baie sensitief vir  ander mense,
sodat ek vir niemand ‘n struikelblok sal wees nie, maar U
wonderlike Naam in al my doen en late sal verheerlik.
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42 Deernis Met Swakkeres

Romeine 15:1-13 

Dis Sondagoggend, en dinge het vir my nie so goed begin
voor kerk nie. Net so ‘n effens verslaap, en nou is ek laat. Ek
is half ongeduldig as ek by die kerk aankom, want daar is
nog  ‘n  duisend  en  een  dinge  om  te  doen  voordat  die
erediens  begin.  Die  mikrofone  vir  die  voorsangers  moet
opgestel  word  en  ek  moet  sorg  dat  die  dominee  se
toerusting  alles  perfek  werk.  Boonop  moet  ek  nog  die
videoprojektor  opstel  met  die  liedere  en  die  oggend  se
preekskyfies op. Ek hoop nie die rekenaar gee vanoggend
probleme nie! 

Haastig storm ek die kerk binne. En dan sak my hart in my
skoene:  As  ek  haar  sien,  weet  ek  sommer  dat  hier
vanoggend vir my groot swarigheid voorlê. Sy wag my in, en
val  sommer  met  die  deur  in  die  huis:  “Louis,  ek  het  ‘n
probleem.....”  Ek  prewel  ‘n  oorhaastige  skietgebed:
“Asseblieftog net nie nóú nie!” My desperate gebed word
egter nie verhoor nie, en terwyl ek met my hande vol goed
staan, stort sy haar hart uit. Sannie het ‘n baie kwetsende
ding  teenoor  haar  gesê,  en  sy  weet  nie  hoe  om  dit  te
verwerk nie. Wat moet sy doen? Sal ek nie maar asseblief
met Sannie gaan praat nie? Sy voel nou vreeslik depressief,
en het ek nie dalk raad nie? 

Ek staan en rondtrippel van ongeduld, want sy gee my nie
eers kans vir ‘n dwars woordjie nie. “En dan is daar die ding
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wat  die  dominee  laas  Sondag  gesê  het  -  verstaan  dit
gladnie”, teem sy voort, “Kan jy asseblief verduidelik......”

Ek wil skree: “STOP DIE BUS!!!!!”

Ken jy daardie gevoel? As gevestigde gelowige wat al deur
die  meul  gegaan  het,  sien  baie  jong  of  swak  gelowiges
dikwels  na jou op,  want jy  is  mos ‘n “steunpilaar” in die
geloof.  En so dikwels gebeur dit  dat mense jou grensloos
irriteer  júís  om  daardie  rede.  Dit  is  veral  die  arme
predikante  wat  moet  deurloop,  en  dikwels  vure  moet
doodslaan wanneer iemand seergemaak voel oor ‘n ander
se handeling. Of hy moet skielik Skrifgedeeltes opdiep oor
die  een  of  ander  kwelling  wat  iemand  het  wat  hom
slapelose nagte gee. En dit moet sommer dádelik geskied!
Die  ergste  is  as  dit  pas  voor  die  erediens  gebeur,  en die
arme  man  moet  dan  nog  op  sy  preek  konsentreer  ook!
Mense  kan  soms  baie  onsensitief  wees.  Dan  betrap  ek
myself nog dat ek presies dieselfde dinge doen!

Paulus wil vanoggend broederlik (susterlik?) gesels met my
en jou as “ou” gelowiges wanneer hy sê dat ons wat sterk
staan  in  die  geloof,  bereid  moet  wees  om  diegene  wat
swakker is se swakhede te verdra. Dit is nie maklik nie, want
dikwels  sien  ons  die  dinge  waaroor  hulle  kerm  as  totaal
onbenullig.  Maar  vir  hulle  is  dit  uiters  belangrik!  As  jy
terugdink, sal jy dalk vir jouself lag, want miskien het jy met
dieselfde kwelvraag rondgeloop jare gelede.  En dan is  dit
ook nét  so belangrik  om deeglik  te  besef,  dat  al  staan jy
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sterk  in  die  geloof,  daar  nog  steeds  swakhede in  jou  eie
lewe en geloof is.

Wanneer die Bybel ons hier leer dat ons die swakkeres moet
verdra, beteken dit nie dat ons op die tande moet kners,
diep en swaar sug en dan anderpad kyk nie. Nee, dit vra van
ons  om  totaal  weg  te  kyk  van  ons  eie  probleme  of
voorkeure,  en  in  liefde,  geduld  en  groot  deernis  na  ons
medegelowige se probleem te kyk. Wat jy as’t ware doen, is
om jou medegelowige se gedagtes en omstandighede as jou
eie aan te neem, en te probeer dink soos wat hy sou dink.
Uit jou eie jarelange geloofsondervinding kan jy dan put wat
goed en opbouend is,  en  die  nodige  motivering  gee  wat
hom  sal  opbou.  Neem  Jesus  as  jou  eie  motivering  en
voorbeeld, en tree op teenoor jou medegelowige soos wat
Jesus teenoor jou sou optree. So het Hy immers met jóú
gemaak!

Nou lyk dit dalk vir jou asof ons as gelowiges uitgelewer is
aan mekaar se nukke en grille.  As  Sannie sê:  “Kwê!” dan
moet ek spring! Waar is  die kerk se standvastigheid dan?
Natuurlik is daar standvastigheid in die kerk, maar die bron
daarvan is nie mense nie, maar God self. Hy het Sy wil vir
ons  in  die  Bybel  laat  opteken  sodat  ons  as  gelowiges
daardeur bemoedig  kan word,  hoop kan kry  en daardeur
gerig kan word. 

Oor alle sake wat werklik vir ‘n gelowige van belang is om ‘n
ware verhouding met God te kan hê, is daar duidelikheid in
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die Skrif. Nie alleen wil God hê dat ons daarvolgens moet
lewe nie, maar Hy wil ook hê dat ons baie sensitief moet
wees teenoor medegelowiges, en veral die swakkeres in die
geloof, en dat ons met hulle sal deel in die dinge wat werklik
belangrik  is.  Op  hierdie  manier  dra  ons  by  tot  die
eensgesindheid  in  die  kerk,  en  verheerlik  ons  God  ook
daarin.

Dan sal ons dalk saam met Paulus die pragtige loflied kan
sing wat hy opgeteken het in vers 9 tot 12: "Daarom sal ek U
loof  voor  die  nasies,  en  tot  eer  van  U  Naam  sal  ek  'n
lofpsalm sing....... Prys die Here, alle nasies! Loof Hom, alle
volke!" Ons as gelowiges behoort meer aandag te gee aan
die  gesamentlike  verheerliking  van  God,  en  baie  meer
energie daarin te sit. 

Gebed:

Here, maak my asseblief baie sensitief vir mede-gelowiges,
en gee my hope geduld.
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43 Die Brief

Romeine 15:14-21

Die  dominee  staan  opgewonde  en  rondtrippel  voor  die
gemeente wat vanoggend maar al te stadig na sy sin by die
byeenkoms  aangedrentel  kom.  “Wat  makeer  hom
vanmôre?” stamp een kêrel aan sy maat. 

“Nee jong, ek het hom nog nooit so opgewonde gesien nie -
lyk amper of hy ‘n brief by hom het.”

“Toe,  toe,  maak ‘n bietjie vinniger!” por die dominee die
laatkommers aan. 

Gewigtig maak hy keelskoon: “Ek het vanoggend hier in my
hande  ‘n  baie  belangrike  brief  van  ‘n  baie  belangrike
persoon,” probeer hy so statig as moontlik sê, maar plek-
plek breek sy stem van pure opwinding, want hierdie brief
brand behóórlik sy vingers. “Dis ’n brief van niemand anders
nie as Paulus!” Die gemeente snak hoorbaar na hulle asems,
en daar gaan ‘n dreuning van stemme deur die vertrek. 

“Paulus wie?” wil een kêrel weet. “Ken ons hom?” 

“Ja man, hy is mos die groot sendeling!” praat ‘n man hom
aan agter uit die vertrek uit.

Dit  was ‘n baie,  baie lang kerkdiens daardie dag,  en met
monde  wat  oophang  van  verwondering  luister  die
gemeente, en drink elke woord in van die groot sendeling,
Paulus. ‘n Paar keer moet die dominee orde probeer skep as
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Paulus  se  opmerkings  op  baie  seer  liddorings  trap,  en
iemand protesteer. Maar diep binne-in hulle weet almal dat
hy reg is. Paulus se boodskap sny diep in die gemeente in,
en as die slot van die brief uiteindelik aanbreek, weet elke
lidmaat dat hy vandag kos gekry het vir sy siel.

Is  dít  dalk  hoe Paulus  se  brief  aan die  Romeine die  héél
eerste keer ervaar is, daardie dag toe die seël vir die eerste
keer gebreek is? Dit is ‘n besonderse lang brief, en wat dit
nog meer merkwaardig maak, is dat dit  ‘n uitermate lang
briefslot  het  met  ‘n  ellelange  groetelys.  Meeste  van  die
mense wat daardie oggend by was toe die brief voorgelees
is,  het  Paulus  nog  nooit  ontmoet  nie,  en  sommige  het
waarskynlik nog nooit eers van hom gehoor nie. En hier kom
praat  hierdie  man  die  oggend  sommer  bitter  reguit  met
hulle. Party mense moes seker maar gevoel het dat hierdie
vreemde man darem baie arrogant is om so met hulle te
praat! Dis seker een van die redes hoekom Paulus so ‘n lang
slot in sy brief skryf, en so ‘n ietsie oor homself vertel.

Hy begin deur terug te keer na die tema waarmee hy die
brief begin het, die genade van God, die genade dat hy as
apostel  geroep  is.  Dieselfde  genade  gee  hom  ook  die
vrymoedigheid om hierdie baie reguit brief te skryf aan ‘n
klomp mense wat hom nie eers persoonlik ken nie. Hiermee
sê Paulus vandag ook vir ons dat as ons deur God geroep is
om  ‘n  bepaalde  taak  te  verrig,  moet  ons  dit  met  volle
vrymoedigheid aanpak. Ek het sélf al ‘n paar baie arrogante
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dinge vir jóú gesê, al ken ons mekaar van g’n kant af nie!
Inderdaad  is  daar  mense  wat  my  kwalik  neem  hiervoor.
Soms sê hulle dit reguit vir my, maar meeste lesers kyk by
my verby en sien die ware Skrywer, die Heilige Gees raak.

Alhoewel Paulus baie reguit was in sy brief, was hy ook baie
taktvol en versigtig om niemand in die gesig te vat nie. Let
mooi op hoe Paulus se sielkunde werk: “Ag, ek weet mos
dat julle ‘n omvattende kennis besit." Hy smeer hulle eintlik
'n bietjie heuning om die mond, sodat hulle goed voel, en
die dinge wat hy sê as ‘n paar aanvullende ou puntjies kan
beleef.  As  ‘n  man  beterweterig  sy  ideologie  op  my  kom
afdwing, slaan ek toe soos ‘n mossel. Maar as hy my laat
voel  asof ek die  dinge wat hy sê alreeds weet,  dan is  ek
ontvanklik  daarvoor.  Met  hierdie  soort  beskeidenheid
oortuig  Paulus  sy  lesers  om  die  dinge  wat  hy  skryf  te
aanvaar en uit te leef.

Beskeidenheid  beteken  egter  nie  dat  jy  totaal  in  die
agtergrond  skuif  nie.  Paulus  vertel  met  ‘n  breë  bors  hoe
trots hy is op die diens wat hy verrig. Daar is egter ‘n baie
groot  voorwaarde:  hy  is  trots  IN  JESUS  CHRISTUS op  sy
diens. Hy besef maar al te goed dat hy sonder Jesus niks kan
doen  nie.  Op  dieselfde  wyse  is  ek  baie  trots  op  hierdie
oordenkinge wat die  afgelope agtien jaar  die  wye wêreld
ingestuur word. Ek vertel vir almal wat wil hoor daarvan, in
die hoop dat hulle ook sal inskryf en dit nóg wyer versprei.
Terselfdertyd is ek maar al te bewus van die feit dat ek nie ‘n
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enkele een van hulle sou kon skryf uit my eie krag en kennis
nie, en dat die Heilige Gees die éintlike Outeur is.

Kan jy ook met reg sê dat jy trots is op die koninkrykswerk
wat jy doen? Om dit te kan sê moet daar twee elemente by
betrokke wees: jy moet weet dat jy pligsgetrou jou álles gee
vir die saak, en behóórlik skouer aan die wiel sit. Die ander
baie belangrike element is dat jy deeglik bewus moet wees
dat dit nie om jóú gaan nie, maar om Jesus Christus, en dat
jy dit alleen kan doen deur die krag van die Heilige Gees.

Gebed:

O Here, hou my asseblief nederig en op my knieë, maar
pligsgetrou en trots op my koninkrykswerk.
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44 Dink Groot

Romeine 15:22-33

Dink gróót! Dit was al dikwels die begin van ‘n reuse aksie
wat die wêreld geskud het. Die prekende plaasboer, Angus
Buchan het baie groot gedink. Baie mense het hom uitgelag,
maar hy het reuse drome gedroom. En by drome het dit
beslis nie gebly nie. Die reuse skares van manne wat by sy
Mighty Men konferensies opgedaag het, en die miljoen by
Bloemfontein  het  jou  asem  weg-geslaan.  Hy  het  baie
duisende  mense  op  hierdie  manier  bereik  met  die
Evangelie, want hy het geluister na wat God vir hom sê, en
hy was gehoorsaam om dit uit te voer al het dit ook hoé
onmoontlik geklink.

Van Paulus kan ons presies dieselfde sê. Hy was absoluut
gehoorsaam aan die stem van God. Hy het sy eie Joodse
vooroordele  prysgegee  om  die  evangelie  na  die
heidennasies toe te neem. Maar Paulus se sendingveld het
nie  maar  gebly  by  een  enkele  streek  nie.  Nee,  sodra  hy
mense in ‘n stad of gebied oortuig het van die evangelie,
het  hy  verder  gegaan  na  waar  die  evangelie  nog  nooit
voorheen verkondig is nie. Al wyer en wyer het sy sending
gebied uitgekring, en al verder en verder het Paulus gedink
en beplan. Die grense wat hy aan homself gestel het was die
verste uiteindes van die bekende wêreld, naamlik Spanje. Of
hy ooit by Spanje uitgekom het, is nie seker nie, maar daar
word beweer dat hy wél daarheen gereis het nadat hy die
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eerste keer uit die tronk in Rome vrygelaat is.

Daar  word beraam dat  Paulus  sowat  26’000 kilometer  te
voet afgelê het tydens die drie sendingreise wat in die Bybel
vir  ons  beskryf  word.  Totaal  onbevrees  het  hy
voortgestoom.  Waar  sy  mede-Christene  hom  dikwels
probeer keer het wanneer die gevaar te groot lyk, het hy
hulle bloot geïgnoreer en onverskrokke verder gegaan. 

Hy skryf byvoorbeeld hier aan die gemeente in Rome van sy
plan om na Jerusalem te gaan. Almal het hom probeer keer,
maar in Handelinge lees ons hoedat hy nogtans in die kake
van die  leeu ingeloop het,  en so byna-byna met  sy  lewe
geboet  het.  Maar  God  het  hom  selfs  deur  hierdie  krisis
gedra en in Rome gebring, waar hy wou wees.

Vanoggend is die vraag wat die Here vir jou en my vra: Hoe
groot  is  ek  en  jy  bereid  om  te  dink  in  terme  van  die
Evangelie?  Natuurlik  is  hier  ‘n  groot  aantal  leunstoel-
Christene wat hierdie oordenking lees, mense wat absoluut
niks doen om die evangelie verder te neem nie, maar net
die  byvoordele  wil  geniet.  Dit  het  tyd  geword  dat  jy  uit
daardie  gemakstoel  opstaan  en  iets  daadwerklik  doen!
Gelukkig is daar ook baie van ons lesers wat wél bereid is
om die moue op te rol. Die probleem is egter dat ons totaal
te klein dink en beplan. As ek een persoon besoek het, is ek
tevrede! Ek was byvoorbeeld heeltemal tevrede om hierdie
dagstukkies vir slegs 40 mense aan te stuur. Toe die Here my
oë oopmaak en ek groter begin dink, gaan die deure skielik
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wawyd  oop,  en  vandag  is  daar  duisende  mense  wat  dit
ontvang.

Ek wil vandag begin om groot te dink: My droom is om die
adreslys vir hierdie oordenkinge oor die volgende week of
twee baie uit te brei. Maar daarvoor het ek jou hulp nodig:
stuur  asseblief  vir  my  die  adresse  van  ‘n  paar  van  jou
vriende of kennisse sodat ek die dagstukkies ook aan hulle
kan stuur. Hulle moet egter Afrikaans wees. Die alternatief is
Whatsapp. Ek stuur baie dagstukkies uit op Whatsapp. Op
hierdie wyse kan jy dalk die evangelie besorg aan iemand
wat nog nooit ‘n ontmoeting met Jesus gehad het nie. 

Daar is ook ander maniere om groot te dink. Het jy al ooit
oorweeg om op ‘n uitreik te gaan na een van die lande waar
die  Evangelie  haas  nie  bestaan  nie?  Daar  is  talle  sulke
geleenthede, soos die Masedonië Projek. Hier plaaslik werk
ons gemeente saam met 'n arm Indiëgemeente in Shakas
Kraal aan uitreike na Djabula in Mosambiek waar die nood
baie groot is. Daar word nou juis weer so 'n uitreik beplan
vir einde September.

Wanneer ons vanoggend se Skrifgedeelte lees, sien ons dat
Paulus  ook  ‘n  ander,  baie  dringende  versoek  rig  aan  sy
lesers: “Stry saam met my deur vir my te bid.” Inderdaad
het Paulus baie voorbidding nodig gehad, juis omdat hy so
groot gedink het, want sy beplanning het hom dikwels in
groot gevaarsituasies laat beland. 

Vandag het enige evangeliebedienaar ook baie voorbidding
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nodig. Inderdaad is die gevare vandag totaal anders, maar
hulle  is  steeds  daar.  Die  persoon  wat  bereid  is  om  die
Woord uit  te dra,  verduur gedurig aanvalle  van die bose,
soms  om  hom  moedeloos  te  maak  en  hom  te  laat  tou
opgooi.  Vanoggend  wil  ek  jou  vra  om  ernstig  te  bid  vir
diegene in jou lewe wat bemoeid is met die uitdra van die
evangelie, jou predikant/pastoor, sendeling ens. Maar ek vra
ook dat jy vir my sal bid. Ek het dit baie nodig om die Woord
suiwer die wêreld in te stuur en ywerig die dagstukkies te
skryf.

Gebed:

Here, ek dank U vanoggend vir elkeen wat bereid is om die
evangelie uit te dra. 
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45 Dierbare Vriende

Romeine 16:1-16

As  jy  by  ‘n  lys  name  in  die  Bybel  kom,  blaai  jy
gerieflikheidshalwe  maar  daar  verby,  want  dit  het  geen
betekenis nie.  Die ellelange geslagsregisters  is  vervelig  en
niksseggend.  Werklik?  Om  maar  een  te  noem:  die
geslagsregister  van  Jesus  in  Matteus,  is  propvol
asemrowende verrassings. Vier vrouens word hier genoem,
Tamar, Ragab, Rut en Batseba (die vrou van Urija). Buiten vir
die feit dat al vier uit heidense stamme kom (nie-Jode), het
hulle  ook  iewers  ’n  donker  kant  gehad.  Ragab  was  ’n
prostituut, Batseba het owerspel gepleeg en Tamar het haar
skoonpa Juda verlei om met haar gemeenskap te hê.

Paulus groet hier ‘n klomp mense, en hulle name is vreemd
en  onbekend.  Maar  kom  ons  gaan  doen  vanoggend  ‘n
bietjie  moeite  en kyk  na die  mense agter  die  name,  wat
terloops uit ‘n baie wye etniese spektrum saamgestel is.

