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Voorwoord
Wie’s Baas in die Huwelik? Wat van Saambly en Poligamie?
Hoor  God ooit  as  ek  bid?  Wat  Beteken die  Uitverkiesing?
Bestaan God Werklik? Waar was GOD toe.....? Is Daar Lewe
na die  Dood? Wie  Was  Melgisedek?  Mag  Ek  Afgodsoffers
Eet? Waarom Ek, Here - Waarom gebeur dit met my? Is Jesus
Waarlik God? 

Hierdie  is  almal  vrae  wat  die  skrywer  oor  die  afgelope
klompie jare gevra is.  Hulle is aktuele vrae waarmee elkeen
van ons die  een of  ander tyd worstel.   Daar word ook ‘n
hoofstuk  gewy  aan  die  argumente  van  ‘n  sekere
geloofsgroep wat van huis na huis loop en die gelowiges se
siel versondig met slinkse redenasies oor die God-heid van
Jesus.

Die  skrywer  spreek  die  probleme  aan  in  die  vorm  van
dagstukkies en storietjies om sodoende op ‘n interessante
manier die probleme op te los. 

Louis Nel
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Poligamie, Saambly  en Die Huwelik

1 Korintiërs 7:1-40

Ek  het  al  heelwat  briewe  gekry  oor  hierdie  netelige
onderwerp - briewe waaroor ek nie werklik antwoorde het
nie. En dit lyk my ou Paulus het presies dieselfde probleem
gehad, want hy sê dat mense ook al vir hom briewe hieroor
geskryf het om antwoorde te kry. En vandag word die vrae al
moeiliker  sodat  selfs  die  teoloë  sit  en  kopkrap.  En  oral
probeer hulle vure doodslaan!

Alles  het  begin  by  Oer-grootjies  Adam  en  Eva,  en  die
begeertes  wat  van  daardie  jare  af  in  ‘n  mens  brand.  Die
probleem is net dat party mense se begeertes soveel erger
brand - vat nou maar vir Joost, Steve, Jacob en natuurlik vir
Tiger. Maar hierdie probleem kom al langpad - Paulus het dit
maar al te duidelik gesien daar in Korinte. Daarom skryf hy
hierdie hoofstuk in groot detail, en hy draai nie doekies om
nie. Maar ek moet bieg dat ek eendag ‘n paar vrae vir ou
Paulus  het  wanneer  ek  hom  sien,  want  sommige  van  sy
redenasies verstaan ek gladnie. 

In  Korinte  was  daar  in  daardie  tyd  ‘n  baie  sterk
eindverwagting. Gelowiges het geglo dat die wederkoms van
Jesus  enige  oomblik  kan  plaasvind,  en  so  het  Paulus  ook
geglo. Dit is natuurlik ook reg dat ‘n mens so moet lewe asof
die wederkoms vandag kan plaasvind. Die probleem is egter
dat  ‘n  mens  so  vasgevang  kan  raak  in  jou
wederkomsverwagting, dat jy heeltemal perspektief van die
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lewe kan verloor. ‘n Goeie balans sal wees om Jesus vandag
terug te verwag, maar jou lewensbeplanning te doen asof Hy
eers oor ‘n duisend jaar sal kom.

In  die  lig  van  hierdie  wederkomsverwagting,  wou  die
Korintiërs weet van die alledaagse dinge, en hoe om dit te
hanteer. Oor seks was daar twee moontlikhede: die eerste is
om  dan  maar  totaal  losbandig  te  lewe  (soos  dit  dikwels
vandag  die  geval  is!).  Dit  sou  beteken  dat  die  man  maar
vryelik  omgang  kan  hê  met  sy  slavinne  -  hulle  behoort
immers  aan  hom!  Bordele  was  vryelik  beskikbaar  vir  elke
man se genot, en dit lei natuurlik ook tot allerhande ander
verhoudings buite die huwelik. Die tweede stroom het weer
die  totaal  teenoorgestelde  siening  aangehang  -  totale
onthouding, wat eintlik ‘n uitvloeisel was van die asketiese
beweging.  Dit  het  behels  dat  daar  ‘n  totale  selfverloëning
moes wees op verskillende terreine van die lewe, en dat jy
jou selfs  geheel van die wêreld onttrek. Volgens hulle was
geheel  onthouding  van  seks  ‘n  voorwaarde  vir  geestelike
groei.

In  die  geskiedenis  het  altwee  hierdie  sieninge  ‘n  groot
invloed gehad op die mensdom. In die sestigerjare het ons
byvoorbeeld  die  Hippie-beweging  gehad  met  “Make  love,
not war!” as hulle slagspreuk, waar vrye seks aan die orde
van die dag was. In die Victoriaanse tyd was dit presies die
teenoorgestelde, en enige seks (selfs in die huwelik) is gesien
as sonde.
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Paulus  stel  dit  baie  duidelik  dat  slegs  die  derde  opsie
regverdigbaar is. Dit behels dat seks slegs beoefen mag word
tussen ‘n man en vrou in ‘n normale monogame huwelik met
‘n lewenslange verbintenis. ‘n Koerantredakteur het eenmaal
gesê dat ‘n koerant soos ‘n goeie vrou is: elke man moet sy
eie hê, en hy moenie sy buurman s’n lees nie.

Uit wat Paulus sê, is daar ‘n paar dinge waarby ons nie verby
kan kom nie:

‘n  Huwelik  is  ewig,  en  mag  nie  verbreek  word  deur  ‘n
egskeiding  nie,  buiten  in  baie  spesiale  gevalle.  Die
hedendaagse tendens van “reeksmonogamie”, waar mense
aanhou trou en skei,  is  volgens  Bybelse  standaarde totaal
onaanvaarbaar. Ek lees in Beeld van ‘n man wat al elf keer
getroud en geskei is!

Poligamie, waar ‘n man meer as een vrou kan hê, was wel ‘n
Ou  Testamentiese  gebruik,  maar  nêrens  in  die  Nuwe
Testament  word  dit  geregverdig  nie.  Die  huwelik  van  ons
staatspresident  is  dus  gladnie  op  Christelike  beginsels
gegrond nie, en so ook nie die poligame huwelike van die
Mormone nie!

Die hele debat oor saamblyery word in hierdie hoofstuk baie
reguit  beantwoord:  daar  is  absoluut  geen  gronde  om
saamblyery  te  regverdig  nie,  en  dit  is  dus  ‘n  sondige
verhouding.  Gedurende  ‘n  Daniël  konferensie  wat  in  ons
gemeente gehou is verlede jaar, het een van die jong manne
tot die besef gekom dat sy saambly-verhouding nie volgens
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GOD se wil is nie, en net dáár neem hy die besluit en vra die
leraar  om  hom  en  sy  meisie  te  trou.  Is  jy  dalk  in  so  ‘n
verhouding? Dit is nie te laat om dit reg te stel nie - doen die
regte ding!

Buite-egtelike  verhoudings  -  van  watter  aard  ookal  -  is
verkeerd. Breek daarmee!

Paulus sluit af met sy eie opinie, dat dit beter is om nie te
trou nie, want dan kan jy jou beter aan Jesus toewy. Dit is
egter slegs sy opinie! My eie opinie is dat die huwelik jou
verhouding  met  Jesus  aanvul.  In  ons  huwelik  werk  dit!
Hiermee wil ek vir my eie Mosbolletjie dankie sê dat sy my
huweliksmaat  is  vir  36 jaar  al,  en dat  sy  my so wonderlik
aanvul.

Gebed:

Here, dankie vir my huweliksmaat. Hou my asseblief getrou
aan haar vir altyd.
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Wie’s Baas in die Huwelik?

Efesiërs 5:21-33 

Lente is broeityd vir die Neushorings. Menigmaal het ek al
op  my  Boshuisie  se  stoep  gesit  en  dophou  hoedat  die
neushoringvoël vir sy vroutjie en die kroos kos aandra. Sy is
natuurlik  saam  met  die  kinders  toegemessel  in  ‘n  hol
boomstam, met net ‘n klein skrefie waardeur hy hulle voer.
Haar taak is eenvoudig: sy moet die kleintjies suksesvol groot
kry, en hulle het haar onverdeelde aandag 24 uur per dag. Sy
taak is ewe eenvoudig: daar moet so veel kos as moontlik
nes toe gedra word, sodat die kleintjies vinnig kan groei, en
natuurlik moet ma ook oorleef - sy het haar vere vir die kroos
uitgepluk, en kos is nou noodsaaklik om haar kondisie weer
terug te kry.