Die eerste is Febe wat waarskynlik die brief afgelewer het.
Hierdie vrou het nie ‘n belangrike amp beklee nie, en sy was
nie  iemand  van  aansien  nie,  maar  sy  was  diensbaar  en
gewillig om te werk vir die Here. Jy hoef nie ‘n “aanstelling”
te  hê  om  diensbaar  vir  God  te  kan  wees  nie!  Ook
doodgewone  mense  kan  in  Sy  diens  staan,  en  dalk  deel
wees van ‘n reuse saak.

Die egpaar, Priscilla en Akwilla is uit Rome verban deur die
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keiser. Inderhaas trek hulle na Korinte, waar hulle vir Paulus
ontmoet, waarna hulle in diens van die evangelie gestaan
het. Onder andere het hulle ook in Efese gewerk, en later
weer na Rome teruggekeer waar hulle ‘n baie aktiewe rol in
die kerk gespeel het. Is dit nie wonderlik hoe ‘n gelowige en
gewillige  huweliksmaat  jou  lewe  kan  verryk  nie!  As  ‘n
paartjie  saam  in  diens  van  die  Here  kan  staan  is  dit  ‘n
geweldige seën, want julle kan mekaar dra in die gebed en
mekaar  versterk.  Ek  dank  die  Here  elke  dag  vir  my  eie
wederhelf, Bettie, wat my so getrou bystaan, bemoedig en
versterk  in  my arbeid.  Sy  is  ook die  een wat  toesien dat
hierdie dagstukkies sonder spellvoutte uitgestuur word.

Paulus  moes ‘n  wonderlike  mens gewees het.  Hy onthou
sowaar nog sy heel eerste bekeerling in Asië, Epenetus. Ai!
Hoeveel duisende bekeerlinge was daar nie al ná hom nie!
“Liewe  vriend,”  noem  hy  vir  Epenetus.  Hy  noem  ook  vir
Ampliatus en Stagis sy “liewe vriende.” ‘n Gelowige vriend is
goud werd! Ek wil dan ook vanoggend dankie sê vir al my
wonderlike  vriende  wat  vir  my  só  dierbaar  is  en  my
ondersteun in hierdie bediening. Sommige van hulle het ek
nog nooit eers ontmoet nie. Die name van Francois, Danie,
Johan, Petro, Louise, Emilia Leatitia en nog baie ander kom
by my op - elkeen wat my gedurig bemoedig met julle e-
posse.

‘n  Ander  egpaar  (so  vermoed  ons)  wat  Paulus  noem,  is
Andronikus  en  Junias.  Hulle  het  baie  dinge  met  Paulus
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gedeel. Hulle was sy volksgenote, selmaats in die tronk en
medegelowiges. Dit blyk dat hulle moontlik deel was van die
dissipelgroep van Jesus, dalk die einste mense vir wie Paulus
aanvanklik so vuriglik vervolg het! Nou gebruik God hierdie
gelowiges om Paulus se pad na Rome voor te berei. Is dit
nie wonderlik hoe die Here werk nie!

Ons vermoed dat Rufus die seun was van Simon van Sirene,
die man wat Jesus se kruis moes dra. As dit wél waar is, dan
wys  hierdie  Skrifgedeelte  vir  ons  watter  wonderlike
positiewe invloed daardie bittere ondervinding van Simon
op sy gesin kon gehad het. Terwyl hy Jesus se kruis moes
dra, het Jesus die kruis van Sonde gedra. Simon se vrou was
later soos ‘n eie ma vir Paulus, en het hom versorg. En nou
dra sy seun, Rufus die kruis van harde werk in die gemeente
in Rome. Geen opoffering in diens van God is te groot of
tevergeefs nie. 

Dit is so jammer dat die mense agter die ander name in die
stof van die geskiedenis verdwyn het. Ek sou so graag meer
oor hulle wou weet, hulle wou ontmoet deur die vergeelde
bladsye van die tyd. Elkeen van daardie vergete mense het
‘n  belangrike  rol  gespeel  om  die  evangelie  dwarsoor  die
aarde te versprei, want hulle was gewillig om te doen wat
die Here van hulle gevra het om te doen. Al was hulle nie
belangrik nie, het Paulus hulle só belangrik geag dat hulle
name in die Bybel, die Woord van God opgeteken is. 

Sou dit nie wonderlik wees om jou eie naam in die Bybel te
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kon lees nie? Inderdaad is die Bybel die héél belangrikste
boek ooit in die geskiedenis. Dit is immers die Woord van
God.  Maar  daar  is  tóg  een  belangriker  boek!  Geskok?
Inderdaad! Die Boek van die Lewe! Hierdie boek sal bestaan
selfs lank nadat die Bybel vergaan het in die geheue van die
gelowiges wie se name opgeteken is  in  die  Boek van die
Lewe.  Is  daar  al  ‘n  inskrywing  in  daardie  boek  met  jou
naam? Indien nog nie, dan pleit ek vandag by jou om my
baie dringend te kontak, of om met jou predikant of pastoor
te gaan gesels. More mag dalk net te laat wees!

Gebed:

Dankie Here, vir elke persoon wat deel is van my lewe, en
wat my bemoedig en my arms hoog hou.
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46 Die Smous

Romeine 16:17-27 

Jare gelede het allerhande soorte smouse van huis tot huis
gegaan en hulle ware verkoop. Dikwels is die deur in hulle
gesigte  toegeklap,  maar  party  van  hierdie  smouse  het
geleer uit hulle foute, en al gesien wanneer iemand daardie
neiging toon om ‘n deur toe te klap.  Dan het hy sy voet
blitsvinnig  in  die  deur  gesit,  en  aangehou  vertel  van  sy
produk,  wat  hy  natuurlik  geglo  het  die  héél  beste  in  die
wêreld is.  Soms het  dit  gewerk,  en van daardie deur-tot-
deur smouse het suksesvolle sakemanne geword.

Die  kenmerke  van  hierdie  smouse  was  dat  hulle  die
produkte wat hulle verkoop het deur en deur geken het, en
absoluut geglo het in hulle ware. Hulle het ook iets gehad
wat  hulle  gedryf  het  om aan te gaan ten spyte van talle
terugslae. Natuurlik is hulle dikwels weggejaag, maar hulle
het  talle  baie  gelukkige  kliënte  agtergelaat.  ’n  Paar  jaar
gelede  het  ek  ook  een slag  my lyf  smous  gehou:  ek  het
gesmous met die evangelie!

Ek kry die dag ’n e-pos van iemand af met ‘n string adresse,
'n  volle  120  van  hulle  aangeheg  van  almal  aan  wie  die
sender dit gestuur het. Eers wil ek my vervies vir die kêrel se
onverantwoordelike gebruik van e-pos. Maar toe sê ‘n Stem
hier  binne  in  my:  “Gebruik  die  adresse!”  Ek  protesteer:
“Maar sê nou iemand dink ek stuur gemorspos?” 
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“Die evangelie is nie gemorspos nie! Dit is die Woord van
God,” hoor ek die Stem. Net soos die smouse van ouds, glo
ek met my hele hart en siel in die boodskap wat ek stuur. So
glo ek ook dat dit die lewe kan aanraak van iemand wat dit
ontvang. En toe stuur ek aan elkeen van daardie adresse ‘n
briefie. Die oorspronklike sender kry ook een, en hy is bitter
ongelukkig!  Vir  hom  was  dit  ‘n  groot  verleentheid,  want
sommige van sy kollegas wat dit ontvang het is nie Christene
nie! Maar dan het ek mos my doel bereik, nie waar nie? Ek
het hom maar om verskoning gevra, maar terselfdertyd het
ek vir hom dankie gesê, want etlike van die ontvangers van
daardie brief het baie dankbaar teruggeantwoord en gevra
dat ek asseblieftog nie moet ophou om dit vir hulle te stuur
nie! 

Twee  lesse  kan  ons  hieruit  leer:  moet  nooit  ‘n  lys  van
adresse  aan  jou  e-pos  aanheg  nie,  want  dit  kan  dalk  in
verkeerde hande beland. Maar baie belangriker nog: gryp
elke moontlike geleentheid aan om die evangelie uit te dra,
al  beteken  dit  ook  dat  iemand  jou  dalk  kan  uitvloek
daarvoor.

Paulus  het  so onverskrokke die  evangelie  verkondig,  selfs
aan mense wat dit nie wou hoor nie. Daarvoor is hy dikwels
gekasty, maar dit het hom nie in die minste afgeskrik nie.
Die  gevolg  was  ‘n  veldbrand  van  die  Woord  soos  die
geskiedenis  nog nooit  geken het  nie.  Elkeen van ons  kan
leer van Paulus. Ek daag jou uit: wees onverskrokke en waag
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vir God!

Ons het aan die einde gekom van Paulus se brief aan die
gemeente in Rome. Vir my was dit ‘n opwindende brief om
deur te werk. Ek hoop dat dit vir jou nét soveel beteken het.
Ek wil dan ook baie dankie sê vir elke briefie en woordjie
van bemoediging wat ek ontvang het.  Dit  beteken vir  my
geweldig baie. Ek wil veral ook baie dankie sê vir elkeen wat
aan my adresse gestuur het vir nuwe intekenaars, en elkeen
wat die dagstukkies weer aanstuur aan iemand anders. So
kan elkeen van ons ‘n “evangelis” wees!

In sy slot wil Paulus ‘n sakie of twee benadruk. Hy het dit
reeds gesê,  maar vir  Paulus is  dit  so belangrik  dat  hy dit
weereens wil beklemtoon: Daar mag nie verdeeldheid in die
gemeente wees nie. Ons as gelowiges moet in alle opsigte
één wees.  Inderdaad is  daar  verskille,  maar  ons  mag nie
toelaat dat die verskille mense afvallig maak van die kerk
nie. In die geloof moet dit om Jesus Christus alleen gaan.
Paulus  sê  vir  die  gemeente  dat  almal  praat  oor  hulle
gehoorsaamheid aan die evangelie, en dat dit sy hart verbly.

Dit is dan ook vanoggend my innige gebed dat ek en jy sal
wegbly van die dinge wat verdeeldheid veroorsaak, en dat
ons  gehoorsaam  sal  wees  aan  die  Evangelie.  Paulus  se
woorde in vers 25 moet vir ons elkeen as ‘n motivering en
onderskraging dien: “God is magtig om julle te laat vasstaan
ooreenkomstig die Evangelie van Jesus Christus”. As jy dan
dalk  vanoggend voel  dat  jy  wankel  in jou geloof,  moet jy
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weet dat ons ‘n magtige God aanbid, en dat Hy jou staande
sal hou teen die aanslae van die bose. Werp ál jou vertroue
op  Hom,  die  Ewige,  Alwyse,  Alomteenwoordige  en
Almagtige God. Hy sal jou nooit, óóit versaak of verlaat nie.
“Die genade van ons Here Jesus is by julle,” vertroos Paulus
my en jou. Glo dit  met jou hele hart, en klou krampagtig
daaraan vas.

Saam met Paulus wil ek dan ook vanoggend lof bring aan
Hom wat my uit genade gered het: “Aan Hom, die enigste
en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus
tot in ewigheid! Amen.”

Gebed:

Here,  ek  loof  en  prys  U  vanoggend  met  my  hele  hart.
Dankie vir U groot genade oor my, en dankie vir die wete
dat  U  my  nooit  sal  versaak  nie.  Help  my  asseblief  om
getrou aan U te bly.
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47 Die Voorreg van Kindwees

Romeine 8:14-17

Wat beteken dit om iemand se kind te wees?

Onthou  jy  nog  toe  jy  klein  was?  Wat  het  jou  Pa  vir  jou
beteken?

Ek onthou my pa nog baie goed! Ek was baie trots op hom!
Ek was nog maar ‘n klein seuntjie, en hy was verskriklik lank
en sterk. Hy was ‘n volle ses voet! Ek en hy het baiemaal op
Saterdae  in  die  veld  gaan stap  op ons  plaas,  sommer  so
kaalvoet.  Daar  was  baie  geniepsige  duwweltjies  op  ons
plaas. Wanneer ons deur so ‘n lap duwweltjies gestap het,
dan het hy vir my gesê dat ek net moes sorg dat ek in sy
voetspore trap. Daar het hy klaar met sy kaal voete getoets
vir dié geniepsige dorings. As daar enige was, het hy hulle
pynlik  aan  sy  eie  voetsole  gevoel!  Menige  duwweltjie  is
deur Pa uitgetrap sodat ek ongedeerd kon loop. 

Ek onthou nog hoe moeilik dit was om in sy voetspore te
volg, want sy treë was verskriklik lank en my ou beentjies
maar bitter kort. Maar dit was ‘n uitdaging, en ek wóú dit
doen. 

Eintlik was dit gladnie om uit die duwweltjies te kom nie,
want  my  voetjies  was  taai.  Dit  was  omdat  ek  so  ‘n  hoë
agting  vir  my  pa  gehad  het  en  omdat  ek  hom  so  innig
liefgehad het. Ek sou enigiets doen om my pa gelukkig te
maak! Hy het my immers sóveel  liefde gegee.  Hy het my
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lewensvaardighede geleer en vir  my ‘n geloof in die lewe
gegee.  Ek  het  my  lewe  met  kinderlike  geloof  aan  hom
toevertrou. Hy was immers my pa! 

Onthou jy nog? Daardie spesiale tye met jou pa? 

Slawe 

Maar  kom  ons  swaai  die  gesprek  nou  in  ‘n  héél  ander
rigting,  die  ysingwekkende  onderwerp  van  slawerny.  In
Paulus se tyd was slawe deel van die alledaagse lewe. O,
daar was wél  slawe wat bevoorreg was en ‘n goeie lewe
gehad het. Dink byvoorbeeld aan Josef en Daniël. Maar vir
die oorgrote meerderheid slawe, was dit maar ‘n bitter lewe
sonder enige voordele of status, want hulle was niks meer
as blote eiendom nie.

Wat  min  mense  egter  besef,  is  dat  ons  eie  geskiedenis
bevlek is met slawebloed. Ons vergeet baie gerieflik van die
slawerny  van  ons  eie  land.  Ses  jaar  nadat  Oom  Jan  van
Riebeeck sy beroemde voet in die Kaap aan wal gesit het,
het  die  eerste  besending  van  170  slawe  in  1658  hier
aangekom.  Teen die  tyd van die  tweede Britse  besetting,
was daar ‘n bietjie meer as 22’000 koloniste in die Mooiste
Kaap. ‘n Feit waaroor die geskiedenis liewer swyg is dat daar
toe al byna 30’000 slawe was. 

Daar was nie minder nie as 146 soorte misdaad waarvoor
slawe  die  doodstraf  opgelê  kon  word,  selfs  vir  iets  soos
diefstal! Minder ernstige misdaad was gestraf met 100 houe
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met  ‘n  sambok.  Vir  ‘n  ernstige  oortreding  was   die  slaaf
gehang en dan in vier stukke opgekap, soms terwyl hy nog
lewe! Die stukke mens is by die vier ingange van die stad
uitgestal om misdaad af te skrik. 

En  toe  kom  die  jubelende  jaar,  1834  toe  slawerny  finaal
deur die “British Empire” afgeskaf is.  Die slawe van Suid-
Afrika sowel as die res van die Britse kolonies was vry! Teen
daardie tyd was daar al 40’000 slawe in die Kaap.  

Dit, slawerny in Suid-Afrika in ‘n neutedop. Op die internet
kan jy oplees oor die gruwelverhale van die lot van slawe in
ons land.

Hoe het ‘n slaaf die lewe gesien? Onvergenoegdheid, haat
en wraak was deel van sy bestaan. Vir sy baas het hy net die
absolute minimum gedoen wat voorgeskryf was, want wat
voel hy in elkgeval vir die ou tiran! Van persoonlike liefde vir
daardie man of vrou was daar géén sprake nie. Agteraf sou
hy beslis nie skroom om sy baas sleg te sê of selfs uit  te
vloek nie, solank die baas dit net nie hoor nie, want dan was
die vet in die vuur! 

Hy  het  gekyk  met  hoeveel  hy  kon  wegkom  -  hy  moes
asseblieftog  net  nie  uitgevang  word  nie!  Hy  het  alle
gesprekke  met  sy  baas  vermy.   Hy  het  slegs  met  hom
gepraat as dit broodnodig was of as hy iets nodig gehad het.
As hy die dag hard gewerk het, was dit om één rede alleen:
om ‘n  beloning te  kry.  Hy het  gedurig  in  vrees geleef  vir
daardie straf wat enige oomblik kon kom. 
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Ten  spyte  hiervan  was  daar  tog  talle  mooi  verhale  van
menslikheid en liefde.

Slawe van Sonde 

‘n  Ongelowige  is  eintlik  ‘n  slaaf  op  twee  vlakke:  hy  is
tegelykertyd ‘n slaaf van die  sonde sowel as van die  wet.
Hoe  maak  dit  sin?  Die  sonde  het  hom  vasgevang  in  ‘n
ystergreep waaruit hy nie kan of wil ontsnap nie. Slaafs gee
hy homself oor aan sy drange en begeertes. Dit is immers
die dinge wat hom gelukkig hou. Dikwels is so ‘n persoon
deeglik  bewus  van  die  uiteinde:  hy  wéét  dat  die  hel  sy
voorland is, maar daar is net mooi niks wat hy daaraan kan
doen nie. 

Hy is ‘n slaaf van sonde, maar dan is daar ook die wet. Hy
moet dit  gehoorsaam, want oortree hy dit, wag daar straf
op hom. Wanneer hy dus aan die wet gehoorsaam is, is dit
suiwer uit vrees vir straf. 

Slawe Mentaliteit van Gelowiges

Verskriklik! Maar die tragiese is dat gelowiges dikwels met
presies dieselfde slawementaliteit leef. Dink ‘n bietjie mooi:
Is  dit  nie so dat ons baiemaal net die absolute minimum
doen om God te probeer gelukkig hou nie? Ek hou so ‘n tou-
innie-bek  stiltetydjie,  en  prewel  vinnig  ‘n  gebed want  dit
word  van  my  verwag!  Ek  gaan  kerk  toe  anders  kla  my
gewete my aan. Boonop wil ek darem ook nie hê dat mense
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sleg van my dink nie! Dan het ek mos darem my weeklikse
plig gedoen!

Dikwels  leef  gelowiges  in  vrees  vir  God,  want  as  ek  nie
vandag  Bybel  lees  of  kerk  toe  gaan  of  bid  of  iets  vir  ‘n
bedelaar gee nie, gaan God my straf op die een of ander
manier!  As God my vir elke sonde sou straf, sou ek gedurig
onder God se toorn deurgeloop het, want ek sondig gedurig
in my gedagtes, woorde, dade, versuim en, en. 

In die eerste deel van vers 15 sê Paulus: “Die Gees wat aan
julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie
weer  in  vrees  lewe nie.”  So  eenvoudig  soos  dit.  Daar  is
absoluut géén rede om God te vrees wanneer jy die dag ‘n
gelowige is nie. Hy het ons sondes alreeds vergewe! 

Ons is vrygespreek! 

In Romeine 3:23 verduidelik Paulus: “Almal het gesondig en
is ver van God af, maar hulle word, sonder dat hulle dit
verdien, op grond van Sy genade vrygespreek vanweë die
verlossing in Jesus Christus.” 

In Verhouding met God 

Wat is dan die antwoord? 

So eenvoudig soos dit: ‘n Pa-kind verhouding met God. In
vers  15  se  tweede  helfte  lees  ons:  “Julle  het  die  Gees
ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot
God laat roep: ‘Abba!’ Dit beteken Vader.” 
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Die vraag is: Is daar werklik ‘n persoonlike liefdesverhouding
tussen my en God? Het ek werklik daardie ontsaglike respek
vir Hom, soos wat ek vir my pa gehad het? Ek kry diep seer
as iemand praat van “Die Oukêrel daar bo.” Nie eers gepraat
van  om  God  se  heilige  Naam  as  ‘n  vloekwoord  of
uitroepteken te gebruik nie! “Oh my God!” 

Ja, en dan kyk ons soms met hoeveel ons kan wegkom. Ek
kyk  hoeveel  sonde  ek  kan  doen  sonder  dat  God  dit
agterkom. O, maar ek is darem versigtig, want as God my
uitvang gaan ek braai, letterlik en figuurlik! Dikwels vermy
gelowiges persoonlike gesprekke met God. Hulle bid net die
nodigste, en dan veral as ons iets dringend nodig het. 