Vir Pa-neushoring is ons kuiertjie in die Bos ‘n reuse hulp,
want skielik is daar ‘n spens van kos wat nie opdroog nie.
Onverpoosd gaan hy voort - heen en weer nes-toe; kos-toe;
nes-toe ad infinitum. Hy dink skaars  aan sy eie welstand -
stop net so af en toe om haastig ietsie te sluk, en dan gaan
die karweiwerk weer voort. Kort-kort hoor ons die kleintjies
skree, dat Pa nou moet roer, want hulle is honger. Tóg snaaks
dat  ek  nog  nooit  die  ma  hoor  skree  het  op  haar
hardwerkende man nie! Laat mens dink…… As daar ooit ‘n
voorbeeld van praktiese liefde was, dan is hierdie een van
die Neushoring-gesin héél bo aan die lys!

Die Bybelse voorskrif vir verhoudinge binne die huwelik word
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dikwels  verkeerd  verstaan.  So  dikwels  lees  ons:  “Vrouens,
wees aan julle mans onderdanig” (Efes. 5:22), en dan haak
ons  net  daar  vas,  en  lees  nie  die  res  nie.  Om  die  hele
gedeelte reg te verstaan, moet ons by vers 21 begin lees,
want hier  staan al  dat gelowiges aan MEKAAR onderdanig
moet wees uit eerbied vir Christus. Die opdrag aan die vrou
om  onderdanig  te  wees  aan  haar  man,  is  deur  die  eeue
gruwelik misbruik - selfs vandag nog. Nêrens staan daar dat
die man baas is en die vrou sy slaaf nie! Tóg is dit hoe baie
mans dit interpreteer.

Dit  is  eers  wanneer  ons  verder  lees,  dat  ons  sien dat  die
opdrag aan die man is om sy vrou so lief te hê soos Christus
die kerk liefgehad het - Hy het selfs sy lewe daarvoor afgelê
(vers 25). Hierdie twee opdragte, asook die een in vers 21
moet saamgelees word as ‘n eenheid. Die man en vrou moet
dus aan mekaar onderdanig wees. 

Die vrou het egter ‘n besonderse opdrag om die leiding van
die man in die huwelik te aanvaar. Terselfdertyd het die man
’n besonderse opdrag - nie om baas te wees in die huwelik
nie, maar die liefhê-ding. Ons het oor en oor gelees dat ons
as gelowiges mekaar moet liefhê, maar in die huwelik moet
hierdie liefde ‘n stappie verder geneem word. Soos daardie
neushoringvoël onbaatsugtig, nie aan homself dink nie, maar
slegs sy vroutjie se belang soek, so moet die man se liefde vir
sy vrou totaal selfverloënend wees.

Die  verhouding  binne  ‘n  huwelik  word  vergelyk  met  die
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verhouding tussen Jesus en die kerk. As ons maar net gaan
kyk  na  Jesus  se  lewe  as  mens,  dan  is  daar  ‘n  paar  baie
interessante  dinge  wat  na  vore  kom.  Jesus  het  op  alle
terreine onvoorwaardelik die leiding geneem, nogtans het hy
nie die dissipels of Sy volgelinge oorheers nie. Nooit het ons
gesien dat Hy sou terugsit en dat hulle die werk moes doen
nie - nee, Hy was al die tyd saam met hulle in die tuig. Ons
sien nêrens dat hulle Hom moes bedien nie - Hy het eerder
húlle vuil voete gewas. En toe die moeilike tye kom was Hy
bereid om die pad enduit alleen te stap, en Sy lewe op te
offer vir Sy volgelinge. Van die dissipels is egter verwag om Sy
leiding te volg en onderdanig aan Hom te wees.

As hierdie soort riglyn in ‘n huwelik geld, kan dit nie anders
as om ‘n reuse sukses te wees nie. As jy as man jou vrou so
selfopofferend liefhet soos Christus sy kerk, dan kan dit nie
vir haar moeilik wees om aan jou onderdanig te wees, en jou
leiding te aanvaar nie. 

Terselfdertyd is dit ook waar, dat as ‘n vrou haar man baie
spesiaal laat voel deur haar optrede - dat hy die enigste een
vir haar is; die koning in hulle huis - dan kan dit nie anders as
om sy liefde vir haar na groot hoogtes aan te spoor nie. Die
huwelik  is  nie  ‘n  eenmansaak  nie,  maar  ‘n  hegte
vennootskap, waar albei partye ewe hard aan moet werk, en
elkeen sy kant bring met volle oorgawe, maar terselfdertyd
ook met Christus alleen as Hoof.

Hoe  wonderlik,  dat  die  omgekeerde  ook  waar  is:  dat  die
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huwelik ook gebruik word om die verhouding tussen Jesus
en die  kerk  te demonstreer.  In  vers  32 pas  Paulus hierdie
verhouding toe,  en  sê  hy  dus  dat  jou  huweliksverhouding
sodanig moet wees dat mense die kerk daarin kan sien. Dit
plaas ‘n geweldige verantwoordelikheid op jou huwelik, want
jy  moet  besef  dat  God  jou  huwelik  gebruik  om  die
ongelowige iets te laat begryp van die wonderlikheid van die
verhouding tussen ons as die bruid en Jesus Christus as die
Bruidegom.

Gebed:

Here,  daar  is  so  baie  terreine  in  my  huwelik  waar  ek  vêr
tekort skiet. Help my asseblief om hard daaraan te werk.
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My Huweliksmaat

1 Petrus 3:1-7

Is  daar  ‘n  mooier  prentjie  as  twee  stokou  gryskoppe  wat
liefdevol  hand aan hand stap  en  styf  teen mekaar  op  die
parkbankie  gaan  sit?  ‘n  Halfeeu  se  sout  het  hulle  saam
opgeëet; saam deur swaar tye gegaan; saam kinders groot
gemaak;  saam oud  geword,  en  deur  al  die  jare  het  hulle
liefde vir mekaar net groter en hegter gegroei.

Om ‘n huwelik te laat werk is nie maklik nie, en so dikwels
sien  ons  dat  huwelike  net  eenvoudig  nie  uitwerk  nie.  Die
man en vrou kan doodeenvoudig nie meer mekaar verdra
nie, en weldra spat die vurige liefde van weleer aan duisend
skerwe. As ‘n mens egter noukeurig jou huwelik grond op dít
wat in die Woord daaroor vir ons geleer word, dan kan baie
droefheid en pyn dikwels verhoed word.

In  Petrus  se  tyd  was  dit  bitter  moeilik  vir  ‘n  vrou  in  die
huwelik. Sy het nie dieselfde status as ‘n man gehad nie,  en
is dikwels soos ‘n vloerlap behandel. Om die waarheid te sê
was die vrou se posisie in die samelewing maar haglik, want
sy het geen sê gehad nie. Met die koms van die Christelike
Kerk het vrouens egter hulle menswaardigheid terug gekry.
In die kerk het hulle ware mense geword - gelyk met enige
ander mens voor God. 

In die huwelik het hierdie nuwe status egter baie spanning
veroorsaak, want skielik sien die man dat sy vrou nie meer
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die slaaf is wat sy was nie - veral as hy steeds ‘n ongelowige
was. Dit het egter baie wyer uitgekring: die owerhede het
gesien  hier  kom  groot  moeilikheid  -  hierdie  nuwe
Godsdienstige  beweging  is  besig  om  die  huishoudings  te
ondermyn. Vroue het nou skielik baie meer seggenskap as
wat hulle voorheen gehad het, en dit was ‘n reuse euwel! Dit
alles het die Christenvroue in ‘n baie moeilike situasie laat
beland,  en  daarom  skryf  Petrus  hoe  hulle  dit  alles  moet
hanteer om die plofbare situasie te ontlont.

Ons moenie hierdie gedeelte sien as ‘n algemene riglyn oor
die huwelik nie, maar dit gaan eerder oor die gelowige vrou
se plig teenoor haar onredelike man - en dit in ‘n samelewing
waar daar bitterlik teen die vrou gediskrimineer is.  As ons
egter  gaan  kyk  na  ons  eie  situasie  vandag,  en  in  die
agtergrond van ons eie kultuur, dan geld die dinge wat Petrus
vir die vrou sê ook vir die mans van vandag.

In vers 1 kry die vrou die opdrag om onderdanig te wees aan
haar man. As ons egter Efesiërs 5:21 lees, dan sien ons dat
dit  ‘n wedersydse onderdanigheid moet wees - hulle moet
aan  mekaar  onderdanig  wees.  Dit  is  baie  belangrik.  Om
onderdanig  aan  iemand  te  wees  beteken  dat  jy  daardie
persoon wil dien uit liefde vir God. Daar moet ‘n wedersydse
diens aan mekaar wees. As slegs een persoon gelowig is, dan
raak dit bitter moeilik, want dan word dit ‘n eensydige diens
en eensydige onderdanigheid. As dit jou lot is, dink dan aan
Jesus wat ook so ‘n eensydige offer gebring het toe Hy vir die
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sondes van die ongelowige wêreld betaal het aan die kruis.
Sulke eensydige onderdanigheid kan jy nie uit  jou eie krag
regkry nie, maar alleen uit die geestelike krag wat die Heilige
Gees vir jou gee.

Gedrag, sê Petrus, is baie belangriker as woorde. “Woorde
wek maar  dade trek.”,  lui  ‘n  bekende spreekwoord.  Jy  sal
nooit jou ongelowige man/vrou oortuig deur vir hom/haar te
preek nie. Jou voorbeeldige gedrag is egter ‘n reuse preek,
en daardeur mag jou huweliksmaat dalk tot bekering kom.

Petrus skryf in vers 3 ‘n ding wat talle vroue al nagmerries
gegee het:  “Julle  skoonheid moet nie  bestaan uit  uiterlike
dinge soos haarkapsels,  juwele en sierlike klere nie.” As jy
hierdie  versie  op sy  eie  lees,   gaan baie  vrouens  hulleself
eerder  in  ‘n  donker  kamer  toesluit  vir  die  res  van  hulle
lewens. “Eerder dood as sonder grimering!”, het ek menige
vrou al hoor sê. As ons dit egter binne sy konteks lees, dan
verander die prentjie: daar is niks verkeerd met juwele en
grimering en al die ander vroulike fieterjasies nie, solank as
wat jy die skoonheid uitstraal wat die Heilige Gees alleen in
jou kan gee - blywende beskeidenheid en ‘n kalmte van gees
(vers  4).  Innerlike  skoonheid  is  soveel  belangriker  as  die
uiterlike, maar net soos grimering slegs ‘n masker is om jou
mooi te laat lyk, so kan jy dalk ook ‘n mooi geestelike masker
opsit. Innerlike skoonheid moet diep uit die hart kom sonder
enige toneelspel of maskers!

As jy dalk gedink het dat hierdie gedeelte net vir  vrouens
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geskryf is, dan moet jy weer vers 7 lees, waar hy spesifiek vir
die mans sê dat hulle  verstandig met hulle huweliksmaats
moet saamleef. Hierdie is “heilige diplomasie”, waar die man
wat nog gedink het dat hy die baas in die huis is terdeë moet
besef dat huweliksmaats gelykes in die huwelik is.

Inderdaad wys  jou  verhouding  met  jou  huweliksmaat  hoe
jou verhouding met God is. As dit vir jou ‘n probleem is om
te bid, dan moet jy dalk na jou huwelik kyk - of die probleem
nie  dalk  dáár  lê  nie!  En  as  jou  huwelik  wankel,  mag  die
éintlike probleem dalk in jou verhouding met God lê.

Gebed:

Here, help my om asseblief my huwelik kerngesond te hou.
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Hoor God ooit as ek bid?

Lukas 18:1-14 

Jesus vertel twee gelykenisse oor gebed - in die eerste wil Hy
sê dat gebed vrugte afwerp, en dat jy moet aanhou bid. In
die tweede maak Hy duidelik met watter gesindheid ‘n mens
moet bid.

Ek het al talle hartseer briewe gehad van mense wat vertel
dat hulle aanhou bid en bid vir ‘n sekere saak, maar dat dit
voel asof die Here nie die gebed hoor nie. Dikwels is dit ’n
baie edel saak - ’n kind wat roekeloos lewe, en ’n moeder wat
desperaat vir haar kind bid, maar dit voel tevergeefs. Jy bid
vir reën, want die aarde verdroog en die plante verdor, maar
die reën bly net weg. Hoor God ooit jou dringende gebed? ‘n
Ander kla weer dat dit voel asof sy teen die plafon vasbid. Dit
voel asof  sy  die Here gladnie bereik deur haar gebed nie.
Kom haar bede ooit verder? Waar lê die fout? Is dit sy wat
verkeerd bid, of dalk met te min geloof bid, of is dit die Here
wat nie na haar wil luister nie? 

Wanneer Jesus die gelykenis vertel, begin Hy deur ‘n regter
te beskryf. Van iemand in só ‘n amp, sou ‘n mens deernis en
regverdigheid verwag. Hierdie regter het egter die vrou se
versoek totaal geïgnoreer. Dan hoor ons dat hierdie man in
die eerste plek géén respek het vir GOD nie, en dat hy hom
boonop gladnie aan mense steur nie. Al waaraan hy dink is
sy eie selfbeeld, en toe daardie vrou aanhou neul en neul dat
hy  haar  saak  behartig,  gee  hy  uiteindelik  in,  bloot  om  sy
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selfbeeld te beskerm. Die vrou se optrede is volgens sosiale
norme  van  die  tyd  skaamteloos.  Maar  sy  is  desperaat  -
vasberade!

Jesus  lewer  kommentaar  op  die  storietjie,  en  hy  tref  ‘n
vergelyking tussen die onregverdige regter en GOD. Hieruit
leer ons dat GOD soveel meer regverdig is as hierdie man
wat net aan homself dink. Die tweede belangrike vergelyking
is dat hierdie man niks vir mense omgegee het nie, maar die
Here het soveel deernis vir Sy kinders. Op talle plekke in die
Bybel  lees  ons  van Sy  wonderbare,  onbegryplike  liefde vir
ons,  en  hoe  Hy  Hom  oor  ons  ontferm.  Ons  lees  dat  Hy
bemoeienis maak met elke gelowige. Ons mag dus maar na
Hom gaan in gebed en vir Hom dinge vra. Al voel dit dikwels
vir  jou asof  Hy nie  jou gebed hoor  nie,  kan jy  vanoggend
verséker weet - Hy luister na jou smeking.

Waarom  word  ‘n  mens  se  eerlike  gebed  dan  dikwels  nie
toegestaan nie? Die  probleem is  dat  ek  en jy  maar  bitter
klein  dink  en  redeneer.  Ons  verstandjies  is  kleiner  as
mosterdsaadjies  in  vergelyking  met  GOD,  en  daarom  sien
ons dikwels net die klein huidige kolletjie rondom ons raak.
GOD sien ‘n baie, baie groter prentjie, en Hy sien nie alleen
die  huidige  en  verlede  wat  ons  sien  nie,  maar  ook  die
toekoms - Hy het immers reeds lankal die toekoms ontwerp!
Daarom gee Hy dikwels baie anders (en baie beter!) as wat
ons  vra.  Ek  weet  -  ek  het  eerstehandse  ondervinding
daarvan, en ek kan maar net met groot lof verkondig dat Hy
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groot en goed en alwetend is, en soveel groter dink as ek,
nietige mensie. Die groot geheim is dat Hy wil  hê dat ons
moet aanhou bid!

Die tweede gelykenis wat Jesus vertel oor gebed, handel oor
ons gesindheid. Ons sien die hoogdrawende Fariseër waar hy
in die tempel staan en eintlik sy eie lof besing voor die Here.
Hy vertel vir GOD (en almal wat na hom luister!) hoe ‘n goeie
mens hy nou éintlik is, en wat hy alles vir die kerk doen. Ek
het al by geleentheid predikante hoor bid, en dan som hy
eintlik sy preek op vir die gemeente. So ‘n gebed is nie ‘n
gesprek met GOD nie, maar met mense!

Waaroor gaan dit in gebed nou eintlik? Gebed is ‘n eerlike
gesprek met GOD waar dit in die eerste plek gaan oor die
belangrikste Gespreksgenoot. Kom ons neem ‘n voorbeeld:
as  jy  die geleentheid sou kry om met ‘n wêreldberoemde
ikoon  (sê  nou  maar  die  koningin  van  Engeland)  te  gaan
gesels -  wat sou jou gesprek behels? Jy sal  só opgewonde
wees, dat jy vir eers gladnie aan jouself sal dink nie! Jy sal vir
haar vertel  hoe jy  haar bewonder,  en haar bedank vir  die
wonderlike voorreg wat sy jou gegee het.  Omdat sy  groot
mag het, sal jy haar dalk versoek om van haar ongelooflike
rykdom te deel met die mense in Suid-Afrika wat in groot
nood verkeer. Die geleentheid is só groot, dat jy skoon van
jouself vergeet.

Gesels ons met GOD, dan is dit met Iemand soveel groter, en
die  blote  gedagte  laat  ‘n  mens  bewerasies  kry  van
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opgewondenheid.  Het  ons  ooit  nog  daardie  respek  en
bewondering  vir  Hom?  Voel  ons  nog  klein  en  nietig  en
magteloos  voor  die  Koning  van alle  konings?  Wil  ons  nog
uitbars in ‘n jubelende, opgewonde lofprysing vir Hom, elke
keer  wanneer  ons  die  geleentheid  kry  om  met  Hom  ‘n
gesprek te voer? Wanneer ons met Hom praat, dan behoort
ons gedagtes so groot te wees, dat ons nie onsself en ons
nietige behoeftetjies raaksien nie,  maar die groter prentjie
van duisende en miljoene ander wat soveel slegter af is as
onsself.  Ag,  en natúúrlik  mag ons maar ons eie behoeftes
ook voor Sy voete lê - Hy is immers ons liefdevolle Vader!