Dikwels doen gelowiges goeie werke slegs om ‘n beloning
van God te kry. Ek gee my volle tiende sodat God my kan
seën. Ek werp my brood op die water en gee mildelik vir
bedelaars, want dan sal God my mos ryklik seën!

Ons moet onthou dat ons as gelowiges kinders van God is,
nie slawe nie. ‘n Kind leef in ‘n verhouding van persoonlike
liefde  en  blydskap  teenoor  sy  aardse  pa.  Sal  ek  dan  nie
presies  dieselfde  gesindheid  hê,  en  selfs  nog  báie  meer,
teenoor my Hemelse Vader nie? 

Bill Hybels en die Seiljag 

Bill  Hybels  is  ‘n  bekende  skrywer  en  leraar  van  ‘n  uiters
suksesvolle gemeente. In sy boek “The God You’re Looking
For”  skryf hy dat sy pa hom as jong seun leer seil het. Toe
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hy die kuns bemeester het, het sy pa vir hom gesê dat hy
enige tyd die boot kon neem en gaan seil,  maar hy moes
altyd sorg dat hy ‘n vriend saamneem.

Bill  vertel  dat  dit  ‘n groot verantwoordelikheid was vir  ‘n
jong  seun  om  ‘n  15  meter  seilboot  op  die  reuse
Michiganmeer  te  hanteer.   Maar  solank hy  iemand saam
met hom gehad het, kon hy die seile hys en die oop water
van die meer aandurf.  

Sodra hy egter dreigende wolke of sterk wind teëkom, het
hy  baie  gou iewers  skuiling  gaan soek totdat  die  onweer
bedaar het. Dit was lekker om altyd ‘n vriend by hom te hê,
maar hy het geweet dat ‘n maat nie veel werd sou wees in
‘n storm nie. 

Wanneer hy egter saam met sy pa uit was op die water, het
hy eintlik  gewens vir  malende wolkmassas en sterk wind.
Hy het die gevoel van sterk wind en groot branders geniet
terwyl hy saam met pa was. 

Sien,  sy  pa  was  ‘n  veteraan  wat  al  regoor  die  Atlantiese
oseaan geseil het en selfs ‘n orkaan op sy seiljag getrotseer
het.  Hy het geweet dat sy pa alles kon hanteer waarmee die
Michiganmeer  hulle  kon  konfronteer.   Alles  het  verander
wanneer sy pa saam aan boord was.
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God skep ‘n verhouding 

Die  Romeinebrief  is  ‘n  kragtige  getuienis  van  die  wyse
waarop God die Vader, Seun en Heilige Gees ons intrek in ‘n
verhouding met die lewende God.  

Romeine is baie eerlik oor die menslike situasie.  Dit is maar
net natuurlik dat mense vervreemd is van God. 

Hulle leef gedurig in opstand teen God. Hulle staan in diepe
skuld voor God. 

Die  goeie  nuus  is  egter  dat  God ons  nie  aan ons  eie  lot
oorlaat nie.  Vader, Seun en Heilige Gees tree toe tot ons
wêreld  van  angs  en  vervreemding.   Ons  is  bang  vir  God
maar ook vir mekaar.  

Nou  kom  die  Vader  egter  en  trek  ons  liefderyk  in  Jesus
Christus  nader  na  Hom  deur  die  kragtige  werk  van  die
Heilige Gees.  

God maak as’t ware ‘n deur oop sodat ons verhouding met
Hom herstel kan word.  Hoe werk dit? 

Jesus het die versoening bewerk en die Heilige Gees maak
die geloof in Jesus in ons wakker sodat ons die verlossing
kan ontvang. 

In die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, sien ons die
dinamika van die Vader se liefde. Hy maak ons Sy kinders
deur  Jesus  Christus.  Ons  sien  ook  die  begeleiding  en
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inlywing deur die Heilige Gees. Al hierdie dinge is meesterlik
inmekaar verweef.

Twee kragte aan die werk 

Die wêreld waarin ons leef is beslis nie eenvoudig nie. Dit is
uiters gekompliseerd!  In Romeine 8:1-16 lees ons dat daar
twee kragte aan die werk is.  Die een krag is ons sondige
natuur wat ons na die dood toe sleep en die ander is die
krag van die Gees van God wat vir ons lewe gee. 

Die “sondige natuur”: 

lei tot die dood (2, 6, 10, 13), 
slawerny (15), 
vyandskap teen God (7), 
onvermoë om God se wil te doen (8), 
onvermoë om volgens die wet te lewe (7),
en dit lei tot ‘n lewe in vrees (15). 

Die Gees van God: 

maak ons vry van sonde en dood 
bring lewe en vrede (6), 
wek op uit die dood (11), 
maak ‘n einde aan sondige praktyke (13), 
skenk verlossing uit slawerny (15), 
neem ons op in die huishouding van die Vader (15),  
en troos en bevestig dat gelowiges as kinders en erfgename
deel is van hierdie huishouding (16-17). 
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Ons  kan  dit  opsom  deur  te  sê  dat  die  een  krag  deur
beheersing of oorheersing werk, terwyl  die ander Krag deur
leiding en oorreding werk. Anders gestel, dat die een gees
van  eie  kinders  slawe  maak  terwyl,  die  ander  Gees  van
weeskinders aangenome kinders en erfgename maak. 

Die Gees aan die werk 

Ons  wil  so  maklik  die  werk  van  die  Heilige  Gees  in  ons
lewens miskyk. Moontlik is dit as gevolg van ‘n ou tradisie in
die NG Kerk waar ons bang geword het vir die Charismatiese
beweging. Ons het besluit om liewer gladnie eers van die
Heilige Gees te praat nie! Paulus wil egter iets totaal anders
vir ons kom sê. 

Paulus beskryf in hierdie gedeelte die Heilge Gees, oftewel
die “Gees van God” as ‘n lewegewende, hoopvolle, energie-
skeppende krag  wat  lewens  vernuwe  en ons  inlyf  by  die
lewe in God. 

In vers 11 sê hy dat dit die Heilige Gees is wat Christus uit
die dood opgewek het.  Hierdie selfde lewegewende Gees
woon ook IN ons.  Die God wat hemel en aarde geskape het,
is nie maar “iewers daar bo” nie, maar binne-in ons!

Die vraag is: Waar is God dus tuis?  In mense!  Dit is waar
God se huis, God se tuiste, God se blyplek is.  Die Griekse
werkwoord  wat  hier  gebruik  word  is  oikei (oikei),  om  te
woon,  wat  ten  nouste  verband  hou  met  die  woord  huis
(oikos) of huishouding (oikia). In 1 Kor. 6:19 noem Paulus
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ons  liggame  ‘n  tempel  van  die  Heilige  Gees,  met  ander
woorde, ‘n plek waar God die Heilige Gees woon.

Hoe vernuwe God lewens?  

Hy kom deur Christus tot by ons. Dan lê Hy beslag op ons
deur  die  Gees.  Verder  bind  Hy  ons  aan  Christus  se
verlossende werk vas en kom woon Hy binne-in ons. 

Wat beteken dit prakties? 

In teorie is al hierdie dinge baie mooi, maar wat beteken dit
in die praktyk vir my? Waar begin ek? 

Alles kom eintlik neer op ‘n Pa-kind verhouding tussen my
en God. 

Soos  die  twee  storietjies  wat  ons  gehoor  het,  is  dit  ‘n
verhouding waar ons Hemelse Pappa alles is in ons lewe, en
waar ons ons volle vertroue op Hom plaas. 

Natuurlik is dit God wat die inisiatief neem, soos ons reeds
duidelik gesien het. Soos wat my pa die inisiatief geneem
het om my veilig in sy voetspore te laat loop, nét só is ons
Vader  die  Een  wat  ons  uitnooi  om  in  Sy  Seun,  Jesus  se
voetspore te stap. 

Die vraag vanoggend is: Waarom doen ek dit? Is dit uit vrees
vir die Here? Dalk omdat ek bang is dat ek iewers langs die
pad verlore gaan raak? Nee! Beslis nie! Ons het reeds gesien
dat ons sonde klaar vergewe is en dat God ons vrygespreek

195                                                   Gaan Na Inhoud



het.  Daar moet dus  ‘n ander motief wees  waarom ek Sy
uitnodiging gaan aanvaar. 

Veilig en Geborge 

Eintlik is daar ‘n hele paar motiewe. Die eerste een is dat ek
veilig  en geborge voel  in  God (nie  net  voel nie maar  IS!)
Soos wat Bill  Hybels gelukkig was om storms aan te durf
wanneer sy pa aan die stuur is, nét so kan ons ook enige
storm trotseer solank God ons Stuurman is. 

Ek het dit al so dikwels gesien dat ‘n ongelowige totaal die
kluts kwytraak wanneer hy ‘n groot trauma beleef. 

‘n Gelowige wat die veilige arms van sy Vader opsoek kan
egter staande bly, dikwels deur die grootste storm. In Paulus
se tyd het Christene wat in Rome doodgemartel is, dikwels
al singende gesterf. In ons eie tyd is daar mense soos Louis
en Hettie Brittz  wat  ‘n  voorbeeld  is  van  hoe  iemand kan
staande bly selfs na aanranding en verkragting. 

Wanneer  die  storms  van  die  lewe  my  hart  met  angs
omklem, dan wéét ek dat  ek maar net  na my Vader kan
opkyk. Hy sal my styf vashou in Sy sterk arms. 

My Vader se Liefde 

Die  tweede  motief  is  die  Vader  se  onverklaarbare,  alles-
omvattende liefde vir  my. Ten spyte van alles wat ek aan
Hom gedoen het - hoeveel keer ek al teen Hom gesondig
het, Hom bitter teleurgestel het, het Hy my steeds innig lief.
Hy  oorlaai  my  elke  dag  met  soveel  seëninge,  so  totaal
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onverdiend.  Waarom  sal  ek  dan  nie  uit  dankbaarheid  in
Jesus se voetspore loop nie? 

Dankbaarheid 

Dit bring my by die derde motief: om vir Hom dankie te sê
vir alles wat Hy vir my doen en alreeds gedoen het en nog
gaan doen. Ek loop nie in Jesus se voetspore om die Here te
probeer beïndruk nie. My héél beste pogings is in elkgeval
bitter power! Ek probeer net op my manier na die beste van
my vermoë dankie sê. 

Hoe doen ek dit? Deur liefde prakties uit te lééf! 

In die eerste plek natuurlik, om my liefde teenoor my Vader
uit te leef in ‘n liefdesverhouding met Hom. Deur meer en
meer van Hom te leer en om Hom op hierdie wyse al beter
te leer ken.  Hy ken my al  lankal  deur en deur,  maar hoe
bitter klein is my kennis van Hom? Deur gebed en stilwees
saam met Hom. Om Sy Woord in te drink, so leer ek Hom
ken. Ook deur met ander gelowiges bymekaar te kom en te
gesels  oor  Sy  wonderlike  Woord,  soos  byvoorbeeld  by
selgroepe,  Bybelstudies  ens.  En  baie  belangrik:  om
eredienste by te woon. Daar leer ons werklik die Vader ken.
Maar dit is ook die plek waar ons die Vader as ‘n gemeente
verheerlik.

In  die  tweede  plek  leef  ek  my  liefde  uit  teenoor  my
medemens.  Sodoende  voer  ek  nie  alleen  Jesus  se
liefdesopdrag uit nie, maar sê ek terselfdertyd ook dankie
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vir die Here. Ek gaan nie vanoggend uitbrei op hierdie liefde
nie, want dit is ‘n baie lang gesprek vir ‘n ander dag. 

Natuurlik beteken dankbaarheid ook dat ek sal lewe volgens
God se wil. Met ander woorde, ek sal doen wat God van my
vra in Sy wet. Eintlik is dit gladnie so moeilik nie, want as
ons  liefde uitleef  soos  ons  pas  gesê het,  het  ons  alreeds
gedoen wat die wet van ons vra. 

Gelei deur Die Heilige Gees 

Al hierdie dinge is slegs moontlik wanneer ons ons laat lei
deur die Heilige Gees. Hy is die Een wat in ons woon, so het
ons  reeds  gesien.  Hy  is  ook  die  Een  wat  ons  die  krag,
deursettingsvermoë  en  wysheid  gee  om  dit  alles  te  kan
deurvoer. Maar ek moet myself gewilliglik in Sy hande stel,
want Hy dwing niemand ooit nie! Hy pleit slegs by jou.

Ek  wil  jou  vanoggend  uitnooi  om  ‘n  ware  Pa-kind
verhouding met ons liefdevolle Hemelse Vader te hê. 
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48 Sonde en Genade

Romeine 6:12-23

Gert se Gelukkie 

Ou Gert was maar ‘n doodgewone mens, maar dit het gelyk
asof die ongeluk die arme kêrel bloots ry. Hy het nie baie
geleenthede in sy lewe gehad nie, gevolglik het hy skaars
verder as die onderste sportjie van die leer gekom. Om heel
bo uit te kom, was hom nie beskore nie! 

Harde werker, ou Gert, maar as ‘n ding kon skeefloop dan
hét  hy  skeefgeloop ten spyte  van al  sy  moedige pogings.
Male sonder tal het hy sy werk verloor. Een slag omdat sy
maters hom verlei het, en hy die oggend nog half gesuip by
die werk opgedaag het. ‘n Ander keer het sy baas bankrot
gespeel,  en  weereens  was  hy  sy  werk  kwyt.  Toe  kry  die
ekonomie ‘n insinking, en vir die hóéveelste maal moes hy
werkloos sit. Die laaste strooitjie was egter die regstellende
aksie, en Gert se kleur, sy taal en sy geslag - aag sommer
álles was verkeerd. Ou Gert was op moedverloor se vlakte.
Hoe harder hy probeer het, hoe swaarder het dit gegaan. 

Op ‘n dag ontvang Gert ‘n oproep van ‘n prokureur.  Eers
wonder  hy  watter  soort  moelikheid  hy  hom  dié  slag  in
bevind  het,  maar  die  man  vertel  hom  dat  sy  oom,  Ryk
Floors, in sy boedel sy besigheid aan Gert nagelaat het. Hy
het Gert jammer gekry oor al sy ongeluk, en toe bemaak hy
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sy gevestigde maatskappy met groot potensiaal nét so aan
Gert. Hy moes dit net oorneem. 

Gert was natúúrlik in die wolke. Hy het met groot trots die
grootbaas  se  luukse  leerstoel  ingeneem,  en  die  geld  het
ingerol  sonder  dat  hy  ‘n  vinger  hoef  te  roer.  Daar  was
genoeg geld om gereelde partytjies vir al sy ou pêlle te gooi.
En in sy kantoor het hy ‘n peperduur versameling whisky
opgebou,  net  vir  so  ‘n  ou  knertsie  om  hom  deur  die
moeilike tye te kry. Daar was altyd maar ‘n ou klankie van
tiermelk in sy asem. 

Maar mettertyd kom Gert agter dat alles nie heeltemal so
maklik was nie. Die maatskappy se winste het skielik kwaai
begin daal, en hy het besef dat hy iets drasties sou moes
doen as hy sy goudmyntjie wou red. Hy skryf in vir ‘n kursus
in  besigheidsbestuur,  en  daar  leer  hy  van  bemarking,
personeelbestuur,  selfdissipline,  verhoudinge  en  nog  baie
ander noodsaaklike dinge. 

Gert het begin besef dat die besigheid wel syne was, en hy
kon maak wat hy wou, maar om susksevol te wees of selfs
te oorleef, moes hy opofferings maak en bereid wees om
hard te werk. Boonop het sy uitspattige lewe vir hom sowel
as sy besigheid ‘n slegte naam begin gee.  As hy weer bo
wou uitkom, sou hy met hierdie dinge moes breek! 
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Ons sien onsself in Gert

In  Gert  sien  ons  tipies  die  lewe van  ‘n  sondaar-mens.  Jy
probeer  so  hard  om  die  saligheid  te  verdien,  maar  hoe
harder  jy  werk,  hoe  dieper  raak  jy  in  die  moelikheid.
Wanneer jy die dag begin besef dat jy totaal verlore is, kom
God uit  Sy groot  genade en Hy red jou sonder dat  jy  dit
verdien. 

Dit is op hierdie stadium waar baie “baba-Christene” lelik
struikel,  bloot  omdat  hulle  nie  van  medegelowiges  die
nodige  ondersteuning  kry  nie.  Ja,  inderdaad  het  sy  lewe
verander, en hy leef nou onder die genade van God, maar
dat dinge altyd seepglad verloop, is ‘n mite. 

As jy ’n betekenisvolle geloofslewe wil lei, wag daar vir jou
harde werk voor. 

Die  eerste  stap  is  om  jouself  te  bekwaam  vir  die
verantwoordelik-heid  wat  nou  op  jou  skouers  lê.  Ja,
inderdaad het jy nou ‘n groot taak, want as gelowige kan jy
nie  maar  rustig  terugsit  nie!  Die  koninkryk  van  God  het
elkeen  van  sy  burgers  nodig.  Dit  is  nie  engele  of  selfs
dominees wat die Koninkryk uitbrei nie, maar doodgewone
gelowiges. As jy in die duister is oor wat om te doen, gaan
dit ook maar sukkel-sukkel, dus is dit noodsaaklik dat jy die
Woord  leer  ken.  Bybelstudie,  kursusse,  seminare,
kerkbywoning - dit is enkele van die maniere om jouself te
bekwaam vir jou taak. 
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Die tweede baie belangrike faktor is dat jy moet breek met
sonde. Jy leer natuurlik wat sonde is deur die studie wat jy
doen van die  Woord.  Die volgende stap is  om dít  wat  jy
geleer het dan prakties toe te pas. Dit help niks as jy ál die
kennis  het  en bly  voortploeter  in  die  sonde nie.  Dan bly
hang jy as’t ware op die randjie van die dood. “Die loon wat
die sonde gee, is die dood”, skryf Paulus in Rom. 6:23. 

En as jy daarin bly voortleef, daal jy al laer en laer, totdat jy
uiteindelik weer presies is waar jy was voor jou bekering. 

As jy egter skouer aan die wiel sit, begin jy agterkom dat die
genade van God vir jou al hoe groter en groter begin word.
Soos  wat  jy  meer  en  meer  van  jouself  gee,  kom  jy  met
verbasing agter dat jy terug ontvang van God af, talle male
meer as wat jy self gee.   Eers dán word die res van Paulus
se woorde in Rom. 6:23 vir jou duidelik: “Die loon wat die
sonde gee, is die dood maar die genadegawe wat God gee,
is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.” As God dan vir
ons daardie reuse geskenk van die ewige lewe gegee het, sal
ons  nie  ook  óns  alles  gee  vir  Hom  uit  dankbaarheid
daarvoor nie? En die bonus is dat ons sélf ook verryk word
in die proses! En onthou: die Heilige Gees is daar vir ons om
ons deur al hierdie dinge te lei en krag te gee! Laat Hom toe
om dit te doen! 

Romeine 6:12-23 

In Romeine 6 hanteer Paulus die vraagstuk van sonde in ‘n
gelowige se lewe.  Hy wil dóódseker maak dat ons dít wat
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hy in die vorige hoofstuk gesê het nie sal misverstaan nie:
“hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die
genade geword” (5:20)  

Paulus  wou  in  hoofstuk  5  beklemtoon  dat  niks  by  God
swaarder weeg as sy genade nie.  Sommige Christene kon
hieruit  egter  verkeerdelik  glo  dat  hulle  maar  kon aanhou
sondig.  

En daarom kom stel Paulus in hoofstuk 6 die misverstand
reg. Hy sê dat dit dwaas is om aan te hou met sondig. Dis
onlogies!  Hy gebruik uitdrukkings soos “of weet julle nie”
(vers 3)  en “julle weet tog” (vers 16) om sy argument te
beklemtoon.

Paulus se argument 

Hoe lyk Paulus se argument?