Gebed:

Almagtige Vader, vanoggend wil ek U grootheid uitbasuin vir
die ganse wêreld!
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Ons Vader...

Lukas 11:1-4  

Toe  Een  van  Jesus  se  dissipels  Hom  vra  om  hulle  ook
asseblief te leer bid, het Hy hulle ‘n kort modelgebed geleer.
Die idee was dat dit ‘n raamwerk sou wees wat ‘n mens kan
gebruik  waarom  jy  ‘n  gebed  kan  bou.  Saam  met  hierdie
gebedsraamwerk  vertel  Hy  hulle  ook  ‘n  gelykenis  wat  die
waarde van gebed beklemtoon, en die dissipels terselfdertyd
aanmoedig om te bid.

Oor  die  betekenis  en  die  simboliek  agter  die  “Ons  Vader-
gebed”, kan ons baie ure gesels. Ons kan dit beslis nie in een
dagstukkie uitpraat nie. Maar kom ons kyk ‘n bietjie presies
wat Jesus hier wil sê.

Jesus begin die gebed deur GOD aan te spreek as Vader. Ons
sien dat Jesus dieselfde aanspreekvorm gebruik in Luk 10:22
nadat die 72 terug gekeer het,  en ook in Getsemane (Luk
22:42) toe Hy geworstel het oor Sy dood wat op Hom wag.
“Vader” dui op ‘n intieme verhouding tussen Jesus en GOD.
En nou kom gee Hy sy dissipels die reg om óók so met GOD
te mag praat.  Hulle  kry  dus  die  reg  om dieselfde  intieme
verhouding met GOD te mag hê. Dit beteken in werklikheid
dat GOD nie alleen die verhewe Here is wat oor alles heers
nie,  maar dat Hy ook in sorgsame liefde soos ‘n Pa vir  Sy
kinders sorg. Met hierdie aanspreekvorm sê Jesus dan vir sy
volgelinge dat hulle in ‘n sekere sin presies dieselfde status
as Hy kry - om kinders van GOD te word.
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Natuurlik is presies dieselfde vandag van toepassing op my
en jou as gelowiges - GOD is ons liefdevolle Vader, en ons kan
te enige tyd na Hom gaan in gebed. Is dit nie wonderlik nie!?

Die gebed bestaan uit vyf bedes, waarvan die eerste twee te
doene het met die eer van GOD en die laaste drie met ons
eie behoeftes wat ons voor Hom lê.

In die eerste bede vra ons dat die Vader se Naam geheilig
(vereer) word. Daarmee verklaar jy as bidder jouself bereid
om alles in  jou vermoë te doen om die Here se Naam te
vereer  en  te  heilig.  Dit  plaas  op  jou  ‘n  groot
verantwoordelikheid,  want  dit  beteken  onder  meer  dat  jy
Hom wil  leer  ken soos Hy waarlik  is,  en dat  jy  moeite sal
doen om sy almag en die grootheid van sy werke raak te sien
en aan almal bekend te maak. Daarmee wil jy met jou ganse
lewe  die  Here  loof  en  prys,  en  terselfdertyd  ook  die
katalisator wees om ander mense te inspireer om dieselfde
te doen.

Die  tweede bede is  ‘n  bereidsverklaring  om te alle  tye te
erken dat  GOD regeer.  Hy is  in  beheer -  ons het  dit  al  so
dikwels vir mekaar gesê deur hierdie dagstukkies. As ons die
boek Daniël lees, besef ons net keer op keer dat Hy ten volle
in  beheer  is,  al  lyk  dit  soms  vir  ons  gladnie  so  nie.  Met
hierdie bede stel ons ons volle vertroue op Hom, en berus by
gebeure buite ons beheer.

In  die  derde  bede  verklaar  ek  my  volle  afhanklikheid  van
GOD. Dit is dikwels baie moeilik vir ‘n ryk persoon om hierdie
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bede eerlik  te bid -  alles is tog daar in oorvloed - waarom
moet ek dan nog die Here vra om te voorsien? Ja, Job het
dalk  ook  so  gedink,  en  in  ‘n  oogwink  was  alles  weg.  Die
skielike  wêreldwye  ekonomiese  insinking  het  oornag  van
baie skatryk mense armes gemaak. Selfs al het ‘n mens in
oorvloed, moet jy steeds jou afhanklikheid van Hom besef en
erken. Alles wat jy het, het jy slegs deur Sy groot genade.

Oor die vierde bede - sondevergifnis - kan ons letterlik boeke
skryf. Ek het oor die jare al talle briewe gehad waar mense
my met trane vra of dit ooit moontlik is dat GOD hulle groot
sondes kan vergewe. Natúúrlik! Lees maar wat ons Vader sê
in Jesaja 1:18: “Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal
wit word soos sneeu.”. Rom 3:23 sê: “Almal het gesondig ......
maar hulle  word sonder  dat  hulle  dit  verdien vrygespreek
vanweë die verlossing deur Jesus Christus.”. 

Daar is egter ‘n stertjie aan hierdie bede: “want ons vergewe
ook  elkeen  wat  teen  ons  oortree”,  verklaar  ons  voor  die
Here. Hierdie is  die moeilike deel,  want dit  is  nie altyd so
maklik om ander te vergewe nie. Dikwels loop gelowiges vir
jare met ‘n wrok in die hart rond teenoor iemand wat hom
te na gekom het. Hoe kan ons van GOD vra om ons sonde
(wat  dikwels  dik  boeke  beslaan)  te  vergewe,  as  ons  nie
bereid is om iemand een enkele sonde teen ons te vergewe
nie? Om te vergewe beteken dat jou hele houding teenoor
daardie persoon moet normaliseer, en jy hom aanvaar as ‘n
vriend.
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Die  laaste  bede  handel  oor  versoekings  wat  oor  ons  pad
kom.  As  ons  die  Here  bid  om  ons  daarteen  te  beskerm,
beteken dit dat ons dit aktief sal vermy. Die liedjie uit My Fair
Lady lui: “The Lord above gave liquor for temptation, to see
if man can keep away from sin. But with a little bit of luck,
when temptation comes, you’ll step right in!”. Die liedjie het
‘n  totale  wanpersepsie  van  versoeking.  Ons  moenie  die
versoekings  gaan  soek  nie  -  ons  moet  júis  van  hulle  af
wegbly! 

Kom ons kyk met nuwe oë na hierdie gebed, en gaan leef dit
uit.

Gebed:

Vader, ek voel so klein wanneer ek hierdie gebed bid, want
ek skiet so vêr tekort in my eie uitlewing daarvan.
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Die Waarde van Gebed

Lukas 11:5-13  

Wanneer die dissipels Jesus uitvra oor gebed, gaan Hy verder
om die waarde van gebed te verduidelik in die vorm van ‘n
storietjie. Hy gebruik beelde wat hulle baie goed verstaan. In
die  Midde-Oosterse  wêreld  was  gasvryheid  ‘n  baie
belangrike ding. Selfs al kom iemand in die middel van die
nag by jou aan, sal jy steeds uit jou pad gaan om aan hom
gasvryheid te verleen. Dit was deel van die lewe, en as jy nie
hiermee saamgegaan het nie, was dit ‘n skande. Vandag leef
ons anders -  ons sal gerieflikheidshalwe maak asof ons nie
die deurklokkie gehoor het nie, en almal sal saamstem - die
misdaad, jy weet.....

Die gelykenis handel oor ‘n man wie se vriend hom in die
middernagtelike ure wakker klop en vra vir drie brode om te
leen  sodat  hy  gasvryheid  kan  bewys  aan  ‘n  onverwagse
besoeker.  Jesus  se  gevolgtrekking  is  dat  ter  wille  van
vriendskap, hy sy vriend sal help. En al sou dit dan ook maar
net wees dat die man nie skande oor sy naam wil laat kom
nie, hy steeds die vriend sal help.

Dadelik wil ons vra wat hierdie storie dan met gebed te make
het? Jesus be-antwoord sélf die vraag deur te verduidelik, en
hiermee wil Hy elke gelowige aanmoedig om te volhard in
gebed.  Deur  die  voorbeeld  wat  Jesus  gestel  het  (Hy  het
dikwels in gebed verkeer) en deur gelykenisse, het Hy mense
dikwels opgeroep om te bid, soos byvoorbeeld in Luk 18:1-8.
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In hierdie gedeelte is dit egter GOD se gewilligheid om te gee
vir dié wat vra, wat sentraal in die boodskap staan. En Jesus
sê hiermee dat Hy selfs die mees ontydige en skaamtelose
versoek sal aanhoor.

Jesus moedig die luisteraars aan met: “Vra, en vir julle sal
gegee  word.  Soek,  en  julle  sal  kry.  Klop,  en  vir  julle  sal
oopgemaak word.” (v.9). Hy wil hierdie gedagte inhamer in
die  luisteraars  se  gedagtes,  dus  herhaal  Hy  dit  in  ander
woorde. En dan verduidelik Jesus dat GOD soos ‘n liefdevolle
Pa vir Sy kinders sorg. In die vorige hoofstuk het ons alreeds
gesien  dat  Jesus  GOD  voorstel  as  ons  Vader,  en  dat  ons
daarom in  vrymoedigheid na Hom kan gaan sonder  enige
vrees. Nou wil Jesus dit beklemtoon dat Hy ook die sorgsame
Vader is wat nie alleen in ons daaglikse brood voorsien nie,
maar ook gee as ons vra.

Jesus  verduidelik  dat  ‘n  aardse  pa  tog  nie  onsimpatiek
teenoor sy  kinders  sal  optree nie.  ‘n  Pa sal  voorsien in sy
kinders se behoeftes, en wanneer hulle hom iets vra sal hy
nie antwoord deur hulle iets totaal nutteloos te gee nie. Ons
besef dat ons almal maar sondige mense is, en dat selfs die
heiligste persoon nie sonder sonde is nie. As so ‘n sondige pa
dan vir sy kinders goed kan wees, hoeveel te meer nie die
Heilige Vader in die hemel nie?

Dit bring ons egter by ‘n ander kwelvraag wat menige mense
al gevra het: As Jesus dan hier beloof het dat GOD alles sal
gee wat ons vra - waarom is dit dan dat ek al jare lank bid vir
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iets, en die Here gee dit nie vir my nie?

Ons  moet  besef  dat  ek  en  jy  nietige,  feilbare,  sondige
mensies  is  wat  gewoonlik  nie  eers  ‘n  aks  verstaan  van
waaroor die lewe gaan nie. Dikwels is ons wenslysies vir die
Here soos die lagwekkende briefies wat kinders vir Kersvader
skryf - “Ek wil ‘n fiets hê en ‘n radiobeheerde reisieskarretjie
en ‘n kompioetir met baie games op en.......”. Ons kan maar
net lag oor die versoeke van ons kinders, en dan wil ons baie
vinnig sê: “Maar my versoeke aan die Here is darem nie so
belaglik nie!”.

As  ons  in  perspektief  daarna  kyk,  dan  sien  ons  dat  die
kinders baie eerlik is  met hulle versoeke, en hulle sien dit
beslis  nie  as  belaglik  nie.  Tóg  sal  ons  dikwels  iets  totaal
anders gee, want ons besef al te goed dat dit wat hulle vra
nie goed sal  wees vir  hulle  welsyn nie.  Op dieselfde wyse
besef ons dikwels nie wat die Here vir ons beplan nie, en dan
wonder ons waarom Hy dan nie die dinge wat ons vra (soms
baie edel dinge) vir ons gee nie. Dikwels sien ons jare later
eers wat Sy doel was. 

Jesus sluit af deur te sê dat die Vader die héél grootste vir
ons gee wanneer ons vra, naamlik die Heilige Gees. Kan ons
ooit vir enigiets meer vra? Die wonderlike werkinge van die
Heilige  Gees  word  vir  ons  so  mooi  beskryf  in  die  boek
Handelinge. Ons sien vir Petrus - dieselfde man wat beangs
gesink het toe hy die golwe sien, en nie vir Jesus genoeg kon
vertrou nie; dieselfde man wat gedoen het voor hy gedink

27                                                   Gaan Na Inhoud



het, en die slaaf se oor afgekap het in ’n woedebui; dieselfde
man wat so bang was dat hy ontken het dat hy ooit vir Jesus
geken  het,  toe  ’n  eenvoudige  diensmeisie  hom  daaroor
uitvra - dáárdie selfde Petrus word skielik die onverskrokke,
nugter-denkende spreker wat selfs  nie eers bang is  vir  die
Joodse Raad nie. Sonder om te skroom, vertel hy vir die raad
van Jesus. Skielik kan hy selfs wonderwerke doen wanneer
die Heilige Gees aan hom gegee word. 

Oor hierdie onderwerp - die Heilige Gees - kan ons boeke vol
skryf, maar hierby wil ek volstaan.

Gebed:

Here, dankie vir die wonderlike gawe van gebed, en dat ons
hiermee na U kan gaan.
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Bid met Vrymoedigheid

1 Johannes 5:14-21

In die laaste paar verse van Johannes se eerste brief herinner
hy sy  lesers  weereens aan wat  hulle  ontvang omdat hulle
kinders  van  God  is.  Die  eerste  sekerheid  wat  ons  as  Sy
kinders het is dat ons die vrymoedigheid kan hê om na God
toe te kan gaan in gebed. Maar dit is nie alleen die feit dat
ons mag bid nie, maar ook dat God gebed verhoor. Daar is
egter ‘n paar baie belangrike dinge wat ons moet onthou oor
gebed en gebedsverhoring. Gebed is ‘n intieme gesprek met
God - nie ‘n rympie wat opgesê word om God tevrede te hou
nie. Nog minder is gebed om ’n wenslysie af te rammel oor
dit en dat wat ons graag wil hê. Ek het ook al ‘n paar keer
gehoor  hoedat  ‘n  predikant  sy  preek  afrond  met  sy
slotgebed,  en  in  die  gebed  net  ‘n  paar  punte  vir  die
gemeente  beklemtoon  sodat  dit  mooi  vas  sal  staan.
Dominee, gebed is ‘n gesprek met God, nie ‘n gesprek met
jou gemeente nie!

Gebed is om jou  diepste versugting, jou pyn, jou blydskap,
jou  verwondering,  jou  diepste  geheime  met  God  te  deel.
Gebed is ook om vir God te sê wat jy van Hom dink - om Sy
grootheid en almag te besing en jou te verwonder oor Sy
groot genade. Gebed is om vir Hom dankie te sê vir al die
ryke seëninge wat Hy oor jou lewe strooi, en dat Hy in Sy
groot, groot genade ook vir jou as sondige mens uit die poel
van verderf kom ruk het en jou Sy kind kom maak het. Dit is
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om innig dankbaar te wees vir die Heilige Gees in jou lewe.
Soms is gebed net bloot stilbly en die teenwoordigheid van
God in te drink soos ‘n dorstige spons. Nie alleen is gebed ‘n
gesprek met die Heilige God nie, maar dit het ook ‘n reuse
bonus:  daardie  gesprek  verryk  jou  geestelik  en  maak  jou
geloof sterk. Om maar net God se heilige teenwoordigheid
te ervaar, en te weet dat Hy luister na jou nietige gesprek
met  Hom,  is  al  klaar  ‘n  wonderlike  opheffing  van  jou
gemoed, al is jou gemoed ook hóé swaar.

Die vraag is of God ooit ons gebede verhoor? Bid ek nie dalk
verniet nie? Bid ek nie in ‘n vakuum in nie? Soms voel dit
asof ek vir ‘n ewigheid bid oor ‘n saak, en dan gebeur daar
niks - gee God ooit wat ons vra? Kom ons kyk ‘n bietjie na ons
eie menslike omstandighede. Jou klein seuntjie kom na jou
toe en hy vra: “Pa, ek wil asseblief ‘n skaatsplank hê, en ‘n
selfoon  wat  musiek  kan  maak  en  ‘n  playstation.  En  Pa,
assegrootblieftog  Pa,  Jannie  het  so  ‘n  klein  regte  egte
motorfietsie - ek wil ôk ene hê, pleeeeeze Pa!” Wat gaan jou
reaksie wees? As jy alles gee waarvoor hy vra, dan gaan jy
hom ‘n reuse onguns aandoen. Hy gaan dit natuurlik nie so
insien dat dit nie tot sy voordeel is om ‘n ding te kry wat hy
bitter graag wil hê nie, maar jy as ouer het al deur die lewe
gegaan, en jy weet wat jou kind gaan sterk maak vir die lewe.

In ons verhouding met God vra ons ook dikwels vir goed wat
ons bitter graag wil  hê,  en dan gebeur niks.  Net  soos  die
seuntjie raak ons ook dikbek of moedeloos oor ons nie kry
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nie, en ons beskuldig God daarvan dat Hy nie gebed verhoor
nie. Verhoor God dan óóit gebed? 