In  vers 1 en 2 sê  hy dat dit  goed is  om aan te hou met
sondig, want dit vermeerder God se genade. Rêrag? “Beslis
nie!” sê Paulus sommer dadelik, want dit is nie ’n geldige
argument  nie.   Gelowiges  mag beslis  nie  aanhou om te
sondig nie!  

Die blote feit dat God met genade reageer op ons sonde,
beteken nie dat sonde ’n goeie ding is,  net  omdat dit  Sy
genade  beklemtoon  nie.   “Christene  is  dan  dood vir  die
sonde.   Hoe  kan  hulle  dan  nog  daarin  voortlewe?”  vra
Paulus.
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In vers 3 tot 11 motiveer Paulus waarom Christene vir God
moet  lewe  en  nie  in  die  sonde  durf  bly  lê  nie.   Hy
beklemtoon  dit  dat  Christen-gelowiges  as  gedooptes
radikaal nuwe mense is.  

*   Hulle het gesterf vir die sonde en leef nou vir God.  

*   Om in Christus Jesus gedoop te word, beteken ’n 
absolute verbondenheid met Christus.  

*   Gelowiges is in Sy dood gedoop. Dit beteken dat net so 
seker as wat Hy gesterf het, so seker is hulle saam met 
Hom begrawe.  

*   Gelowiges is ook saam met Hom opgewek, sodat hulle 
nou ’n nuwe lewe kan lei.  

*   Hulle kruisiging saam met Christus, beteken die einde 
van hulle sondige bestaan. Hulle is bevry van hulle 
slawerny aan sonde. 

In vers 12 tot 14 sê Paulus dat Christene nou nuwe mense
is. Hulle mag dus nie toelaat dat die sonde verder oor hulle
regeer  nie.  Hulle  moet  eerder  vir  God  lewe.   Sonde  is
doodeenvoudig nie meer ‘n Christen se baas nie.  

Jesus se redding verander jou lewe radikaal! Jy is nie meer
‘n werktuig  in diens van die sonde nie, maar ’n werktuig in
diens van God (vers 13). 

In vers 15 herhaal Paulus weer die oorspronklike vraag van
vers 1–2. Nou kyk hy egter  vanuit die perspektief van die
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wet daarna:  Jy kan mos nou maar aanhou sonde doen want
jy  staan  mos  nie  meer  onder  die  wet  met  al  sy  streng
vereistes nie? Wat dan van genade?  

Weereens beantwoord Paulus sy eie vraag met ’n besliste
“NEE!”  Ons mag net eenvoudig nie wetteloos lewe nie! 

In  vers  16  tot  20  gee  Paulus  ’n  motivering  waarom  ’n
gelowige met alle sonde moet breek.  

Hulle staan in ’n nuwe diens met ’n nuwe dienskontrak en
’n nuwe Eienaar.  Hulle dien nie meer die sonde nie, maar
vir God.  Volgens Paulus is mense óf slawe van die sonde, óf
slawe van God wat Sy wil doen (vers 16-18).  Christene is
mense wat ál hulle vermoëns moet gebruik om God se wil
te doen deur heilig te lewe (vers 19). 

In vers 21 tot 23 gee Paulus ’n derde motivering.

‘n Lewe van sonde se “beloning” is die dood.

’n Heilige lewe word beloon met die ewige lewe.   

Tussen D-dag en V-dag 

Die breoemde teoloog Oscar Cullmann het gesê ons lewe
tussen D-dag en V-dag.

Op 6 Junie 1944,  tydens die  Tweede Wêreldoorlog is  die
Duitsers se rug gebreek  toe die Geallieerde magte die kus
van  Normandië  binnegeval  het.  Rommel  se  magte  was
verslaan.  Die dag staan bekend as D-Dag. 
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Die oorlog was gewen, maar die stryd het nog aangegaan vir
amper 11 maande tot op V-Dag, op 8 Mei 1945. Hitler het
selfmoord gepleeg en die Duitsers het finaal oorgegee. 

Die skrikwekkende is dat meer mense hulle lewens verloor
het in hierdie 11 maande tydperk tussen D-Dag en V-Dag, as
gedurende die hele Tweede Wêreldoorlog! 

Ons oorlog het in die tuin van Eden begin. Dit is uiteindelik
gewen op die kruis en by die leë graf!  Vir Gelowiges is ons
D-Dag Paassondag toe Christus uit die dood opgestaan het.
Ons V-Dag is die dag met Jesus se wederkoms. 

Tussen  die  tweede  wêreldoorlog  se  D-Dag en  V-Dag het
talle mense gesneuwel.  In Johannes 16:33 sê Jesus: “In die
wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed: Ek het die
wêreld klaar oorwin.” 

Kom ons kyk ‘n bietjie na ‘n paar baie passende aanhalings: 

*  Daar is net twee soorte mense: sondaars wat dink hulle is
heiliges en heiliges wat weet hulle is sondaars- Anoniem. 

*  Ons is slawe van God, maar soms tree ons nog op soos
slawe van die sonde.  (Rom 6:16-18) 

* Maar laat ons dan uitstekende foute maak! Uitstekende
foute is foute waaruit jy leer en dit nie weer doen nie...
moenie gedurig in die moddergat van die sonde gaan rol
nie! 
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Portia Nelson het ’n wonderlike stuk oor uitstekende foute
geskryf. Sy noem dit: “Outobiografie in 5 kort hoofstukke”

Hoofstuk 1.

Ek loop in ’n straat. Daar is ’n diep gat. Ek val daarin. Dis nie
my fout nie. Dit neem lank om daaruit te kom. 

Hoofstuk 2. 

Ek loop in dieselfde straat af. Ek val weer in die gat. Ek kan
dit nie glo nie!  Maar … dis nie my fout nie. 

Hoofstuk 3. 

Ek loop in dieselfde  straat af.  Ek val weer daarin.  Dit word
nou ’n gewoonte.  Ek’s ’n mislukking. Dis my fout!  Ek klim
onmiddellik uit! 

Hoofstuk 4. 

Ek loop in dieselfde straat af. Daar is ’n diep gat. Ek loop
verby dit! 

Hoofstuk 5. 

Ek loop in ’n ander straat… 

Wat  beteken  dit  as  sy  sê:  “Ek  loop  in  ’n  ander  straat?”
Tussen  D-Dag en  V-Dag stap ons  in  die  ander  straat,  die
straat van Genade waar jy jouself in diens van God stel! (vs
14, 23) 

Die ‘loon’ en die ‘onverdiende genadegawe’ 

Kom ons verduidelik gou die dankbaarheid van vers 23. 
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Hier  sluit  Paulus  af  met  ’n  metafoor  (dubbele  beeld).  Hy
gebruik twee militêre woorde.  Eerstens “die  loon wat die
sonde  gee”.  Vir  “loon”  gebruik  hy  die  Griekse  woord
oψωnia  (opsónia). Dit is ’n soldaat se normale vergoeding
vir sy dienste gelewer, m.a.w. sy salaris.

Vir die “genadegawe wat God gee” gebruik hy die woord
χarisma  (charisma).  Dit  was ’n  onverdiende  geskenk  wat
soldate soms ontvang het.  Op spesiale geleenthede, soos
op die keiser se verjaarsdag, gee hy ’n geskenk van geld aan
sy soldate.  Dit is nie iets wat hulle verdien het nie, maar dit
was ’n blykie van die keiser se “goedheid en genade.” 

Paulus sê dus met vers 23: “As ons die betaling gekry het
wat ons verdien het, sou dit die dood wees. Uit Sy genade
het God egter aan ons die lewe onverdiend gegee!” 

Die Boodskap vertaal dit so: “As ‘n mens jou hele lewe lank
vir die sonde werk, is die dood jou beloning. So eenvoudig
soos dit. God gee egter aan ons die ewige lewe verniet. Dit
is Sy geskenk aan ons wanneer ons in Christus Jesus as ons
Verlosser glo.” 

Lyk al meer soos Hy! 

Op  ‘n  ligter  noot  het  ek  ‘n  paar  skyfies  van  mense  en
troeteldiere wat soos mekaar lyk. Dit gebeur soms wanneer
die twee baie lank saam leef, dat hulle eenders begin lyk. 
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Vers 17 tot 21 leer ons dat ons slawe was van die sonde.
Jesus het ons egter vrygekoop, en nou het ons “slawe” van
God geword. Hier word slawe in ‘n goeie sin gebruik. 

Ons moet onthou dat om ‘n slaaf te wees in Paulus se tyd,
nie altyd net sleg was nie.  Die slaaf was afhanklik van sy
eienaar, en die baas het hom versorg en in al sy behoeftes
voorsien. Dikwels het so ‘n slaaf totale vryheid en hoë status
gehad, en het hy goed gelewe. 

• Die slaaf  het  egter  gedoen wat sy  eienaar  van hom
gevra het. Absolute gehoorsaamheid was ’n integrale deel
van sy lewe. 

• Hy was in diens van sy eienaar. 

• Dikwels  het  so  ‘n  slaaf  dan  ook  die  eienaar
verteenwoordig  en  sy  huishouding  of  al  sy  sakebelange
behartig. 

• Die slaaf het dikwels nes sy meester begin dink en lyk. 

• Wanneer ons werklik begin besef wat Jesus vir jou en
my gedoen het, word ons in ’n sekere sin Sy slaaf.  

• Uit dankbaarheid doen ek wat Hy van my vra.  Ek is
gehoorsaam.

• Ek  staan in  diens  van  God,  my  Eienaar  (ek  behoort
mos aan Hom!)

• Ek  word  Sy  verteenwoordiger  hier  op  aarde  en
behartig Sy “sake”.
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• Ek word heilig, dit beteken dat die Heilige Gees besig
is om my volgens 2 Kor 3:18 te vorm dat ek al meer lyk
soos die beeld van Christus.

Ek wil meer lyk soos Jesus 

Dink hieraan: V-Dag gaan kom. Dan sal die Vader na jou en
my kyk en dan na die Seun draai en sê:  “My Seun, hierdie
kind van My het  geword soos Jy. Die kind lyk nes Jy!”

Intussen moet daar tussen D-Dag en V-Dag spatsels hemel
in ons lewe wees, sodat mense wat met ons in aanraking
kom, kan getuig: “My lewe is verander, want ek het vandag
Jesus in ’n mens gesien!” 
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49 God Drie-Enig

Romeine 5:1-5

Ons vier vandag Drie-eenheidsondag, en dan vra dit van ons
om weereens ‘n slag stil te word en vir mekaar te sê wat ons
glo omtrent hierdie God wat ons aanbid. En wanneer ons dit
oordink het, kan ons maar net buig in verwondering voor
die een, heilige God wat ons in die Woord as Vader, Seun en
Heilige Gees ontmoet. 

Iemand het sékerlik al aan jou voordeur kom klop, met ‘n
pamfletjie in die hand en ‘n baie mooi storie om jou aandag
vas te vang. En wanneer jy hom binne nooi, dan begin hy
Godsdiens gesels, maar sy oorredende redenasies wil maar
nie lekker klop met hoe jy die Bybel leer ken het nie. Die
Jehovah’s  Getuie se gesprek lei  uiteindelik  nie  net  na die
Naam van God, wat ons “arme verlorenes” kwansuis totaal
verkeerd het nie, maar dit gaan baie verder. Ons is glo totaal
op ‘n dwaalspoor as ons praat van die Drie-enige God. In die
eerste  plek  is  Jesus  nie  God  nie,  maar  slegs  ‘n  God  of
Goddelike  persoon.  En  tweedens  bestaan  daar  nie  so  ‘n
persoon as die Heilige Gees nie - dit is slegs ‘n krag wat van
God uitstraal. So beweer hierdie mense.

Nou  wil  ek  eers  waarsku:  Moenie  met  hulle  probeer
redeneer nie - jy gaan beslis tweedebeste daarvan afkom. Jy
sal hulle nie van die waarheid oortuig nie, al probeer jy ook
hóé  hard.  Ek  weet!  Ek  het  dit  probeer.  Die  doel  van
vanoggend se preek is dus gladnie om skietgoed te gee om
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met hierdie mense te kan redeneer nie.

Wat ons vanoggend egter vir mekaar gaan sê, is  eerstens
gemik  daarop  dat  ek  en  jy  nie  sal  swig  voor  hierdie
dwaalleer wat verkondig word nie, en dat ons sterk sal staan
teen  hulle  aanslae.  Maar  dit  is  veral  ook  bedoel  dat  dit
opnuut ons geloof sal versterk in God, en dat ons weer nuut
sal dink oor God.

Een God - drie Persone

Voor ons oor God kan begin gesels, is daar eers ‘n paar baie
belangrike dinge wat ons in gedagte moet hou. Aan die een
kant  moet  ons  baie  deeglik  verstaan  dat  ons  EEN  God
aanbid. Dit is belangrik om die eenheid van God te besef -
ons aanbid beslis nie drie Gode nie!

Terselfdertyd  moet  ons  ook  besef  dat  daar  in  God  ‘n
diversiteit is. Binne-in God self is daar die verhoudinge van
Vader,  Seun  en  Heilige  Gees.  Ons  God  is  een,  heilige
Goddelike Familie.

Die  derde  belangrike  ding  om  te  onthou  is:  Hierdie
belydenis is nie op menslike spitsvondigheid gebou nie. Dit
is nie 'n denkkonstruksie nie. Dit is nie 'n manier om God te
verklaar of uit te lê nie. Dit is die enigste manier waarop dit
vir ons moontlik is om op grond van die Woord van God oor
God te praat.

Drie-eenheid in die Bybel

Die vraag op elkeen se lippe is seker: waar in die Bybel lees
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ons van die Drie-enige God? En die antwoord is eenvoudig:
Die term word nêrens gebruik nie. Maar op grond waarvan
kan  ons  dan  so  ‘n  stelling  maak?  ‘n  Voorbeeld  van  ‘n
Skrifgedeelte waaruit ons dit kan aflei, is die doopformule in
Matt. 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.” So is daar talle dele in die
Nuwe Testament waar God as Vader, Seun of Heilige Gees
genoem of  aangespreek word -  ook die teksgedeelte wat
ons so pas saam gelees het - Romeine 5:1-5.

In die Ou Testament

Maar kom ons begin by die begin: In die héél eerste verse
van  die  Bybel  word  daar  alreeds  van  die  Heilige  Gees
geskryf, waar in Gen 1:2 staan dat die Gees van God oor die
waters gesweef het. In vers 26 lees ons: Toe het God gesê:
“Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger,  ons
beeld, ...” 

Wie  is  hierdie  “Ons”?  God  en  die  engele?  Nee,  die  drie
Persone  van  God-drie-enig.  In  Gen.  1:1  lees  ons:  “In  die
begin het God die hemel en die aarde geskep.” In Johannes
1 lees ons: “In die begin was die Woord daar, en die Woord
was by God, en die Woord was self God. ...... Alles het deur
Hom tot stand gekom; ja nie ’n enkele ding wat bestaan,
het  sonder  Hom  tot  stand  gekom  nie.”  Die  “Woord”  is
natuurlik  Jesus,  die  Seun,  en  hier  leer  ons  dat  Hy  die
Skepper was.  Weerspreek dit  Gen.  1:1? Nee,  dit  bevestig
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slegs dat Jesus God is en dus deel van die Goddelike Drie-
eenheid.

Die Vader

Om ’n beter begrip van die Drie-eenheid van God te kan kry,
moet ons dalk eers na elkeen van die Persone van God kyk.
Die eerste is die Vader.

Dit is nie om dowe neute dat daar so baie in die Bybel, en
veral  in  die  Nuwe  Testament  gepraat  word  van  die
belangrikheid  van  die  gesin  nie.  En  dan  word  die  gesin
telkemale gebruik om God se verhouding met die kerk en
ook  God  se  verhouding  met  jou  en  my  as  gelowiges  te
illustreer. 

Hoe  funksioneer  ‘n  normale  gesin?  Daar  is  Pa  en  Ma en
kinders.  Kyk ons na Pa se rol,  dan sien ons dat  hy in die
eerste plek die vader is van sy kinders. Hy is die een wat
hulle  oorsprong  is,  want  sy  saad  het  hulle  in  die
moederskoot  gevorm.  Sonder  hom  kon  hulle  nie  bestaan
nie. 

Tweedens sien ons dat hy die een is wat sorg dat die nodige
middele  daar  is  vir  die  gesin  om  te  kan  funksioneer.  Hy
voorsien in hulle materiële behoeftes. 

Maar  ‘n  Pa  behoort  ook  in  hulle  geestelike  behoeftes  te
voorsien. Saam met Ma leer hy hulle geloofswaarhede. Hy
sorg ook dat hulle deur die kerk verdere geloofsopleiding
ontvang.
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Pa is ook die een wat sy kinders sal beskerm teen allerhande
soorte gevare - of dit nou fisiese gevare is of geestelik. 

Om te keer dat sy kinders nie oorrompel word deur die baie
gevare nie, moet hy hulle dikwels tugtig, want kinders het
nou eenmaal maar die neiging om hulle eie paadjie te wil
loop, en gewoonlik is dit reguit in die gevare in, want dit is
mos avontuurlik en lekker. En die einde hiervan is gewoonlik
hulle  ondergang.  En  daarom  moet  Pa  dikwels  ernstige
maatreëls gebruik om sy kinders op die regte pad te kry en
te hou.

‘n  Pa  straf  egter  nie  sy  kinders  nie.  Hy  tugtig  hulle,  nie
omdat hy vir hulle kwaad is nie, maar juis omdat hy vir hulle
lief is. Hy wil nie hê dat hulle verlore gaan of seerkry nie, en
daarom die  tug.  Alles  kom neer  op een enkele  woordjie:
liefde! ‘n Pa sal enigiets vir sy kinders doen omdat hy hulle
ontsettend liefhet. Maar ‘n goeie pa sal ook weet dat die
dinge wat sy kinders dikwels wil hê, nie goed is vir hulle heil
nie, en dan sal hy dit nie vir hulle gee nie.

Herken  jy  die  eienskappe  van  God  die  Vader  in  hierdie
eienskappe van ‘n pa?

Die  Vader  is  die  oorsprong  van  alle  dinge,  ook  van  Sy
kinders, die gelowiges. Sonder Hom kon hulle nie daar wees
nie.

Die Vader sorg ook vir ons in alle opsigte, nie net fisies nie
maar ook geestelik. Hy sien om na al ons behoeftes.
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Die Vader beskerm ons ook teen die gevare van die lewe -
dink maar aan Psalm 23. Dit is veral op die geestelike terrein
waar Hy ons beskerm. 

Die Vader tug ons as gelowiges ook soms,  veral  wanneer
ons  in  die  sonde  val,  sodat  ons  sal  wakker  skrik  en  nie
verlore gaan nie. God straf egter nie Sy kinders (gelowiges)
nie, want tug is ‘n liefdes-aksie om ons van die verderf te
red.

En dit bring ons dan by God se alles-oortreffende liefde vir
ons.  Inderdaad het  Hy ons so lief  dat Hy selfs  Sy enigste
Seun, Jesus opgeoffer het om ons straf te dra sodat ons die
ewige lewe kan hê.

Die Seun

Wanneer ons praat oor die tweede Persoon van God, die
Seun, dan dink ons onmiddellik dat ons slegs van Hom lees
in die Nuwe Testament, en dat buiten vir ‘n paar professieë,
geen melding van Hom gemaak word in die Ou Testament
nie. Dit is egter baie ver van die waarheid af. Soos ons reeds
gesien  het,  was  Hy betrokke  by  die  skepping  as  Skepper,
alhoewel ons dit nie direk so lees nie.

Ons  moet  egter  weet  dat  daar  op  talle  plekke in  die  Ou
Testament oor Hom geskryf word, en dat Hy talle kere aan
mense  verskyn  het.  Wanneer  daar  in  die  Ou  Testament
geskryf word van die Engel van die Here, waar Engel met ‘n
hoofletter gespel word, dan word hier verwys na die Seun
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die woord Engel beteken letterlik “Boodskapper”. Maar nou
sal ons dalk vra hoe weet ons dat dit nie maar ‘n engel was
nie?