Ek het al omtrent 1500 dagstukkies geskryf oor die afgelope
paar jaar. ‘n Prestasie? Wel, daar is ‘n ou klein geheimpie: as
dit nie was vir God wat elke dag my gebed verhoor en vir my
die gedagtes in my hart lê om te kan skryf nie, sou ek dit
nooit, ooit kon regkry nie. ‘n Paar aande gelede besluit ek
om ‘n  dagstukkie  te  skryf,  want  die  volgende oggend sou
daar  nie  tyd  wees  nie.  Ek  gaan  sit  voor  my  rekenaar,  en
skielik is die Skrifgedeelte vir my Grieks. Wat kan ek tog skryf
oor daardie stukkie? Naderhand het ek tou opgegooi en in
die sitkamer gaan sit.  Ek het my oë toegemaak en vir  die
Here gevra wat ek tog moet doen, want môre is daar nie tyd
vir ‘n dagstukkie nie. En skielik kry ek die antwoord: die Here
wou maar net hê dat ek my afhanklikheid van Hom erken, en
dat ek vir Hom moes vra vir die gedagtes. Ek het opgespring
en voor my rekenaar gaan sit en die gedagtes het soos ‘n
waterstroom gevloei. God het weereens my gebed verhoor,
soos wat Hy al talle en talle kere gedoen het - meer as wat ek
kan onthou.

Dikwels gebeur dit dat God nie gebed verhoor soos wat ons
dit  graag wil  hê nie.  Waarom? Die antwoord kry ons in 1
Johannes 5:14, waar hy skryf dat God ons gebede verhoor as
ons enigiets volgens Sy wil  vra.  Soms lyk iets wat ons van
God vra baie edel en goed, maar God het iets totaal anders
vir ons in gedagte. Wat ons vra is dalk wel goed, maar God
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weet beter - Sy gedagtes is immers baie, baie groter as ons
s’n.  Uit  my  eie  lewe  kan  ek  ‘n  voorbeeld  noem:  ek  wou
predikant word en die evangelie verkondig. Alles het egter
vir my skeef geloop, en ek kon dit net nooit verstaan nie. En
toe gee die Here vir my hierdie internetbediening in die plek
daarvan.  Die  dagstukkies  bereik  nou  gereeld  meer  as
tienduisend  mense!  Hoeveel  mense  sou  na  my  preek
geluister het as ek ‘n predikant geword het? Dalk twee- of
driehonderd? Inderdaad het Hy my gebed verhoor, maar op
‘n baie ander manier as wat ek dit wou hê - en baie, baie
beter!

Gebed:

Here,  ek  loof  en  prys  U,  en  dank  U  inniglik  vir  die  reuse
voorreg  om  met  U  te  mag  gesels.  Dankie  ook  dat  U  my
gebede verhoor.
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Vrae oor die Uitverkiesing

1 Tessalonisense 1:2-10

As ‘n mens die woord “Uitverkiesing” hoor, dan voel dit vir
baie gelowiges asof jy teen ‘n geloofsmuur vasloop. “God is
onregverdig!”, het ek al vele mense hoor sê, “Hoe kan God
dan party  mense  uitverkies  om die  ewige  lewe te  hê,  en
ander  verwerp  Hy?”.  En  dikwels  word  God  se  liefde  dan
bevraagteken,  want  dit  is  mos  nie  liefde  om  iemand  te
verwerp nie...... Die hele gedagte van die uitverkiesing is vir
baie mense ‘n reuse struikelblok, en selfs gelowiges worstel
hiermee. Ek het al  verskeie kere gelowiges die vraag hoor
vra: “Hoe kan ek seker wees dat ek werklik uitverkies is?”

Wat word bedoel met die woord “Uitverkiesing”? Dit verwys
na God se soewereine keuse om ‘n persoon (of mense) te
kies om Syne te wees. Dit kan ook verwys na God se keuse
om  ‘n  persoon  te  kies  om  ‘n  bepaalde  taak  uit  te  voer.
Natuurlik gebeur dit alles volgens God se ewige raadsplan -
lees  gerus  maar  daarvan  in  Efesiërs  1:11.  Op  grond  van
hierdie (liefdevolle) raadsplan red Hy mense van Sy keuse en
maak  hulle  só  Sy  kinders  (Efes.  1:4).  Die  hele
uitverkiesingsgedagte spreek - nie van onregverdigheid nie,
maar juis van God se onverklaarbare liefde en genade. God
het geen behae daarin dat iemand moet verlore gaan nie,
maar Hy wil dat almal gered moet word. 

Die tweede vraag wat ons moet vra, is of dit dan nie dalk
onregverdig is van God om net sekere mense uit te kies nie?
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Die  antwoord  is  ‘n  baie  besliste  “NEE!”.  Dit  is  nou  maar
eenmaal so dat mense van nature sleg is, en God se vyande
is. Vat van jouself: as jy in ‘n kamer vol slegte, ongemanierde
mense instap,  en hulle  begin  jou koggel  en  vloek  en met
klippe gooi - sou dit onregverdig van jou wees om een van
hulle  aan  die  hand  te  vat,  hom  maniere  te  leer  en  te
versorg? Natuurlik nie! En is jy dan onregverdig teenoor die
ander, net omdat jy hulle nie ook maniere geleer het nie?
Beslis nie, want hulle wou in elkgeval niks met jou te doene
gehad het nie! Presies so is die mens teenoor God - Hy kies
dikwels  selfs  mense  uit  wat  bittere  vyande  van  Hom  wil
wees, en wat niks met Hom uit te waaie wil hê nie. 

Die derde vraag wat dikwels gevra word is: “Hoe weet ek of
ek uitverkies is?”. As jy vanoggend hierdie dagstukkie lees,
dan is dit al genoeg rede om te glo dat jy wél uitverkies is.
God  se  roepstem  gaan  na  almal  toe  uit.  Sy  liefde  is  so
onmeetbaar  groot,  dat  Hy  nie  wil  hê  dat  ‘n  enkele  mens
verlore gaan nie. Die vraag is egter, of ‘n mens antwoord op
daardie  roepstem  van  God.  “Ek  staan  by  die  deur  en  Ek
klop.”, is die beroemde woorde van Jesus. Dit is jou eie keuse
of  jy  wil  oopmaak.  Sien,  die uitverkiesing het  twee kante:
God  s’n  en  joune.  God  kies  jou  uit  en  bied  aan  jou  die
ongelooflike geskenk van die ewige lewe. Dit is dan vir jou
sélf om te besluit of jy daardie geskenk gaan aanvaar of nie.
Dit is net ‘n eenvoudige “Ja” of  “Nee”. 

Die vierde vraag is: “Wat moet ek doen as ek uitverkies is?”.
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Wanneer ‘n mens die dag God se roepstem herken en “Ja”,
daarop antwoord, dan beteken dit nie dat jy nou maar kan
gaan terugsit en God se genade oor jou laat spoel nie. Dit
beteken dat jy  jou moet gereed maak vir  die ewige lewe,
want  dit  is  ‘n  lewe  saam  met  God.  Ons  weet  dat  God
absoluut heilig is, en daarom sal dit bitter onvanpas wees om
vuil  en  totaal  besmet  saam  met  Hom  te  wil  leef.  Dit  is
daarom niks minder as reg nie, om te probeer skoon kom
(van sonde) en om jouself aanneemlik vir God te maak. Die
wonderlike  is  dat  Hy  jou  al  die  hulp  daarmee gee wat  jy
nodig het - die Heilige Gees is daar om jou te lei.

Paulus sê dat ‘n mens iemand wat uitverkies is kan uitken in
die dinge wat hy doen, want die leiding van die Heilige Gees
maak jou anders. In die eerste plek word dit duidelik in die
blote feit dat jy die evangelie gehoor en aanvaar het. In kort:
as jy Jesus aangeneem het, is jy uitverkies! 

Die tweede faset van ‘n persoon wat uitverkies is se lewe is
dat die geloof in aksie oorgaan, en dat dit sigbaar word in die
dinge wat hy doen. Kortliks beteken dit dat jy aktief Jesus se
liefde uitleef, nie alleen met woorde nie, maar ook met jou
dade.  Dit  is  tóg  snaaks,  dat  hoe  harder  jy  werk  op  die
liefdesveld, hoe sterker word jou geloof. Jou liefde word dan
as’t ware die bewys dat God jou uitverkies het. Let wel, dat
jy nie hoef te werk om uitverkies te word nie - dit gee God
gratis - jy werk wél OMDAT jy uitverkies is, uit dankbaarheid
vir hierdie genade wat God ALREEDS aan jou bewys het.
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Die  derde  faset  wat  Paulus  noem  is  “volharding  van  julle
hoop”. Om op die Here te hoop, beteken dat jy wéét Hy sál
waar maak wat Hy belowe het. Jy volhard in hierdie hoop as
jy met jou lewe wys dat jy God op sy Woord neem.

Laastens:  Ek het al  gehoor dat iemand vir  ‘n  weerbarstige
persoon sê dat hy glo dat hy nie uitverkies is nie. Onthou die
moordenaar langs Jesus aan die kruis! 

Wie is  ek  of  jy  om te oordeel? Behandel  elke mens -  hoe
onverskillig hy ookal is - asof hy uitverkies is. As God my en
jou kon kies, kan Hy enigeen kies!

Gebed:

Dankie dat U my uitgekies het, Here, en dat U genade ook
oor my kon spoel. Help my asseblief om daardie liefde voluit
uit te leef.
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Wat Beteken die Uitverkiesing?

Efesiërs  1:3-14

Steve Hofmeyr het Suid Afrika aan sy voete. Hy is seker een
van die gewildste sangers wat ons land ooit geken het. Sy
vibrante musiekstyl; sy innemende verhoog-persoonlikheid;
sy onverskrokke houding teenoor dít wat verkeerd is - hierdie
dinge maak dat mense van hom hou. Hy verdien deur en
deur die aandag wat hy kry.

Nou gebeur dit so maklik dat ons dink dat dit net so werk in
ons  verhouding  met  God:  Hy  het  ons  lief  omdat  ons  iets
gedoen  het  wat  Sy  liefde  verdien.  In  hierdie  loflied  wat
Paulus aan die begin van die Efesiërbrief skryf, sien ons dat
dit allermins die geval is. O ja, daar is ‘n “omdat” betrokke by
God se liefde vir ons, maar hierdie “omdat” is nie ons goeie
gedrag nie - dit lê in God en Sy wese. God het die gelowige
lief  omdat Hy God is,  en omdat Hy besluit  het om sekere
mense kinders van God te maak. Verséker kan ek myself in
die prentjie van God se verlossingswerk sien, maar ek kan
beslis  nie  sê:  “God  het  my  uitverkies  om  heilig  en
onberispelik voor Hom te leef omdat ek is wie ek is of oor
die dinge wat ek doen” nie. Die “omdat” in daardie sinnetjie
moet eerder vervang word met die woord “ten spyte van”:
“God het my uitverkies …. ten spyte van die dinge wat ek
doen, en ten spyte van wie ek is!”

Die hele kwessie van verlossing is ‘n bitter moeilike ding om
te  verstaan  -  om  die  waarheid  te  sê,  is  dit  totaal
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onverstaanbaar. Baie mense beweer dat God se uitverkiesing
bitter  onregverdig  is.  Hoe  kan  Hy  dan  sekere  mense
verwerp? Hoe kan Hy besluit of ons die paal gaan haal, nog
voordat ons gebore is? 

Dalk kan ‘n mens dit verduidelik met ‘n voorbeeld: iemand
bring ‘n groot kartondoos by jou kantoor in: “Kom kyk!”, sê
die persoon, en jy loop nader. Wat jy daar sien vervul jou
met afsku: ‘n tiental  motgevrete,  brandsiek katjies,  vuil  en
bitterlik verwaarloos. Jy steek jou hand in die doos, en hulle
blaas en grom vir jou. Jy besluit dat jy darem enetjie wil red
van ‘n  gewisse  dood.  Almal  is  ewe lelik,  maar  jy  kies  tóg
enetjie, en was en versorg hom en gee hom kos. Liefderyk
maak jy hom groot, en word hy deel van jou gesin. Was dit
onregverdig van jou om nie ál die katjies te vat nie? Het die
enetjie wat jy gevat het verdien om te leef? Nee, jy kan nie
vir God verwyt dat Hy onregverdig is om slegs party mense
uit te kies om Sy kinders te word nie. Wees eerder verbaas
dat hy jóú uitverkies het!

‘n Mens moet dit  baie duidelik stel,  dat as dit  van ons as
mense afhang, dan sal  nie ‘n enkele een van ons ooit  die
saligheid kon kry nie. Deur Christus se verlossingswerk het
dit egter vir ons moontlik geword, en kan ek en jy ook heilig
en onberispelik voor God staan. Nou het ons deel geword
van  God  se  gesin  en  is  ons  erfgename  saam  met  Jesus.
Dikwels voel dit vir ‘n mens asof jy ‘n totale nul op ‘n kontrak
is - net ‘n verlore stofdeeltjie in die heelal. Jy het nou nie juis
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Steve Hofmeyr se persoonlikheid nie, en niemand sien jou
ooit raak nie. Weet God ooit van jou bestaan? As jy só voel,
gaan lees dan weer ‘n slag Efesiërs 1:11. Jy is beslis nie net ‘n
nommer nie, maar baie spesiaal vir God. Eeue gelede al is jy
uitverkies,  en  het  God reeds  besluit  om jou  deel  van  die
geseënde gesin van God te maak. Al behandel die wêreld jou
stief, kan jy jubel in die wete dat jy ‘n Koningskind is!

Maar daar is nog meer: Hy het boonop vir jou die Heilige
Gees  gegee.  Die  Heilige  Gees  is  die  seël  van  God  se
eiendomsreg op jou. Hy is soos ‘n waarborg - ‘n deposito - om
te sê: “Nou kry jy die eerste gedeelte van jou erfenis, maar
hierdie  is  nog  maar  net  die  begin.  Daar  is  nog baie,  baie
meer wat  vir  jou wag!” Soos wat  ‘n mens geestelik  groei,
begin jy sien hoedat die beloftes wat God jou gee deur die
Heilige  Gees,  vorm  aanneem.  Voor  jou  oë  word  God  se
beloftes waar (ek ervaar dit elke dag!), en dan begin jy besef
dat  hierdie maar  net  ‘n  ou klein deeltjie  daarvan is,  want
eendag, wanneer alles in vervulling gaan, dan wag daar op
jou  die  wonderlikste  van  alle  beloftes.  Om  in  die
onbeskryflike  nuwe  koninkryk  te  leef  sal  ‘n  asemrowende
ondervinding wees, en die wonderlike daarvan is dat dit vir
ewig sal wees, en nie meer net tydelik soos ons verganklike
aardse lewe nie.

Hoe wonderlik  is  die  wete:  God het  vir  my en jou,  totale
vyande van Hom, aangenome kinders gemaak met presies
dieselfde status as ‘n ware kind. Hy het ons uitgekoop uit die
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slawerny en ons deel gegee aan Sy koninkryk. Ja, Hy het ons
selfs ‘n nuwe identiteit gegee. Sal ons Hom nie daarvoor loof
nie?

Gebed:

Dankie dat U ook vir my, verlore sondaar, uitverkies het as U
kind.
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Twyfel

Lukas 7:18-23  

Het jy al ooit getwyfel in jou geloof? Het die gedagte al ooit
deur jou kop geflits, dat hierdie hele “Godsdiens-storie” dalk
net iets is wat in ons koppe is? In Sondag se Rapport sien ek
‘n beriggie dat daar in Engeland ‘n nuwe gier is om jou te
laat ont-doop. Mense wat besluit het dat hulle niks met die
Christelike Godsdiens te doene wil hê nie, maar deur hulle
ouers laat  doop is,  wil  hulle op hierdie manier distansieer
van  Godsdiens.  Daar  is  berigte  van  mense  wat  die  kerk
verlaat omdat hulle nie meer kan (of wil) glo nie. Ek het geril
toe ek dit lees - hoe kan ‘n mens net eenvoudig jou geloof
opgee?

Tóg moet ek bieg dat die twyfelgedagtes my ook al getref
het,  en dan wil  ek  myself  skop dat  ek  my gedagtes vir  ‘n
oomblik  aan  die  duiwel  uitgeleen  het.  Elke  dag  beleef  ek
GOD se  genade  en  wonderdade  intens  -  hoe  kan  ek  óóit
ophou glo?

Maar ek troos my daaraan dat ek nie alleen staan in hierdie
stryd nie - selfs die grootste van die profete het al in dieselfde
bootjie gery. Vat nou maar vir Johannes die Doper - skielik
het twyfel hom begin oorval oor Jesus. Nie lank voor hierdie
episode nie, was Johannes die een wat Jesus gedoop het. By
daardie geleentheid het hy nog vir  Jesus gesê dat hy,  wat
Johannes is, onwaardig is om Jesus te doop. Met sy eie oë
het hy aanskou hoe die Heilige Gees daardie dag op Jesus
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neerdaal, en het hy die stem van GOD uit die hemel gehoor.
Die apostel Johannes skryf (Joh 1:29) dat Johannes die doper
na Jesus verwys het as die Lam van GOD wat die sonde van
die wêreld wegneem. Nogtans begin Johannes só twyfel dat
hy boodskappers na Jesus stuur om Hom te vra of Hy werklik
die Messias is.