Ons  lees  in  Eksodus  3:2  waar  Moses  die  brandende  bos
sien,  en  dan staan daar:  “Toe verskyn die  Engel  van die
Here aan hom in 'n vlam binne-in 'n doringbos.” In vers 4
word die Engel beskryf as die Here: “Toe die Here sien dat
hy  nader  kom  om  te  kyk,  roep  God  na  hom  uit  die
doringbos” In vers 14 staan daar: “Toe sê God vir Moses:
“Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my
na julle toe gestuur.” Hier word die Naam van God “JHWH”
of “Jahweh” gebruik.

Wat lei ons hieruit af? Dat die Engel van die Here, die Seun
ook God Almagtig is.

Hierdie is nie die enigste plek waar ons lees van die Engel
van die Here (die Seun) nie. In Genesis 16 verskyn die Engel
van die Here aan Hagar (Gen. 16:7). In Eksodus 14:19 sien
ons dat die Engel van die Here in die wolk- en vuurkolom
was  wat  die  Israeliete  deur  die  woestyn  begelei  het.  In
Numeri 22:22 verskyn die Engel van die Here aan Bileam, en
Hy laat  ’n  donkie  met  Bileam praat.  Rigters  6:11  beskryf
waar die Engel van die Here aan Gideon verskyn. 

Hierdie is maar enkele voorbeelde van Jesus se optrede in
die Ou Testament - daar is talle sulke gevalle opgeteken.

Dan  is  daar  boonop  nog  die  talle  professieë  wat  die
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Menswording  van  die  Seun  voorspel  het,  in  die  Psalms,
Daniël, Jesaja, Esegiël ens.

Die  Nuwe  Testament  kondig  egter  die  aankoms  van  die
Messias aan. Hier daal die Seun neer en word Mens vir 33
jaar lank. Dit word gekenmerk deur verwerping, bespotting,
haat, vervolging, marteling en uiteindelik kruisiging deur die
mense,  die  maaksels  van  Sy  skeppingswerk.  Die  duiwel
probeer Hom verlei,  en uiteindelik lyk dit  asof die duiwel
triomfeer as Jesus sterf.

Aan  die  ander  kant  sien  ons  Jesus  se  lewe  in  hierdie
tydperk,  waar Hy nie Homself  voorhou as  die  Heerser  of
Maghebber  nie,  maar  eerder  as  die  Dienskneg.  Sy  lewe
word gekenmerk deur armoede, diens aan die mense - selfs
diegene wat Hom nie aanvaar nie, lering, genesing, omgee
en  veral  liefde.  Hy  vereenselwig  Hom  met  diegene  wat
verdruk en verwerp word en ook met armes en sondaars.

Na die kruisiging sien ons egter dat Hy verheerlik word, eers
met ‘n nuwe, verheerlikte liggaam, en dan Sy hemelvaart en
verheffing  tot  Koning  van  alle  konings.  En  dan  lees  ons
natuurlik  in  Openbaring  dat  Hy  weer  gaan  kom  op  die
wolke, en dat Hy gaan optree as Regter om te oordeel oor
alle mense.

Die Heilige Gees.

Weereens  wil  ons  graag  die  Heilige  Gees  beperk  tot  die
Nuwe Testament, en veral na Pinksterdag en daarna. Dit is
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egter  ook  baie  ver  van  die  waarheid  af,  want  soos  ons
netnou al gesien het, was die Heilige Gees alreeds betrokke
by die Skepping (Gen. 1:2)

In die Ou Testament lees ons egter ook van talle mense wat
gelei was deur die Heilige Gees, of op wie die Heilige Gees
gerus het. Enkele voorbeelde is Otniël (Rig. 3:10) - “Die Gees
van die Here was op hom, en hy het oor Israel geregeer....”
Rigters 13:25 vertel dat die Gees van die Here vir Simson
gelei het. 

In 1 Sam. 10:10 sien ons dat die Gees van God kragtig in
Saul gewerk het.

Dit is egter veral in die Nuwe Testament waar ons lees van
die werk van die Heilige Gees. Die eerste keer wat ons hier
van Hom lees, is in Mat. 1:18, waar Matteus sê dat Maria se
swangerskap van die Heilige Gees gekom het. In Mat 3:16
beskryf hy hoedat die Gees van God soos ‘n duif op Jesus
neerdaal tydens Sy doop. In Joh. 16:5-15 verduidelik Jesus
vir Sy dissipels van die werking van die Heilige Gees, en wat
hulle te wagte staan. Maar hulle het nie eers ‘n idéé gehad
van wat werklik sou volg nie.

Dit is  eers in Handelinge 2, waar die Pinksterdag gebeure
beskryf word, waar die ware betekenis van die werk van die
Heilige Gees kragdadig na vore tree. Lukas beskryf vir ons
baie mooi hoe dit alles gebeur het. ‘n Klompie volgelinge
van  Jesus  was  op  daardie  Sondag  bymekaar.  Dan  volg
daardie geweldige geluid, soos ‘n groot stormwind wat die
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hele vertrek vul. Maar tot hulle verbasing, is daar géén wind
nie! Dan sien hulle die vuur. Dit verdeel in tonge en gaan sit
op elkeen van hulle.

Pinksterfees was een van die baie belangrike Joodse feeste,
waar hulle die eerste opbrengs van hulle oes aan God kom
wy het. Daar was Jode van regoor die wêreld bymekaar in
Jerusalem vir hierdie fees. Die geluid van daardie onsigbare
stormwind kon regoor Jerusalem gehoor word, en almal het
na die gebou waar die dissipels was gestroom om te kom
sien wat daar aangaan.

En  wanneer  die  groot  skare  daar  aankom,  gebeur  die
tweede wonder: hierdie dissipels se tonge raak los, en hulle
begin  met  die  skare  praat  oor  die  groot  dinge  wat  God
gedoen het. Die wonder is egter dat hierdie mense, wat ‘n
groot verskeidenheid tale gepraat het, elkeen die boodskap
in  sy  eie  taal  gehoor  het!  “Perse,  Mediërs  en  Elamiete,
sowel  as  die  inwoners  van  Mesopotamië,  Judea  en
Kappadosië,  Pontus  en  die  provinsie  Asië,  Frigië  en
Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit
Rome, ..... Kretensers en Arabiere .....”

En dan vra die mense: “Maar hoe is dit moontlik? Hierdie is
tog almal doodgewone Jode?

En dan maak Petrus die skare stil, en hy lewer ‘n toespraak
wat hulle ore laat tuit - dieselfde Petrus wat ‘n paar weke
tevore nog gesê het dat hy nie vir Jesus ken nie.
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Na hierdie gebeurtenis lees ons op talle plekke in die Nuwe
Testament van die kragtige werk van die Heilige Gees, en
hoe Hy deur doodgewone mense werk.

Die groot wonder is dat die Heilige Gees vandag steeds net
so  kragdadig  werk,  en  Hy  gebruik  steeds  doodgewone
mense soos ek en jy om Sy werk te doen. Ons moet net
soos  Petrus  van  ouds  na  vore  tree  en  onsself  tot  Sy
beskikking stel.

Die tyd ontbreek om vanoggend te praat oor die ontsaglike
diversiteit van die werk van die Heilige Gees. Ons onderskat
Hom totaal, en ons praat gans te min van Hom. Om maar
een  aspek  te  noem:  Sy  betrokkenheid  by  die  Bybel,  die
Woord  van  God  -  hoe  Hy  die  Woord  geïnspireer  het  en
intens  betrokke  was  met  die  samestelling  daarvan,  die
vertaling  in  ’n  magdom  tale,  die  verspreiding  onder  baie
miljoene mense ens. En dan is Hy daar by elke mens wat dit
lees, om die regte boodskap daaruit vir elke leser te gee.
Oor hierdie onderwerp kan ons ure lank gesels, maar dit is
vir ‘n ander dag.

Die Drie-eenheid in my lewe

Kom ons kyk wat Romeine 5:1-5 vir  ons sê oor die  Drie-
eenheid in ons lewe: 

Die  Vader –  Hy  gee  die  vrede,  en  die  harmonie  word
terselfdertyd  ook  herstel  (Vers  1:  "God het  ons  dan nou
vrygespreek deurdat ons glo”). In die praktyk beteken dit
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dat God se vryspraak onvervreembaar jou eiendom is  en
bly. Al gebeur wát ookal, jy sal jou altyd kan verheug omdat
God se vryspraak joune is.

Die Seun –  Hy maak die toegang tot hierdie genade oop
deur Sy eie dood en opstanding (verse 1-2: "Daarom is daar
nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus.
Deur  Hom  het  ons  in  die  geloof  ook  die  vrye  toegang
verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan.”)

Die Heilige Gees – die Een waardeur die liefde van God ŉ
pad vind na ons lewe toe (vers 5: "... want God het sy liefde
in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan
ons gegee het.”) Deur die Heilige Gees kry ons nou ook deel
aan een van God se heerlikste eienskappe: Sy wonderbare
liefde. Deur die Heilige Gees kan ons die geleentheid kry om
so ‘n ietsie van daardie liefde uit te leef.

Belydenis in aksie

Ons belydenis oor God (dat God Drie-enig is, 'n liefdevolle
Vader, 'n genadige Here Jesus Christus, en 'n bekragtigende
Heilige  Gees)  kan  nie  anders  nie  as  om  ons  lewe  te
verander.

Hierdie  belydenis  kry  hande en voete  in  ons  lewens hoe
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meer en dieper ons veranker raak in die geloof, ons hoop en
die liefde wat die Drie-enige God aan ons gee.

Ek wil jou dan vanoggend uitnooi: Laat ons daarom vasstaan
in die geloof, gewortel in die hoop op God, terwyl ons God
se liefde kwistig uitstort op die mense rondom ons.
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50 Om Reg te Eet

Romeine 12:1-8

Die Kitskos Eksperiment

Die  bekende  skrywer  Chip  Ingram  skryf  in  sy  boek:
“Uitdaging tot ‘n Nuwe Lewe in Christus” oor navorsing wat
iemand in Amerika gedoen het oor kitskos. My dogter het
vir ‘n rukkie in Amerika gewerk, en sy het my vertel dat dit
skrikwekkend  is  hoe  die  Amerikaners  letterlik  van  kitskos
lewe.  Hulle  kook  bitter  selde  ‘n  ete  -  dit  kom  alles
klaargemaak  uit  pakkies  uit,  en  dan  maak  hulle  dit  net
warm.

Die kitskos waarop die kêrel sy navorsing gedoen het, was
hamburgers, warmbrakke en dergelyke kos van ‘n bekende
kitskosrestaurant.  Hy wou bepaal  wat die gehalte van die
kos was. Vir 30 dae sou hy slegs hierdie kitskos vir ontbyt,
middagete  en aandete eet.  Daar  is  voor  die  tyd deeglike
toetse op hom gedoen om te sien hoe sy cholesterolvlakke
ens. lyk. 

Ongelukkig  kon die arme man nie sy eksperiment voltooi
nie,  want  voor  die  30  dae  om  was,  beland  hy  in  die
hospitaal. Sy liggaam kon die kos nie verwerk nie, en daar
het soveel gifstowwe opgebou dat sy gestel totaal ingegee
het.

Ironies genoeg, het die kos heerlik gesmaak. Dit was geurig
gaargemaak, maar dit is in vet gebraai en die suikervlakke
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was geweldig hoog - dit het so byna sy dood veroorsaak.

Die regte dieet

Ek wil vanoggend ‘n bietjie gesels oor ‘n ding wat vir baie
mense sommer ‘n lelike vloekwoord geword het - dieet. As
ek sou vra of daar iemand hier is wat nog nooit op die een
of ander dieet was nie, is  ek seker daar sal  nie ‘n enkele
hand opgaan nie. Ek het self al deur die meule gegaan met
‘n druiwedieet. En dan was daar die eier en pynappel dieet -
dit is net waar ek my renons in pynappels gekry het! en ek
kan vandag nog nie ‘n gekookte eier in die oë kyk nie, en
nog  minder  ‘n  pynappel!  Daar  was  ‘n  groentedieet,  ‘n
proteïendieet,  waar  jy  net  vleis  en  groente  eet,  ‘n
aartappeldieet - noem maar op.

Kom  ons  kyk  vanoggend  ‘n  bietjie  na  mense  se
eetgewoontes.

Sannie Soettand

Die  eerste  persoon  wie  se  eetplan  ons  wil  analiseer  is
Sannie  Soettand.  Sannie  is  versot  op  alles  wat  soet  is.
Roomterte verorber sy so by die hompe. Sjokoladekoek met
‘n dik laag versiersuiker is eintlik haar gunsteling.  Die bakkie
lekkergoed  staan  nooit  ver  weg  nie,  en  haar  gunsteling
nagereg is Pavlova - ryk en romerig!

Sannie eet darem kos ook wanneer die nood druk - sy sal ‘n
bak  pasta  inwurg  as  dit  moet,  en  partykeer  eet  sy  selfs
brood -  solank daar konfyt op is!  As sy dan nou gedwing
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word om regte kos te eet, dan is dit aartappels, rys en vleis
met baie sous om dit smaak te gee.

Sonde

Die spreekwoord in  ons huis  is,  dat  so ‘n ryk  koek groot
sonde is! In Romeine 12:2 skryf Paulus: “Julle moenie aan
hierdie sondige wêreld gelyk word nie....”

Sannie Soettand versinnebeeld nie alleen die ongelowige se
lewe nie, maar dikwels ook die lewe van gelowiges. Hulle is
mense wat op baie dun ys loop! Sonde is baie aanloklik en
dis  lekker,  en  baie  gelowiges  kan  hulleself  maar  net  nie
daarvan wegskeur nie. Ja, hulle glo in Jesus, maar die sonde
is besig om hulle te verswelg. Dit kan een of meer van baie
dinge  wees:  pornografie,  dobbel,  ‘n  losbandige  lewe,
leuens, skinder. Paulus waarsku teen sulke dinge, want dit
kom tussen jou en God. Dit besoedel die verhouding wat jy
met die Here het. Dit bou as’t ware ‘n muur tussen jou en
God, wat verhoed dat daar werklik kommunikasie kan wees.
Dit is wanneer iemand sê dat hy voel asof hy teen ‘n muur
vas bid - God hoor nie sy gebed nie.

Sarel Burger

Ons tweede slagoffer is Sarel Burger. Hy het sy naam gekry
omdat hy slegs kitskos eet, veral sy gunsteling hamburgers.
Maar  pizzas,  vleispasteitjies  en warmbrakke is  ook nie  te
versmaaie nie.

Sarel lyk maar na ‘n dood goeie ou. Hy sorg dat hy darem so
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‘n  bietjie  oefening  kry  om  al  die  vetterigheid  te  probeer
teëwerk. Maar ou Sarel  sukkel maar met sy gesondheid -
sooibrand en slegte spysvertering vreet hom op. Hy eet ‘n
pakkie  Rennies  in  ‘n  dag  op.  Hy  kla  ook  gedurig  van
moegheid en hoofpyn, en hy het nie energie om enigiets
groot aan te pak nie.

Kitskos

Kitskos is ‘n baie alledaagse ding in ‘n gelowige se lewe. Om
die waarheid te sê, is dit die grootste probleem waarmee
90% van gelowiges sit. Wat presies is kitskos?

Die lewe het ons lui gemaak om enigiets deeglik te doen.
Daarmee  saam  gaan  natuurlik  ook  die  verskriklike
gejaagdheid waarmee elkeen van ons vandag sit. Daar is nie
tyd om te gaan stil sit en behoorlik en rustig met die Here
om te gaan nie.

Wat is die gevolg? Ons wend ons tot kitskos in die geestelike
sin. Om Bybel te lees beteken om die Bybel vinnig oop te
maak by een van die Psalms of Spreuke om iets te lees wat
jou siel streel. Dalk vinnig een van Oom Solly se dagstukkies
lees, net vir ‘n boodskappie ook. En dan bid ons vinnig vir
ons gesin en vriende en dat die Here vir ons sal sorg en ons
sondes vergewe.

Ek wil nie hiermee sê dat dit verkeerd is om ‘n Psalm te lees
nie, en daar is niks verkeerd met Oom Solly se dagstukkies
nie - op die regte tyd is dit baie goed. Maar dit mag nooit
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werklike  Bybelstudie  vervang  nie,  want  dit  bly  steeds
kitskos.

Geestelike kitskos kan, om die waarheid te sê, baie lekker
wees. Om ‘n erediens by te woon, kan ook kitskos wees.
Wanneer ek ‘n erediens bywoon om ‘n boodskap daaruit te
kry, sonder dat ek ernstig daarby betrokke raak, dan is dit
geestelike kitskos. Wanneer ek ‘n heerlike lied saam met die
gemeente sing, sonder om elke woord daarvan werklik uit
my hart en wese te bedoel, dan het dit kitskos geword. Dit is
in wese nie werklik  verkeerd nie,  maar is  dit  waarlik  wat
God van my wil hê? Wil Hy nie dalk iets meer van my hê as
wat ek bereid is om te gee nie?

Een van die grootste probleme met geestelike kitkos, is dat
dit  presies  nes  regte  kitskos  geestelike
gesondheidsprobleme veroorsaak. Omdat daar nie werklik
‘n diepte in jou verhouding met God is nie, raak elke klein
molshopie ‘n berg. Wanneer daar probleme opduik, kan jy
dit  nie  hanteer  nie.  Wanneer  jy  gekonfronteer  word met
dwaalleer, swig jy voor die aanval.

Stefaans Spiere

Stefaans Spiere is ‘n spiertier, soos sy naam aandui. Maar
Stefaans  is  nie  sommer  enige  liggaamsbouer  nie  -  hy  is
verskriklik ernstig oor wat hy doen. Hy spandeer ‘n fortuin
aan proteïnmengsels wat sy spiere sal opbou. Boonop eet
hy  ‘n  dosyn  eiers  op  ‘n  slag,  en  nooit  minder  nie  as  ‘n
kilogram biefstuk met elke ete. Hy spandeer meer tyd in die
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gimnasium  as  wat  die  gemiddelde  persoon  op  kantoor
spandeer.  Hy  is  fanaties  oor  sy  spiere,  en  die  laaste  tyd
gebruik hy elke middel wat op die mark is om nog groter
spiere te bou - selfs die goed wat verbode of gevaarlik is.

Tragies om te sê, het Stefaans se spiere so buite verhouding
gegroei, dat mense van hom wegskrum. By kompetisies kom
hy nie eers meer in aanmerking nie, want dit is nie meer
spiere nie - dit is knoppe!

Spierkrag Kos

Ek  ken  ‘n  paar  mense  wat  in  hulle  geestelike  lewe  ook
Stefaanse is. Die aanvanklike motief van ‘n Stefaans Spiere,
is eintlik baie edel - om meer en meer van die Woord van
God te weet - om diep te gaan delf om uit te vind wat die
ware betekenis is van dit wat in die Bybel staan. Dit is baie
goed, en daar is absoluut niks mee verkeerd nie. Wanneer
ek egter fanaties aanhou delf en grawe om by antwoorde
uit  te  kom, en begin perspektief verloor van waaroor die
Bybel werklik gaan, dan begin die rooi gevaarligte flikker.

Daar is niks mee verkeerd om vrae te vra oor dinge in die
Bybel wat nie verstaanbaar is nie. Daar is egter sekere goed
waarvoor  daar  net  eenvoudig  nie  ‘n  antwoord  is  nie,  en
daarmee  moet  ons  vrede  maak.  Hierdie  dinge  het  geen
effek op jou saligheid nie. Ons moet baie goed verstaan dat
die  Bybel  nooit  bedoel  was  om  ‘n  wetenskaplike
verhandeling  te  wees  nie.  Nog  minder  is  dit  ‘n
geskiedenisboek. Die Bybel is  geskryf om God aan ons as
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mense bekend te stel en om terselfdertyd vir ons bekend te
maak wat Sy wil is.

Ons  leer  dus  uit  die  Bybel  van  God  se  almag,  Sy
alwetenheid,  Sy  alomteenwoordigheid,  Sy  Regverdigheid,
liefde, genade ens. Maar ons leer ook dat Hy wil hê dat ons
in Hom moet glo, Hom moet dien en liefhê en dat ons ook
ons medemens moet liefhê.

Die soort vrae wat die diepdelwers gewoonlik vra, is of Jona
werklik bestaan het, en of hy rêrag deur ‘n vis ingesluk is?
Wat van die sondvloed, en was daar werklik ‘n Noag? Later
word die vrae selfs oor Jesus gerig - wat van Sy maagdelike
geboorte - kan ons dit werklik aanvaar? En dat Hy uit die
dood opgestaan het - is dit ‘n werklikheid? Was dit nie maar
net in die dissipels se gedagtes nie?

Sommige “gelowiges” gaan dan selfs so ver as om te vra of
Jesus dan werklik ‘n historiese figuur was, en of Hy nie dalk
maar net ‘n mite was nie?

Die digter Totius skryf in sy gedig: Die Godsbesluit, van ‘n
wag-’n-bietjie-boom.  Dit  is  pragtig  met  lowergroen  blink
blare, maar as jy jou hand tussen die digte blare indruk, dan
kry jy ‘n pynlike verrassing, want die dorings haak en steek
jou flenters. Hy vergelyk dit dan met die onbegryplike dinge
van God, en dat ons bitter seer kan kry as ons grawe waar
dit nie nodig is nie.

Is dit dan verkeerd om te grawe? Nee, maar dan moet ons

230                                                   Gaan Na Inhoud



dit gebalanseerd doen, en met die regte motief.

Ek ken mense wat daarop uit is om te gaan soek vir foute in
die Bybel. Hoe meer foute hulle kry, hoe meer raak hulle
oortuig daarvan dat die Bybel  nie die betroubare Boek is
waarvan hulle geleer het nie. En as dit die geval is, dan kan
die verskriklike vrae wat ons netnou oor Jesus gevra het,
dalk relevant wees.

Hoe benader ek sulke “foute”? 

In  die  eerste  plek  moet  ons  deeglik  besef  dat  die  Bybel
geskryf  is  deur gewone mense vanuit  hulle kennis  en eie
verwysingsraamwerk.  Inderdaad  kom  hulle  inspirasie  van
die Heilige Gees. Dikwels is ‘n Bybelboek saamgestel deur
een  of  meer  redakteurs  uit  verskeie  verhale  uit  ‘n
verskeidenheid bronne wat soms ‘n duisend jaar of meer
terug dateer.  Hy skryf  dan die verhale neer vanuit  sy eie
omstandighede  en  verwysingsraamwerk.  ‘n  Eenvoudige
voorbeeld is die beskrywing van Abraham wat uit Ur van die
Chaldeërs kom (Gen. 11:31). Dit is ‘n fout, want in Abraham
se tyd was Ur regeer deur die Sumeriërs, nie die Chaldeërs
nie.  Terwyl  die  verhaal  egter  1500  jaar  later,  tydens  die
Ballingskap neergeskryf was, was die Chaldeërs wel die volk
wat oor daardie landstreek geheers het.

‘n Grondige kennis van die agtergrond en van hoe die Bybel
tot  stand  gekom  het,  sal  meeste  van  die  sogenaamde
“probleme” oplos. ‘n Goeie Bybelkommentaar sal lig werp
op baie sulke probleme.

231                                                   Gaan Na Inhoud



Sussie Reg-eet

Sussie Reg-eet is die een wat vir almal ‘n voorbeeld is. Almal
beny haar,  want  sy  lyk  goed en sy kom altyd so gelukkig
voor. Maar wat maak haar anders?

Sussie  streef  daarna  om  gesond  te  lewe.  Haar  kos  is
gebalanseerd  -  sy  eet  genoeg  groente,  proteïne  en
koolhidrate. En dan oefen sy boonop ook gereeld om haar
liggaam gesond te hou.

Die  vraag  is  of  Sussie  ooit  haar  mond  sit  aan  kitskos?
Inderdaad! Daar is niks verkeerd met kitskos nie, solank dit
matig gebruik word. ‘n Hamburger of ‘n Pizza op sy tyd kan
net  heilsaam  wees.  Die  voorwaarde  is  egter  dat  daar
genoeg gesonde kos moes wees om die newe-effekte van
die kitskos te neutraliseer.

Die kuns van gesond eet

Om gesond te eet, is ‘n kuns - dit is nie maklik nie, maar die
resultate  is  asemrowend.  Presies  dieselfde  geld  vir
geesteskos - die regte soort kos is nie altyd die lekkerste nie,
en dit kos deursettingsvermoë en dissipline.

Baie van die antwoorde het ons alreeds opgetel deur ons
gesprek vanoggend. 

Maar kom ons begin by die begin: Hoe lees ek Bybel?

Ontstaan van die Bybel
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Eerstens moet ek besef wat die Bybel is - dit is die Woord
van God. Ons het reeds gesê dat dit deur gewone mense
geskryf is. As ons egter begin besef watter wonderwerk dit
is dat ons vandag die Bybel het in die vorm waarin dit is,
dan slaan ons ons hande saam!

Die Ou Testament het sy oorsprong gehad, baie duisende
jare gelede. Dit was egter nie op skrif gestel nie, maar die
verhale is oorvertel van pa na seun. Die tradisie van daardie
jare was dat die verhale akkuraat behoue moes bly, en oor
baie geslagte is dit so oorvertel.

Eers in die tyd van die konings, het enkele skrywers begin
om van die verhale op skrif te sit. In die tyd van Hiskia is
heelwat geskrifte saamgestel. Maar eers baie later, tydens
die ballingskap, ongeveer 500 vC. is daar ernstig gewerk om
al die los verhale en fragmente wat reeds op skrif was saam
te  voeg.  Die  groot  wonder  is  die  mate  van  akkuraatheid
waarmee die  skrywers  gewerk  het,  soveel  jare  nadat  die
verhale afgespeel het. Dikwels het daar meer as ‘n duisend
jaar verloop vandat die verhaal afgespeel het tot die tyd wat
dit op skrif gestel is.

Regdeur hierdie tyd was dit die Heilige Gees wat gesorg het
dat die verhale behoue gebly het en met die regte boodskap
deurgegee is.

Maar dit was steeds nie die einde nie -  later is al hierdie
verhale saamgevoeg in ‘n kanon -  die Ou Testament soos
ons dit vandag ken. Dit is talle kere oorgeskryf - gedupliseer,
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met die hand natuurlik, want daar was nie drukperse nie.
Uiteindelik  het  die  boeke  van  die  Nuwe  Testament  ook
beslag gekry, en meer as 300 jaar na Christus is die Bybel
uiteindelik volledig saamgestel.

Toe  begin  die  groot  taak  ‘n  klompie  jare  later  om  dit  te
vertaal.  Martin  Luther  het  die  eerste  vertaling  in  Duits
gedoen. Letterlik duisende vertalings is sedertdien gedoen,
en  steeds  is  dit  die  Heilige  Gees  wat  deur  elke  vertaling
werk om die vertalers die wysheid en insig te gee om God
se boodskap deur te gee.

Daar  is  nie  nog  so  ‘n  boek  nie.  Baie  mense  het  al
sogenaamde heilige geskrifte aangepak, soos byvoorbeeld
die  Koran.  Maar  nog  nooit  in  die  geskiedenis  van  die
mensdom was daar enigiets soortgelyk aan die Bybel nie.
Dit is deur en deur die Woord van God. En deur daardie bril
moet ons dit lees. 

Hoe moet ek die Bybel lees?

Die  vraag  is  dan:  hoe  moet  ek  die  Bybel  lees?  Die  héél
belangrikste is dat ek dit biddend moet lees.

Ons lees nie maar net die Bybel ligtelik om ‘n bietjie troos of
wysheid daaruit  te kry nie, maar ons moet dit  met groot
afwagting lees en probeer verstaan wat God vir my wil sê
deur  die  spesifieke  gedeelte.  Die  wonder  is  dat  Hy  vir
verskillende mense verskillende dinge kan sê deur presies
dieselfde gedeelte.
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Om  egter  waarlik  te  verstaan  wat  die  boodskap  van  ‘n
spesifieke gedeelte is, is daar drie dinge wat ons in ag moet
neem.  Ons  moet  in  die  eerste  plek  weet  wat  die
omstandighede  was  toe  die  verhaal  afgespeel  het.
Tweedens moet ons weet wat die skrywer by sy lesers wou
tuisbring  toe  die  verhaal  neergeskryf  is,  en  onder  watter
omstandighede dit geskryf was. Derdens moet ons dan kyk
na wat die Here vandag vir my hieruit wil sê.

Neem  byvoorbeeld  die  verhaal  van  Dawid  en  Goliat.  Die
eerste ding is  om te weet wat daar gebeur het.  Die jong
skaapwagtertjie  het  met  ‘n  slingervel  geveg  teen  die
beroepsoldaat Goliat, en hom verslaan.

Die verhaal is oorvertel, veral deur die stam van Juda, want
Dawid was hulle familie, en hulle was baie trots op hom.
Hulle het selfs dalk ‘n bietjie oordryf toe hulle beskryf het
presies hoe groot Goliat werklik was.

Vyfhonderd  jaar  later  is  die  verhaal  op  skrif  gestel.  Die
omstandighede was haglik - die volk was in ballingskap, en
daar was vir hulle weinig hoop. Dan kom die chronis en vat
die verhale oor Dawid en al die ander saam om ‘n boek te
vorm. Hy wil hiermee onder meer vir die volk leer oor God
wat almagtig is. God gebruik hierdie skaapwagtertjie om die
reus Goliat te verslaan. Dit was ’n hopelose situasie, maar
God het ingegryp. Hy wil die volk moed gee. God is steeds
almagtig, en Hy kan selfs in hulle hopelose situasie ingryp
en hulle weer na hulle land laat terugkeer.
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Die derde stap is om te besin oor wat die Here vandag vir
my wil sê uit die verhaal. Moontlik is dit dat ek vandag soos
‘n Dawid voel - maar net ‘n ou skaapwagtertjie. Die taak wat
die  Here  vir  my  gegee  het,  lyk  soos  ‘n  Goliat.  En  die
toerusting wat Hy my gegee het lyk so power - maar net ‘n
ou slingervelletjie. Al wat Hy van my vra is om op Hom te
vertrou en te gebruik wat Hy my gee - Hy sal die res doen en
my die oorwinning gee.

In Romeine 12:2 skryf Paulus onder meer: “laat God julle
verander deur julle denke te vernuwe....” Ons moet onder
meer opnuut gaan dink oor die Bybel, die Woord van God.
Ons moet die Here toelaat om ons denke te verander sodat
ons  met  nuwe oë  na  die  Bybel  sal  kyk  en  waarlik  pitkos
daaruit  sal  gaan  haal.  Dat  ons  die  Bybel  so  intensief  sal
gebruik dat ons waarlik vir God daaruit sal leer ken.

Wanneer ons toelaat dat God ons denke so vernuwe,  dan
gebeur iets wonderlik. Paulus stel dit so mooi in die laaste
deel van vers 2: “Dan sal julle ook kan onderskei wat die
wil  van  God is,  wat  vir  Hom goed en  aanneemlik  is  en
volmaak is.”

Wanneer ons dus die Bybel begin lees deur hierdie nuwe
bril, dan begin ons vir die eerste keer werklik om te sien wat
dit is wat God van ons verwag - wat Hy van ons vra. Dan
begin ons besef hoe die Here werklik wil hê dat ek moet
lewe - hoe ek my lewe moet inrig om ‘n volwaardige burger
van God se koninkryk te wees.
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Daar is nog so baie wat ons hieroor kan sê - hierdie is maar
net die tippie van die ysbeer se ore. Ons moes nog gepraat
het oor gebed en oor die erediens en, en. Maar die tyd het
ons ingehaal.
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51 Vrygespreek

Romeine 5:1-11

Tema: Hoe leef ek as gelowige God se Genade prakties uit?

Skriflesing: Romeine 5:1-11

As ons Romeine 5 tot 15 lees, dan verduidelik Paulus wat
God  van  ons  as  gelowiges  verwag  -  hoe  om  daardie
wonderlike genade wat Hy ons gegee het in die praktyk uit
te leef. Ons gaan nou nie vanoggend hierdie hele gedeelte
lees nie - ons volstaan met Romeine 5:1-11.

Die Dominee op die Bus

Op ‘n dag kry ‘n predikant ‘n beroep na ‘n nuwe gemeente.
‘n Paar weke nadat hy daar aangekom het, besluit hy om ‘n
bietjie die stad te gaan verken, en hy klim op ‘n bus wat
hom  tot  in  die  middestad  sou  neem.  Hy  betaal  vir  sy
kaartjie, en toe gaan sit hy heerlik agteroor om hierdie rit
iets besonders te maak. Maar toe hy die kleingeld in sy sak
wou druk, kom hy agter dat die busbestuurder hom te veel
kleingeld gegee het. 

Hy voel nie lus op nou eers op te staan en die saak te gaan
regstel  nie,  en  so  sit  hy  en  wonder  wat  hy  moet  doen.
Natuurlik  sou  die  regte  ding  wees  om  die  geld  vir  die
bestuurder terug te gaan gee, want dit sou mos verkeerd
wees om die kleingeld te hou. Maar aan die ander kant is dit
so ‘n klein ou bedraggie - wie sal dit ooit mis? In elkgeval vra
die busmaatskappy gans te veel vir hulle diens - as hulle met
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‘n paar sente ingedoen word is dit mos net hulle eie skuld!

Dan besluit die dominee dat hy daardie ekstra geld maar sal
beskou as ‘n geskenk van God, en net daaroor stilbly. Hy het
dit  maar  nie  te  breed  as  predikant  nie,  en  hierdie  ou
meevallertjie  help  darem  om  die  swaarkry  so  ‘n  bietjie
sagter te maak. En so sak hy behaaglik terug in sy sitplek om
die rit te geniet.

Uiteindelik kom hulle in die middestad aan, en die predikant
klim af. As hy die onderste trappie bereik, draai hy skielik
om op die  ingewing van die  oomblik.  “Jy  het  my te veel
kleingeld gegee”, sê hy vir die busbestuurder, en daarmee
gee hy vir die man die geld terug.

Die man lag: “Jy is mos die nuwe predikant, is jy nie? Weet
jy Dominee, ek wou al lankal by ‘n kerk aansluit, maar ek
het nie geweet watter een om na toe te gaan nie. Ek wou
net sien wat jy sou doen as ek jou te veel kleingeld gee. Sien
jou Sondag Dominee!”

Toe die bus vertrek, hou die dominee aan ‘n lamppaal vas -
hy voel siek. “Here”, prewel hy, “so byna-byna het ek U Seun
vir ‘n paar sente verkoop…..”

Die wêreld hou jou dop!

Dis  ‘n  aangrypende  storietjie,  maar  weet  jy,  ons  as
gelowiges word met valkoë dopgehou deur die wêreld. Kyk
byvoorbeeld maar net hoe ‘n ophef die media maak as ‘n
predikant of ‘n ouderling sou struikel. Was dit ‘n wêreldling,
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sou niemand eers ‘n oog geknip het daaroor nie. Ek en jy as
gelowiges is dikwels die enigste Bybel wat baie mense ooit
te  lese  kry.  Dit  plaas  ‘n  geweldige  groot
verantwoordelikheid op ons skouers om elke oomblik van
die  dag  te  waak  oor  wat  ons  doen.  Maar  dit  gaan  veel
dieper  as  net  om  nie  sonde  te  doen  nie  -  jy  word  ook
dopgehou oor jou lewensvreugde. Geniet jy dit werklik om
‘n gelowige te wees, of is dit vir jou ‘n swaar las - ‘n kruis om
te dra?

Die vraag van Geloofsekerheid

In die gedeelte wat ons vanoggend behandel, praat Paulus
oor vryspraak - wat dit behels en hoe ons as gelowiges dit
moet  hanteer.  Hoe  jy  God  se  vrede  kan  beleef  in  jou
geloofsekerheid.

Ek kry baie dikwels briewe van mense wat vir my skryf dat
hulle nie geloofsekerheid het nie.  Dikwels is dit  ‘n kanker
wat aan hulle vreet vir baie jare, en dan eendag is daar net
iets in ‘n dagstukkie van my wat hulle lees, wat hulle laat
besluit  dat  hulle  dit  nou  nie  meer  kan  vat  nie.  Daardie
onsekerheid, of jy ooit gered is, is iets verskriklik om mee
saam  te  leef.  En  kom  ons  wees  maar  eerlik  -  daar  sit
waarskynlik  vanoggend  in  hierdie  kerkgebou  iemand  wat
self daarmee worstel.  Nie lank terug nie het een van ons
lidmate  vir  my  kom  sê  dat  sy  vir  jare  al  met  daardie
probleem loop. Moenie die problem met jou saamdra nie -
kom gesels gerus na die diens met my daaroor.
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Paulus stel dit onomwonde dat as jy geloof het, dan hét jy
God se vryspraak. En dan is daar vrede tussen jou en God -
op grond van Jesus se offer aan die kruis. Maar dit is nie al
nie - jy kry dan ook vrye toegang tot God se genade, en jy
deel in die heerlikheid van God. Wat meer is: as jy eers die
volle omvang hiervan begryp, dan kan selfs swaarkry jou nie
van jou lewensvreugde beroof nie.

Sjoe! Dit was ‘n baie groot mondvol! Kom ons kyk ‘n bietjie
wat dit alles beteken.

Daar  is  ses  sake  wat  wat  Paulus  noem,  waarna  ons
vanoggend gaan kyk - ses V’s:

Vryspraak

Vrede

Vrye toegang

Verheug

Volharding

Vreugde

1. Vryspraak

Wat beteken vryspraak? ‘n Man pleeg ‘n moord. Alles dui
daarop dat hy die skuldige moet wees, maar die polisie kry
net eenvoudig nie die bewyse nie. Dan word hy voor die hof
gedaag,  en  na  ‘n  lang  hofgeding  kom  die  regter  tot  die
bevinding dat die bewyse net eenvoudig ontbreek, en dat
hy van alle aanklagte vrygespreek is. Hy is ‘n vry man! Is dit
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werklik  vryspraak?  ‘n  Jaar  later  kry  ‘n  slim  polisieman
uiteindelik ‘n bewys, en die man word lewenslank tronk toe
gestuur. Dit was nie ware vryspraak nie.

Die Plaasskool Verhaal

Ek wil  verduidelik  wat  vryspraak werklik  beteken,  deur ‘n
storietjie.  Iewers  op  die  platteland  is  daar  ‘n  klein
plaasskooltjie. Die enigste onderwyser het sy goedjies gevat
en  geloop,  want  hy  kon  dit  nie  meer  uithou  met  die
onregeerbare kinders nie.

Dan word daar ‘n nuwe onderwyser aangestel  in sy plek.
Sommer met die intrapslag sien hy dat hy groot moeilikheid
het. En dan maak hy ‘n plan. Hy roep die kinders tot orde,
en dan verduidelik hy dat elke skool  sy reëls  het.  Hierdie
skooltjie gaan egter so ‘n bietjie anders werk - hulle -  dis
nou  die  kinders  -  gaan  sélf  die  reëls  maak.  En  sélf  ook
besluit wat die straf gaan wees as ‘n reël verbreek word.

Die kinders kon hulle ore nie glo nie, en jy kan jou seker
indink dat  daar  ‘n klompie baie absurde reëls  gemaak is.
Maar daar was tog enkele reëls wat sin gemaak het, soos
die een oor diefstal  -  dat jy jou maats se goed sal uitlos,
anders  is  die  straf  ses  van  die  bestes  met  Meneer  se
rottang.

Alles het relatief goed gegaan vir die eerste paar weke, maar
toe, een oggend, is daar ‘n groot kabaal in die klas net voor
pouse. Groot Piet is woedend: iemand het sy toebroodjies
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gesteel! Dit het ook nie lank geneem om die skuldige te kry
nie -  Klasie.  Hy kom uit  ‘n bitter arm familie,  en in trane
verduidelik hy dat hulle vir dae nie kos in die huis gehad het
nie, en dat Groot Piet se toebroodjies vir hom ‘n té groot
versoeking was.

Meneer sit  met ‘n dilemma: as  hy nou die straf  ter  syde
gaan stel, dan is alles daarmee heen wat hy tot dusver reg
gekry het. Klasie móét net eenvoudig sy straf kry. Daar hang
‘n skokkende stilte oor die skooltjie as Klasie bewend van
angs vorentoe stap. Hy buk voor Meneer, en dan sien die
onderwyser  dat  hierdie  seun  se  broek  al  bitter  dun
deurgeskaaf  is  -  daardie  rottang  gaan  eitlik  maar  op  die
outjie  se  kaal  boude neerkom.  Hy  lig  die  rottang  met  ‘n
groot knop in die keel.

“Stop Meneer!”, skree Groot Piet daar van agter af, “Ek sal
sélf die straf kom kry!”

Die rottang val amper uit meneer se hand uit. Al die kinders
se  koppe draai  na  Groot  Piet  toe  as  hy  uit  sy  skoolbank
opstaan en vorentoe loop. Meneer se mond val oop. “Wat
nou?” wonder hy, “Hoe gaan ek hierdie situasie hanteer?”

Dan druk Groot Piet vir Klasie uit die pad, en hy buk: “Slaan
maar Meneer, ek kan dit vat!”

Dit was die moeilikste pak slae wat daardie onderwyser ooit
in sy lewe gegee het. Hoe kan jy ‘n onskuldige seun straf vir
iemand anders se oortreding? En dit boonop terwyl jy wéét
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dat die outjie totaal  onskuldig is,  en dat die onreg eintlik
aan hóm gedoen was? Daardie oggend het  die  trane oor
Meneer se wange geloop terwyl hy die straf toegedien het.

En Klasie? Hy was vrygespreek! Sy skuld is betaal! Groot Piet
was natuurlik van daardie dag af Klasie se grootste held, en
hy sou énigiets doen vir Groot Piet.

Op presies dieselfde manier het Jesus ons straf gedra - is Hy
in ons plek gestraf sodat ek en jy vandag vrygespreek kan
wees.

2. Vrede

Die tweede V staan vir Vrede - vrede tussen my en God. Die
teenoorgestelde  van  vrede  is  natuurlik  vyandskap.  Waar
kom dit vandaan? Een van God se hoof engele, Lusifer, het
in opstand gekom teen God. Hy wou sélf regeer. Die Bybel
leer ons dat Lusifer uit die hemel geskop is saam met al sy
aanhangers, waar hulle in totale vyandskap met God leef.
Maar wat het dit met my te doen? Enige mens wat nie vir
God dien nie - nie ‘n gelowige is nie - is outomaties deel van
Lusifer se weermag. Die gevolg is dat, al het jy dalk simpatie
met God, leef jy steeds in vyandskap met God.

Geloof in Jesus Christus herstel die vrede tussen jou en God.
Geloof beteken natuurlik nie maar net dat jy erken dat Jesus
God is nie - die vyand (Lusifer en sy magte) besef dit maar al
te duidelik,  en dit  is  juis  daarom dat hulle teen God veg.
Geloof beteken om jou volle vertroue en lojaliteit op Jesus
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alleen te plaas.

3. Vrye toegang

Dit bring ons by die derde V - Vrye toegang. Sékerlik een van
die grootste bonusse van daardie vredesverdrag tussen ons
en  God,  is  dat  jy  vrye  toegang  tot  Sy  genade  kry,  en
terseldertyd ook vrye toegang tot Hom.

Hierdie  troue  van  die  eeu  tussen  prins  William  en  Kate
Middleton  die  afgelope  week,  het  nie  alleen  die  wêreld
gaande  gehad  nie,  maar  daar  is  terselfdertyd  ook  baie
ongelukkigheid. Ek luister na die lys van gaste wat uitgenooi
was, en dan was daar gróót name wat NIE op die gastelys
verskyn het  nie.  Hulle  het  net  eenvoudig  nie  toegang tot
Kate  en  Willam  se  troue  gehad  nie.  Hulle  moes  maar
bitterbek sit en kyk op ‘n afstand. 

Ek  en jy  het  nie  ‘n  kat  se  kans  om te  gaan tee drink  by
Koningin  Elisabeth  nie,  en  net  so  min  kan  ons  by  die
Staatspresident gaan inloer vir ‘n kuiertjie. Ek onthou nog
baie goed hoe ek as jong man saam met Durban se KJV een
aand vir die Staatspresident gaan serenade het. En daarna
nooi hy ons in vir tee. Vir my was dit ‘n baie groot eer en ‘n
wonderlike voorreg om saam met so ‘n belangrike man te
kon tee drink, al hou ek dan nou ook niks van tee nie!

Weet  jy  wat:  Jesus  het  vir  ons  bewerkstellig  dat  ons  as
gelowiges vrye toegang het, sonder ‘n klomp rompslomp en
sonder langdradige afsprake tot die héél hoogste Gesag van
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alle  tye.  Nie  alleen  mag  ons  te  enige  tyd  met  die
Allerhoogste God praat deur gebed nie, maar kan ons ook
weet dat Jesus elke oomblik van die dag saam met ons is.
Hy  is  hier  vanoggend  as  ons  Gespreksgenoot  tydens  die
Erediens.  Maar  Hy  is  ook  langs  ons  daar  waar  ons  dalk
alleen iewers in die veld sit of wanneer ons vannag in ons
bed lê.

Maar dit is nie al nie: Verder het ons vrye toegang tot al Sy
genadegawes. Dit is nie dinge wat ons kan verdien nie, maar
dinge  wat  Hy  tot  ons  beskikking  stel  sonder  enige
verdienste.

4. Verheug

In vers 3 sê Paulus: “Ons verheug ons ook in die hoop op
die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dit is egter nie
al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry,”

In  die  1953  vertaling  word  die  woordjie  “roem” gebruik.
Eintlik is hierdie een van die woorde wat ons nie werklik kan
vertaal  nie,  want  daar  is  net  eenvoudig  nie  ‘n Afrikaanse
woord vir die oorspronklike Griekse woord nie. Dit lê iewers
tussen  “vreugde”  en  “roem.”  ‘n  Beter  vertaling  sou  dalk
wees: “blye sekerheid”. 

Verder het ons ook ‘n probleem met die woordjie “hoop”,
want  in  ons  taal  beteken  dit  dat  iets  dalk  miskien  gaan
gebeur.  Die  Bybelse  betekenis  van  “hoop”  is  dat  dit  ‘n
werklikheid  is  waarna  ons  uitsien.  Dus  kan  ons  vers  3

246                                                   Gaan Na Inhoud



vertaal:  “Ons  het  ‘n  blye  sekerheid  in  die  werklikheid
waarna  ons  uitsien  -  die  heerlikheid  wat  God  vir  ons
bestem het.”

Dink net: die asemrowende wonder - God wil Sy heerlikheid
met jou deel! Hoe heerlik is God nie! En Hy wil dit met my
en jou deel! Ek dink dit is ‘n gedagte wat net eenvoudig te
groot is om net so in te neem. Ons verstand is nie vinnig
genoeg om dit sommer so te kan verwerk nie. Neem hierdie
gedagte  met  jou  saam  huistoe,  en  bedink  dit.  Herkou
daaraan en absorbeer dit stadig totdat jy die volle omvang
daarvan begryp. Oortuig jouself daarvan dat God al daardie
wonderlike heerlikheid van Hom tot jou beskikking stel en
dit met jou deel.

Wanneer  ons  hierdie  begrip  begin  verstaan  en  ons  eie
maak, dan begin die volgende een ook sin maak - dat ons
ook daardie selfde blye sekerheid kan hê, selfs wanneer ons
swaarkry  beleef.  Paulus  het  hierdie  gedagte  baie  goed
verstaan, want ons sien sy stralende blydskap selfs  in die
mees  haglike  omstandighede.  Wanneer  hy  in  die  tronk
opgesluit  sit,  borrel  hy  die  blydskap  uit  in  die  Filippense
brief. Wanneer hy en Silas stukkend geslaan en in kettings in
die  tronk  lê  en  krul  van  pyn,  hoor  ons  hulle  twee  se
lofliedere vrolik weergalm deur die tronkgange.

Vir die wêreldling is dit dwaasheid. Hulle kan dit nie begryp
nie. Dit maak nie sin nie. Vir my as gelowige wat deel in God
se heerlikheid, is dit ‘n natuurlike uitvloeisel van my geloof.
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5. Volharding

Die  vyfde  V  staan  vir  Volharding.  Hierdie  is  ‘n  baie  wye
begrip,  en  daaroor  kan  ons  dae  aaneen  gesels.  Die
woordeboek beskryf volharding:

om tot die einde toe vol te hou; 

aanhou; 

uithou; 

ten volle uitvoer; 

standvastig bly.

Die Comrades Voorbeeld

Jean en Sarina Blignaut is twee van ons lidmate wat baie
goed  weet  wat  hierdie  woord  beteken.  Hierdie  twee
hardloop  gereeld  die  Comrades  maraton.  Om  so  ‘n
moordende  wedloop  te  kan  voltooi,  vra  van  jou  uiterste
volharding. Binne die eerste paar kilometer begin jou spiere
seer raak. Jy raak moeg en dors, en jou bene wil vir jou sê
dat jy hulle nou te ver gedryf het - hulle gaan ophou! Dit kos
van  jou  om  jouself  moed  in  te  praat  -  om  te  fokus  op
daardie medalje wat vir jou wag op die eindpunt.

Jou eerste maraton is natuurlik die moeilikste, en sékerlik
die  pynlikste,  maar  al  daardie  pyn maak dat  jy  net  meer
vasbyt.  Dit  maak  alles  jou  spiere  en  jou  uithouvermoë
sterker, en dit maak jou fiks. Kyk maar net hoe lyk die atlete
wat  elke  jaar  die  Comrades wen -  aan die  einde van die
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wedloop lyk dit asof hulle net vir ‘n wandelinkie deur die
park  gegaan het  -  vars  en niks  moeg nie.  Die  ouens  wat
laaste aankom is diegene wat nog nie deur al die oefening
en pyn was nie - en dit lyk asof hulle enige oomblik gaan
omkap.

Die Geloofs-Comrades

Ons gelooflewe vra van ons ook volharding. Soms voel dit
asof ‘n mens wil tou opgooi, veral wanneer dit baie swaar
gaan. Ek weet - ek was daar deur. Maar as jy dan vasbyt en
volhard, kom jy baie sterker en geestelik fikser anderkant
uit,  en dan wil  jy  later  vir  die Here dankie sê vir  daardie
swaarkry. Dit het jou paraat gemaak.

Kom ek wees nou maar eerlik met jou: ek sien baie beslis
nie kans vir die Comrades nie. Om maar net te sien in watter
pyn die mense hardloop - dit maak nie vir my sin nie! Dis
malligheid om jouself so te pynig, en dit net vir ‘n simpele
medalje! Wat is dan nou lekker daaraan? (Jammer Jean).

Weet jy, vir die ongelowige is dit nét so onsinnig om te sien
dat  ‘n  gelowige  blydskap kan beleef  wanneer  hy  deur  ‘n
swaarkry  tyd  gaan.  Dit  is  net  eenvoudig  nie  binne  die
ongelowige se denkraamwerk nie! Hoe kan iemand vrolike
liedere  sing  terwyl  jy  in  ‘n  pikdonker,  stinkende  kerker
vasgeketting lê met jou stukkend-geslaande rug op die koue,
besmette klipvloer van ‘n tronk? Dit maak nie sin nie! Wat is
daar om oor bly te wees? ‘n Mens kerm eerder - dalk laat
dit jou beter voel - dalk kry iemand jou jammer!
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Leef Genade prakties uit

Maar  volharding  beteken  meer  as  net  vasbyt  in  jou
swaarkry. Volharding beteken ook om enduit God se genade
wat Hy ons gegee het in die praktyk uit te leef. Weereens is
dit  nie  altyd  maklik  nie,  en  dit  vra  van  my  as  gelowige
dikwels baie opoffering en selfverloëning.

Jesus het vir ons kom vertel wat God wil  hê dat ’n mens
moet  doen.  In  die  eerste  plek  moet  jy  God  liefhê,  maar
hieroor kan ons by ’n ander geleentheid gesels. Die tweede
ding wat Jesus gesê het,  is  dat  ons ons medemens moet
liefhê. Hy het dan ook prakties kom demonstreer wat dit
beteken om daardie liefde uit te leef. Liefde is nie sommer
maar net ‘n passiewe gevoel wat jy koester teenoor iemand
anders nie - dit is iets wat aktief - konkreet gedoen moet
word teenoor jou medemens. 

Jesus se voorbeeld

Wat het Jesus gedoen? As ons lees wat Matteus en Markus
en Lukas en Johannes oor Hom geskryf het, dan sien ons dat
Hy  dikwels  baie  lang  ure  gewerk  het  sonder  enige
vergoeding. Die mense het in lang toue gestaan om gesond
gemaak te word. Hulle het Hom gepeper met vrae. Hulle het
dikwels  van Hom gevra  om ver  te  loop agter  siekes  aan.
Dikwels  het  hulle  die  absolute  onmoontlike  van  Hom
verwag, en elke keer het Jesus ingestem. By een geleentheid
moes Hy vir ‘n skare só groot dat hulle die helfte van Kings
Park  sou  volsit,  kos  gee.  Jesus  was  bereid  om  baie  lang
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afstande op dikwels bitter gevaarlike paaie te loop om die
Evangelie-boodskap aan mense oor te dra. 

Hy moes met gevaarlike mense werk, soos daardie besetene
by Gadara - die man wat kettings gebreek het, en vir wie
almal bang was. Jesus was nie bang om besmet te word met
dodelike siektes, soos melaatsheid nie. Hy het onverskrokke
die melaatses aangeraak, en deurmekaar geraak met mense
wat aan siektes ly wat almal laat wegskram het, soos die
vrou met bloedvloeiing.

Maar Jesus het Homself dikwels ook in gevaarlike situasies
gestel - situasies wat Sy reputasie as Rabbi kon ruïneer. Daar
was die gehate Samaritaanse vrou by die put - die een met
die slegte reputasie. Hy was nie bang om saam met haar by
die put te sit en met haar te gesels nie. Sulke dinge word net
eenvoudig nie gedoen nie! 

En  wat  van  die  veragtelike  Tollenaar  en  sy  twyfelagtige
vriende?  Jesus  het  saam  met  hulle  gaan  eet,  terwyl  die
Kerkleiers  op  ‘n  afstand  gestaan  en  snedige  opmerkings
maak het. Hy het Hom nie aan hulle gesteur nie.

En Jesus was nederig. Hy het Hom met kindertjies bemoei -
iets  wat  géén ordentlike  Jood sou doen nie.  Hy het  selfs
ander mense se vuil voete gewas - ‘n ding wat slegs deur die
laagste klas slawe gedoen was!

Volg in Sy voetspore

As ek daardie vryspraak van Jesus beleef het, dan behoort
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dit  ‘n  natuurlike  uitvloeisel  te  wees  dat  ek  in  Jesus  se
voetspore sal volg. Nee, Hy verwag natúúrlik nie van my om
dieselfde dinge as  Hy te  doen nie,  maar  die  vrug van Sy
vryspraak behoort te wees dat ek bereid sal wees om my
naasteliefde op ‘n praktiese wyse uit te leef. Om iemand in
nood met daad by te staan, en nie maar net vir hom te sê:
“Ek dink aan jou” nie. Om jou moue op te rol en te help
waar iemand hulp nodig het. Om iemand wat bedroef is te
gaan besoek en ‘n oor te wees om te luister - om waarlik om
te gee. Om iemand wat siek is te gaan help - moontlik vir
haar kos te vat en haar las ligter te maak. 

As  ek  Jesus  se  vryspraak  beleef  het,  vra  dit  ook  van  my
nederigheid. Dit is so maklik vir ‘n gelowige om homself bo
die ongelowiges te verhef - ek is ‘n bietjie beter as daardie
arme  klomp,  want  ek  is  gered.  Hulle  moet  nog  daar
kom....... Nee, dit is nie nederigheid nie. Nederigheid is nie
beperk tot jou mede-gelowiges nie! Maar dit is ongelukkig
dikwels ook so dat wanneer ‘n mens gevorder het op die
geloofspad, dan kan jy jouself so maklik ‘n trappie hoër ag
as die arme ouens wat nog hier aan die begin rond rondval
en hulle voete probeer vind.

Prof Piet Strauss

So ‘n klompie jare gelede moet ek ‘n kursus aanbied vir ‘n
groep  Voortrekkers.  Ek  was  op  daardie  stadium  gladnie
meer in voeling met die Voortrekkers se struktuur nie, en as
buitestaander sluit ek toe by die groep aan. Die eerste aand

252                                                   Gaan Na Inhoud



word  ek  aangesê  om  te  gaan  help  worsies  braai  in  die
kombuis.  Ek voel  sommer dadelik  gebelg,  want ek is  dan
nou  hulle  spesiale  kursusaanbieder,  en  hier  kry  ek
donkiewerk. Maar ek sluk my trots en vaar brom-brom in
die kombuis in. 

Daar kry ek ‘n kêrel wat reeds besig is met kosmaak, en ons
begin gesels. Sy naam is Piet - Piet Strauss. Die naam lui vir
my ’n klokkie, maar ek kan hom nie plaas nie. So deur die
gesprek hoor ek gaandeweg dat hy eintlik soort-van iemand
is wat eintlik met studente gemoeid is, en hy het maar net
‘n bietjie kom help met die kamp.

Eers baie later verneem ek met ‘n groot ompad dat hierdie
niemand  anders  is  nie,  as  die  Hoofleier  van  die  ganse
Voortrekkerbeweging - ‘n posisie waarvoor elke Voortrekker
baie groot respek het. En hy is nederig genoeg om worsies
te braai in die kombuis. Dit is ook dieselfde Prof. Piet Strauss
wat vandag die Moderator is van die NG Kerk.

Ek  het  soos  ‘n  wurm  gevoel,  veral  toe  hierdie  selfde
Professor  later  een  van  my  lesings  kom  bywoon  en
oopmond saam met die kinders sit en luister terwyl ek hulle
leer van krappe en seeluise en seekatte.

Vreugde

Die sesde V staan vir Vreugde - lewensvreugde. As ons die
ander  vyf  V’s  gaan  bymekaartel:  Vryspraak,  Vrede,  Vrye
toegang, Verheug en Volharding, en ons gaan bedink net vir
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‘n oomblik wat elkeen van hierdie V’s vir ons as gelowiges
beteken, dan kan dit nie anders nie as om by ons ‘n Vreugde
te kweek wat almal op ons gesige en in ons lewenswandel
kan lees. 

‘n Lewensvreugde wat dit uitbasuin dat ons vrygespreek is
op alle aanklagte. 

‘n Lewensvreugde wat blom op ons gesigte en in ons ywer,
omdat ons God se wonderlike vrede in ons lewe het. 

‘n Lewensvreugde wat borrel van opgewondenheid omdat
ons ‘n vrye toegang het tot God. 

‘n  Lewensvreugde  wat  boekdele  spreek  van  die  blye
sekerheid wat ons het dat ons in al God se heerlikheid kan
deel. 

En ‘n lewensvreugde wat straal in ons, selfs wanneer ons die
moeilikste van tye beleef.
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52 Geloof

Romeine 4:1-5 & 13-17

Abraham het sy eerste lewenslig gesien, toe Pappa Tera nog
in sy prille jeug gestaan het - skaars sewentig jaar oud! Hulle
het doodgelukkig gewoon in Ur (van die Galdeërs),  in die
ooste  van die  huidige  Irak,  naby die  Persiese  Golf.  Op ‘n
mooi  dag kry Tera die  treklus,  en hy besluit  dat  die  land
Kanaän  nét  die  regte  plek  sou  wees  om  te  gaan  tent
opslaan. Hulle pak op en trek tot by Haran, iewers op die
grens tussen die moderne Turkye en Sirië. En net dáár roep
Tera halt, en slaan sy tentpenne in.

Tera  het  sékerlik  vir  klein  Abraham  geleer  van  God,  nes
Oupa Nahor voor hom, en Oupagrootjie Serug. Met mooi
gedigte het hy vir Abraham geleer van die wonder van die
skepping, en van Adam en Metusalag wat amper ‘n duisend
jaar oud geword het,  en van Noag wat die reuse skip op
droë  grond  gebou  het  omdat  God  gesê  het  hy  moet.
Interessent: Noag is dood net ’n paar jaar voor Abraham se
geboorte  -  amper  ‘n  duisend jaar  oud  geword!  Natuurlik
was  daar  nie  daardie  jare  ‘n  Bybel  nie  -  nie  eers  énige
geskrifte  nie.  Die  enigste  manier  waarop  die
geloofswaarhede  aan  die  volgende  geslag  oorgedra  kon
word, was deur die kinders van kleinsaf die dinge noukeurig
te vertel nes hulle voorgeslagte gedoen het.

Abraham het ‘n jong man geword met ‘n mooi droom: om
eendag ook hierdie wonderlike geloof in God aan sy seuns

255                                                   Gaan Na Inhoud



te kan oordra sodat die geloof lewendig bly.

En toe gebeur dit: Skielik word sy voete eendag net onder
hom uitgeslaan deur hierdie beeldskone meisie - Sara. Hy
trou met haar.

Maar daar was ‘n ou probleempie: Na ‘n jaar was daar nog
nie ‘n teken van babavoetjies wat om die tent sou hardloop
nie.  Twee  jaar  het  verby  gegaan,  en  Abraham  het
moedeloos begin raak.  Vyf  jaar  het  later tien geword,  en
steeds  was  daar  niks.  Abraham  se  mooi  vrou,  Sara  was
onvrugbaar.  Sou  dit  beteken  dat  hulle  eendag  kinderloos
sou sterf?

Ek het  gewonder  oor  Haran -  waarom het  Tera  juis  daar
anker uitgegooi? En toe gaan kyk ek op Google Earth waar
die plek is. Reg in die middel van die barre woestyn lê Haran
- ‘n helder groen kol op die kaart. Een van die sytakke van
die Eufraatrivier ontspring hier, en dit vorm ‘n lowergroen
landstreek  wat  vandag  totaal  oordek  is  met  vrugbare
landerye. 

Abraham en Sara was natuurlik al getroud toe Pa Tera trek,
en hulle is saam met hom, en so ook Tera se kleinseun, Lot.

Een  ding  wat  Abraham  nooit  vergeet  het  hier  in  die
vreemde land nie, was die geloofswaarhede wat Pa in hom
geleer het van kleintyd af. As hy saans buite sy tent sit en
die helder naglug instaar, dan kyk hy met verwondering na
die  grootheid  van  die  skepping.  Met  die  spreek  van  ‘n
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enkele woord het God al hierdie hemelligte gemaak. God is
groot! God is onbegryplik! En God is so goed vir hom wat
Abraham is. In die jare wat hy hier in Haran bly, word hy ‘n
skatryk  man.  Op  die  vrugbare  delta  het  sy  veetroppe
aangegroei tot groot getalle, en kon Abraham bekostig om
talle slawe aan te koop.

Op ‘n dag kom Abraham ‘n vreemde gewaarwording agter -
dit is asof iemand met hom praat in ‘n onhoorbare stem.
Iewers hier in sy binneste sê die stem vir hom dat hy moet
trek. Trek!!! Waarheen? Weg, uit hierdie paradys uit? Nog
nooit! Hy wat Abraham is, sal sékerlik gek moet wees om uit
hierdie  lushof  uit  weg  te  trek.  Haran  het  nou  sy  land
geword. Hy skree selfs vir die plaaslike rugbyspan!

Maar die stem het nie weg gegaan nie - maak nie saak hoe
hard Abraham probeer het om dit te ignoreer nie. “Trek uit
jou land uit”, het die stem gesê, “weg van jou mense en jou
familie af na die land toe wat Ek jou sal aanwys.”

Stadigaan  het  Abraham  begin  besef  dat  hierdie  stem
niemand anders s’n is nie as dié van God. Hierdie is nie ‘n
maklike opdrag nie.  “Besef die Here ooit  wat ek alles sal
moet prysgee om hierdie opdrag uit te voer? My besittings
kan ek dalk saamvat, Here, en my slawe en my mooi Sara.
Maar wat van al my vriende? En my familie? Pa Tera? Hy is
al te oud om nog ‘n trek te kan oorleef .”

Dit was seker die swaarste opdrag wat hy óóit in sy lewe
gekry het.
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Met ‘n swaar hart neem Abraham die besluit: “Ek sal doen
wat U vra, Here.” Met trane wat stroom oor sy wange gaan
deel hy die bitter nuus met Pa Tera. Nee, hy het nie eers die
vaagste  benul  waarheen  hy  gaan  nie,  maar  die  Here  sal
weldra nog vir hom verduidelik.

En dan kry Abraham weer daardie vreemde gewaarwording,
dat  iemand  met  hom  praat  -  iemand  baie  groter  as  hy:
“Abraham”, sê die stem in sy binneste, “Ek sal jou ‘n groot
nasie  maak,  Ek  sal  jou  seën  en  jou  ‘n  man  van  groot
betekenis maak.”. Die Stem het nog baie ander dinge ook
gesê van seën en van al die volke van die aarde wat in hom
(Abraham) geseën sou word dinge wat Abraham nie mooi
verstaan het nie. Abraham hardloop na Sara toe en vertel
haar wat die Stem in hom gesê het. Wat sou dit beteken?
Sou  daar  tog  uiteindelik  na  al  die  jare  van  probeer  en
nogmaals probeer, ‘n afstammeling vir hulle wees?

“Kom, ons moet oppak!”, sê hy vir Sara, “Ons moet maak
soos God sê, al verstaan ons dit gladnie.”

Wanneer ons Abraham se verhaal lees, dan sien ons ‘n paar
baie interessante dinge. Aan die een kant wil dit voorkom
asof Abraham ‘n onwrikbare geloof gehad het in God, en
dat  hy  God in  asoluut  alles  vertrou het.  Hy het  absoluut
geglo aan die beloftes wat God hom gegee het. As ons egter
‘n bietjie dieper gaan delf in Abraham se lewe, dan sien ons
‘n bietjie van ‘n ander prentjie.

Abraham  het  skaars  aangeland  in  hierdie  nuwe  land  wat
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God hom beloof het, toe breek daar ‘n ernstige droogte uit.
In  plaas  daarvan  dat  hy  God  vertrou  om  hom  deur  die
droogte te dra, besluit Abraham om na Egipte te trek. En
daar beland hy kniediep in die moeilikheid. Die Farao het
Abraham se mooi vrou,  Sara raakgesien,  en Abraham het
gedink dat die man hom dalk sou laat doodmaak om sy vrou
te kry. 

Wat doen hy? Hy lieg vir die Farao, en vertel hom dat Sara
sy suster is.  Voordat dinge egter hééltemal te vêr gegaan
het, gryp God in, en Hy stuur allerhande plae oor Egipte,
sodat die Farao sou agterkom dat iets ernstig fout is. En toe
kom Abraham met die hele sak patats uit.

Het God vir Abraham gestraf oor hierdie misstap? Nee. Hy
het vir Abraham vergewe, en hom verder geseën met nog
meer rykdom. Farao het hom oorlaai het met geskenke.

Abraham se geloof het gewankel.

Wat is dit wat maak dat ‘n mens se geloof wankel?

Wanneer  jy  jou  oog  van  God  afhaal,  begin  jou  geloof
wankel. As jy begin kyk na die omstandighede rondom jou,
en dit maak jou bang en bekommerd, eerder as om op God
te vertrou, dan wankel jou geloof. 

Toe Jesus vir Petrus geroep het om op die see te loop, het
Petrus dit  dadelik gedoen - Hy het sy Meester in die oog
gehou. Maar die oomblik toe hy rondom hom kyk, en die
golwe sien,  word hy bang en hy sink.  Hy het  sy oog van

259                                                   Gaan Na Inhoud



Jesus as weg geneem.

God het Sy belofte verskeie kere aan Abraham herhaal, dat
Hy vir  Abraham ‘n  groot  nageslag  sou gee.  Abraham het
God geglo, maar so elke kort-kort het sy geloof gestruikel.

Toe Abraham en Sara al beide baie oud was, het Sara ‘n plan
bedink - sy sou haar slavin vir Abraham gee om as surrogaat
moeder op te tree. Abraham het ingestem. Hy wou God op
‘n manier help om Sy beloftes na te kom. Maar dit is nie wat
God wou hê nie.

Weereens sien ons hoe Abraham se geloof gewankel het -
hy het na die benarde situasie gekyk eerder as om sy oog op
God te hou.

Later het God Persoonlik ‘n besoek aan Abraham gebring.
En weereens herhaal God die belofte. Op daardie stadium
was Sara al 90, en Abraham so kort deurskant die 100 merk.
Die belofte het nou vir hulle totaal onmoontlik gelyk. Sara
het gelag, want sy kon dit nie meer glo nie. Albei van hulle
se “verkoop-by” datums was al baie jare terug verby. Sou ek
en jy nie dalk ook gelag het nie?

Hierdie lag was tot  ‘n mate ‘n klap in God se gesig.  Wat
maak Hy? Delg Hy hulle net daar uit? Nee! God vergewe en
voer Sy belofte uit, en ‘n jaar later word Isak gebore.

Martha Bolton het in haar boek met die titel: A funny thing
happened on my way through the  Bible,  geskryf,  dat  sy
haar probeer indink  het  hoe ‘n  uitnodiging sou lyk  vir  ‘n
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ooievaartee vir Sara. Die lysie van moontlike geskenke sou
insluit: Purity, ‘n borslap en ‘n loopring vir die baba. En vir
die ma? Purity, ‘n borslap en ‘n loopraam!

Wat wil die Bybel vir ons sê met hierdie geskiedenis? Kom
ons gaan lees weer wat Paulus in Romeine 4 hieroor sê: “As
Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy
rede gehad om te roem. Maar nie by God nie! Wat sê die
Skrif?  Abraham  het  God  geglo,  en  God  het  hom
vrygespreek.”

As Abraham vryspraak moes kry oor hy ‘n goeie mens was
en goed gedoen het, sou hy dit nooit gemaak het nie. Hy
was ongehoorsaam aan God; hy het gelieg; hy het dikwels
getwyfel aan God se beloftes.

Wanneer is Abraham vrygespreek? Nadat hy die besnydenis
ontvang het? Nee! Toe hy nog maar ‘n jong man was, het
God alreeds vir hom belowe dat hy die vryspraak het - ons
lees daarvan in Genesis 12.

Dit is dus die geloof wat God in hom geplant het as jong
man wat  gemaak het  dat  hy  die  vryspraak  gekry  het,  en
gladnie die goeie lewe wat hy geleef het nie.

Die vraag wat ons onsself vanoggend dalk moet afvra is: wat
is geloof werklik?

As ons terug gaan na Abraham, dan sien ons dat sy geloof
soms gewankel  het.  Hy en Sara het getwyfel  toe God die
belofte herhaal toe hulle al stokoud is. Maar Abraham het
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homself weer daarna bedink, en steeds bly glo - hy het God
vertrou vir die absolute onmoontlike, omdat God so gesê
het. Om te glo is dus om te vertrou dat God die onmoontlike
kan doen. Voor jy dit nie glo nie, glo jy nog nie werklik nie.

Ek wil die voorbeeld vat van ‘n rooibok. Hy kan lag-lag oor ‘n
heining van 3 meter  hoog spring.  In die  dieretuine is  die
muur rondom hulle kamp egter skaars 1 meter hoog, en die
rooibokke sal nie daaroor spring nie. Waarom nie? Hulle kan
nie sien waar hulle pote anderkant gaan land nie! Hulle glo
dus  nie  dat  hulle  kan oor  kom nie.  Geloof  is  om God te
vertrou  vir  die  dinge  wat  jy  nie  kan  sien  nie.  Die
Heidelbergse  Katagismus  beskryf  geloof  as  kennis  en
vertroue in God. In Hebr 11 wat ons netnou gelees het, het
ons dieselfde gesien.

Wat  het  Abraham  deur  die  jare  in  die  geloof  gedra?
Waarom  het  hy  bly  glo  in  God  se  belofte?  Die  klein
woordjie: “HOOP”. Hierdie is ’n baie, baie belangrike woord:
Hoop!  As  Abraham  ophou  hoop  het  na  twintig  jaar  se
huwelik dat daar ‘n nageslag sou wees, dan kon hy maar net
sowel moed opgee. Maar hy het bly hoop, en die hoop het
nie beskaam nie.

Jayne  McAdams het  vertel  van  haar  69  jarige  ma  wat
hospitaal toe is met ernstige kanker. Jayne het gedink dat
haar  ma  dit  nie  sou  oorleef  nie.  Sy  wou  haar  darem  vir
oulaas ‘n bietjie bederf, en toe gaan koop sy vir haar ma ‘n
mooi nuwe nagrok. Toe sy dit vir haar ma gee, vra die vir
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haar  of  sy  dit  nie  asseblief  kan  omruil  nie.  Sy  het  ‘n
advertensie gesien van ‘n pragtige handsak, en sy sou dit so
graag wou hê.

Jy kon Jayne met ’n veertjie omslaan - hier lê haar ma op
sterwe, en sy wil ‘n duur nuwe handsak hê! Sy sal nooit ooit
weer gesond genoeg wees om dit te kan gebruik nie!

Jayne  het  ewe  gedweë  toe  maar  gegaan en die  handsak
gaan koop en dit vir haar ma gevat in die hospitaal.

Dit was baie jare gelede. Daardie pragtige handsak is vandag
totaal verweer en het in die asblik beland. Maar Jayne se
ma is steeds na al die jare op 83 springlewendig. Daardie
handsak  het  haar  hoop  gegee  dat  sy  nie  daar  in  die
hospitaal gaan doodgaan nie, maar dat sy die handsak gaan
gebruik. Die nagrok het haar dood aangekondig, maar die
handsak het vir haar lewe beteken.

Hoop is ‘n geskenk wat God ons gee. Hy het vir Abraham
hoop  gegee  deur  Sy  beloftes.  Abraham  het  Sy  beloftes
vertrou, en hy was nie teleurgestel nie!

Maar daar is ‘n tweede element aan geloof: Dit is God se
genade wat jou vryspreek, en nie jou geloof nie!

Nou hoor ek al dat ‘n paar mense erg met my verskil. Die
Bybel sê dan baie duidelik dat ons slegs deur ons geloof in
Jesus vryspraak kan kry.

Dink ‘n bietjie  terug oor wat ons netnou gehoor  het  van
Abraham. Was sy lewe altyd so voorbeeldig? Ons het gesien
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dat hy soms gewankel het. Maar ten spyte daarvan was God
hom genadig en het Hy hom vrygespreek.

As ek vanoggend vir jou die vraag sou vra: Is jou geloof elke
oomblik  onwankelbaar?  Hoe  sal  jy  eerlik  antwoord?  Ek
moet  vanoggend bieg dat  my geloof  dikwels  onstabiel  is.
Maar het dit my ooit laat hoop opgee dat ek die ewige lewe
sal kry? NOOIT!

Waarom nie?

Die Here het alreeds byna 40 jaar gelede vir my die belofte
gegee dat Hy vir my vryspraak gegee het. 

Omdat ek so slim was om te glo? Nee, omdat Hy my deur Sy
Heilige Gees geloof gegee het uit genade. Intussen het Hy
my al talle en talle beloftes uit die Bybel gegee oor dieselde
vraag. En al het my geloof soms gewankel, het Hy nooit Sy
beloftes terug getrek nie.

Abraham was nie die groot vader van geloof omdat hy die
wet so goed onderhou het nie. Die interresante was dat hy
eintlik nie ’n wet gehad het om volgens te lewe nie. Daar
was slegs ’n paar riglyne wat die Here vir hom gegee het. Dit
was eers na die uittog uit Egipte wat die Here die wet vir
Moses gegee het. Hy was dus die vader van geloof omdat hy
sy  lewe  in  geloof  geleef  het.  God  se  genade  het  hom
vrygespreek.

Hoe  werk  hierdie  genade? Ek  wil  dit  illustreer  deur  ‘n
verhaal uit die tweede wêreldoorlog:
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Dit  is  die  verhaal  van  ‘n  Joodse  gesin,  die  Steins,  wat  in
Frankryk by ‘n Franse gesin geskuil het vir drie jaar lank.

Op ‘n dag gebeur die onvermydelike, en die Nazi’s vind uit
van  die  Steins.  Hulle  word  gevange  geneem  en  na  ’n
konsentrasiekamp weggestuur. Die Steins was vreesbevange
en  het  besef  dat  hulle  lewens  nou  op  die  spel  is.  En  so
vertrek  die  trein  na  Duitsland  waar  die  gevreesde
konsentrasiekamp  op  hulle  wag.  Buite  het  dit  al  hoe
donkerder geword en die trein het voortgesnel.

Meteens  ruk  die  trein  tot  stilstand  ….sonder  rede!  Die
mense  was  vreesbevange  en  het  aan  mekaar  vasgeklou. 
Buitekant het iemand hard geskree.  Meteens word die trein
se deure oopgeruk en flitsligte verlig die donkerte binne die
wa.

Toe gebeur daar iets wat onverstaanbaar is: iemand beveel
hulle in Frans om uit die trein te klim!  Verdwaas klim die
Jode na buite net om te sien hoe al die Nazi soldate gevange
gehou word deur ’n klomp Switserse soldate.  

Die Steins en al die ander Jode was meteens vry … hulle was
op veilige grond … nie in Duitsland nie, nee in Switserland. 
Daar  het  die  Steins  gewoon  tot  na  die  oorlog  verby  is,
voordat hulle dit gewaag het om terug te keer na Frankryk.

Die gebeure van daardie nag het die Steins egter nie vergeet
nie.  Na die oorlog het  hulle  begin navraag doen oor wat
moontlik  kon  gebeur  het.  En  toe  kom  hulle  af  op  ’n
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ongelooflike verhaal:

Die Franse weerstandsbeweging het besef dat die trein op
sy  pad  na  Duitsland  iewers  baie  naby  aan  die  Switserse
grens  sou  beweeg.  As  hulle  die  trein  net  tot  binne
Switserland kon kry, sou die Jode veilig wees.  Hulle enigste
hoop was om die trein van koers af te dwing deur die spore
by die treinwisselaarspunt te verander. Maar dit was egter
soos hulle vermoed het, baie swaar bewaak, en hulle het
besef  hulle  getalle  was  nie  opgewasse  teen  diè  van  die
Nazi’s nie.

Een van die Franse vegters het gesê hy het ’n plan. Sonder
om vir die ander te vertel wat sy plan is, het hy die digte
bosse in verdwyn.  Hulle het angstig op hom bly wag en toe
dit tyd was vir die trein om daardie belangrike plek oor te
steek, het hulle moed opgegee, want van die man was daar
nog geen teken nie. Teleurgesteld dat hulle hul enigste kans
verspeel  het  om  die  Jode  te  help,  het  hulle  huiswaarts
gekeer,  seker van die feit  dat hulle vriend deur die Nazi’s
gevang is.

Stilletjies  het  hulle  met  die  spoor  terug  gestap  en  op  ’n
gruwelike fonds tussen die spore afgekom… en onmiddellik
besef  wat  hul  vriend  se  plan  was.  Hy  het  tussen  die
spoorstawe gaan lê en so die kruispunt spoor met sy arms
en bene in posisie gedruk en so gehou sodat die trein weg
van die dood, op die spoor van die lewe geplaas kon word! 
In die proses het hy gesterf maar honderde Jode is gered.
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Die  Steins  het  toe  onderneem  dat  hulle  hierdie
merkwaardige  daad  van  hierdie  onbekende  man  aan  die
hele wêreld sou oorvertel!

Jesus het presies dieselfde gedoen as hierdie man. Hy het
ons gehelp om van die spoor van die dood weg te draai en
op die spoor van die lewe te klim, sodat ons by die hemel
en ons Ewige tuiste sou uitkom.  Maar in die proses het hy
Sy lewe opgeoffer ….sodat ons kan lewe!  Dis genade! As jy
uit genade leef, laat jy toe dat Christus die kritiese verskil in
jou lewe maak.
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