Lukas skryf dat Jesus juis op daardie tydstip besig was om ‘n
skare van siekes gesond te maak. Natúúrlik moes Johannes
mos  hierdie  wonderwerke  van  Jesus  beleef  het  -  of  ten
minste daarvan gehoor het. Jesus se antwoord aan Johannes
was dan ook dat hy maar net moes kyk na alles wat gebeur
het - die blindes wat skielik weer kon sien; die lammes wat
loop - selfs dooies wat weer lewendig geword het. Is dit nie al
klaar genoeg vir Johannes om enige twyfel uit sy kop te kry
nie? “Gelukkig is die man wat nie aan My begin twyfel nie.”,
sê Jesus  vir  Johannes  se volgelinge,  en daarmee stuur  Hy
hulle terug na Johannes.

As jy ooit begin om twyfelgedagtes te kry - dink maar net aan
die talle wonderwerke wat dag-vir-dag rondom ons gebeur.
Maak jou oë oop hiervoor, en sien hulle raak. Vat nou maar
byvoorbeeld  Hans  Hartmann  se  verhaal  -  ‘n  Paramedikus.
Verlede jaar het hy die siekes op die Mighty Men konferensie
bygestaan. Vanjaar besluit hy weereens om te tender vir die
taak, en dit word aanvaar. 

Met die voorbereiding tref talle teenslae hom, maar hy bly
steeds  vertrou.  En  dan  vertel  hy  van  wonderwerk  op
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wonderwerk wat hom uiteindelik in staat gestel het om na
200’000 mans om te sien. Hy is ook die persoon wat ontbied
is toe Angus onder die verhoog inmekaar gesak het.  In sy
verslag beskryf hy die man se simptome, en dat dit beslis ‘n
hartaanval was wat Angus Buchan gekry het. En dan, nadat
‘n skare mense vir hom gebid het, kom die verslag later van
die  hospitaal  dat  daar  niks  met  Angus  verkeerd  is  nie  -
absoluut niks wat dui daarop dat hy ooit ‘n hartaanval beleef
het  nie.  Is  dit  nie  ‘n  wonderwerk  nie?  Ek  het  die
vrymoedigheid geneem om Hans  Hartmann se verhaal  op
ons  webwerf  te  plaas  -  lees  dit  gerus  by
www.dagstukkie.co.za

Jesus se antwoord aan Johannes se dissipels maan ons om
Hom te aanvaar vir wie Hy is. Nie alleen het Hy siekes gesond
gemaak nie,  maar  ook  die  evangelie  aan armes verkondig
(v.22). Ons soek graag die skouspelagtige wonderwerke van
Jesus,  maar  vergeet  gerieflikheidhalwe  die  wonder  van
doodgewone mense - sondaars - vir wie die skille skielik van
hulle  oë afgeval  het,  en hulle  vir  Jesus vir  die eerste keer
raaksien. 

Daardie wonder het waarskynlik al met jouself  gebeur, die
dag toe Jesus jou uit die modderpoel van verlorenheid geruk
het en jou die ewige lewe gegee het. Dieselfde wonder speel
hom  dag-vir-dag  af  waar  mense  Jesus  ontmoet.
Wonderwerke ontvou voor ‘n mens se oë wanneer jy sien
hoedat mense verander wanneer Jesus deel van hulle lewe
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word.

Ek  sélf  kan  maar  net  oor  en  oor  en  oor  getuig  van  die
wonder wat hom elke dag in my lewe afspeel, wanneer ek,
eenvoudige mens, ‘n dagstukkie voortbring. Ja, die Here het
my  die  talent  gegee  om  te  kan  skryf,  maar  sonder  die
wonderlike inspirasie - die influistering - wat ek elke dag van
die Heilige Gees beleef, sou hierdie stukkies nooit, ooit kon
gebeur nie. Géén skrywer kan elke dag, week na week, jaar
na jaar voortgaan en aanhou skryf nie - slegs ‘n wonder van
die Heilige GOD kan so ‘n ding bewerkstellig.

Wanneer  daar  dus  ‘n  twyfelgedagte  dreig  om  my te  kom
piets, dan dink ek aan al die wonderwerke wat ek beleef. Ons
aanbid ‘n almagtige GOD vir Wie absoluut niks onmoontlik is
nie!

Gebed:

Here, U is groot en goed en almagtig; aan U wonderdade is
daar geen einde nie!
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Bestaan God Werklik?

1 Korintiërs 1:18-31

Ek  lees  eenmaal  die  storietjie  van  die  man  wat  na  die
haarkapper gegaan het  om sy  hare te laat  sny.  Nou is  dit
maar so dat haarkappers oor die algemeen baie spraaksame
mense is, want so hou hulle kliënte van hulle. Jy wil nie in
stilte daar sit nie - dit word van jou haarkapper verwag om ‘n
gesprek aan die gang te sit.  Al  die sake van die dag word
aangeraak - die politiek, die weer, die ekonomie.

Op  hierdie  spesifieke  dag  het  die  gesprek  egter  ‘n  draai
gemaak by iets wat gewoonlik taboe is: Godsdiens. Die arme
man val amper van die stoel af toe die barbier uit die bloute
die bom laat bars: “Ek glo nie dat God werklik bestaan nie!”.
Die man kan sy ore nie glo nie - hoe kan iemand werklik so
dink?

Hy bly egter kalm, en sy respons kom half huiwerig: “Nou
waarom sou jy so ‘n stelling wou maak?”

“Wel, as jy maar net in die straat afstap, dan sal jy baie gou
agterkom  dat  dit  gladnie  moontlik  is  vir  ‘n  God  om  te
bestaan  nie.  Vra  jouself  maar  net  die  vraag  af:  as  Hy  ‘n
werklikheid  was,  so  daar  rêrag  nog  so  baie  siek  mense
gewees het? En wat van al die straatkinders wat so rondloop
en kos bedel - dink jy nou vir een oomblik dat as God bestaan
het,  Hy  sou  toegelaat  het  dat  hierdie  kinders  weggegooi
word?”
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Hy knip-knip-knip, en dan stoom hy gebelgd voort: “As God
werklik  bestaan het,  dink jy  miskien daar sou nog pyn en
lyding gewees het? Ek sê jou nou: ek glo nie vir een enkele
oomblik  dat  ‘n  God  van  liefde  óóit  sou  toelaat  dat  sulke
liederlike dinge gebeur nie!”

Daarmee  was  die  barbier  tevrede,  want  hy  het  sy  punt
gemaak.  Die  kliënt  het  in  stilte  gesit  en  peins  oor  die
verskriklike  stelling,  maar  hy  wou  nie  in  ‘n  nuttelose
argument  betrokke  raak  nie,  want  hoe  sou  hy  ooit  die
ongelowige barbier kon oortuig? Uiteindelik is sy hare gesny,
en hy staan op en stap uit. 

Minute later stap hy weer die barbierswinkel in met ‘n vonkel
in sy oog: Hy het sy antwoord gekry! Voor die winkel kom ‘n
man verbygestap - vuil en met ‘n deurmekaar baard en lang,
ongekamde toutjieshare.

“Weet jy wat?”, spreek hy die barbier aan, “Ek glo nie dat
haarkappers bestaan nie!”.

Die barbier is totaal uit die veld geslaan - wat sou die simpel
man hiermee bedoel? “Hoe kan jy so ‘n onnosele ding wil
sê?”, vra hy vererg, “Hier staan ek in lewende lywe voor jou,
en natuurlik is ek ‘n haarkapper! Ek het dan so pas jou hare
gesny, en boonop nog jou baard ook netjies gemaak! Hoe
kan jy so ‘n bewering wil maak?”

“O, ek is oortuig daarvan!”,  sê die man, baie seker van sy
saak, as daar ooit haarkappers bestaan het, sou hierdie ou
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met die toutjieshare wat nou net hier verbygestap het mos
‘n netjiese haarsny gehad het. En wat van al die ander mense
daar buite met lang hare en deurmekaar baarde? Dink jy nie
hulle sou almal netjies gewees het nie?”

“Nee,  maar  nou  is  dit  darem  baie  onredelik  om  te  wil
beweer  dat  haarkappers  net  dáároor  nie  bestaan  nie  -
natúúrlik bestaan haarkappers. Maar kom ek sê jou nou: dít
is  wat  gebeur  as  mense  hulle  nie  verwerdig  om  na  ‘n
haarkapper te wil kom sodat hy hulle hare kan skeer nie!” Hy
raak  sommer  omgekrap  en  meegevoer  in  sy  argument:
“Mense dink mos hulle is te goed om na ‘n haarkapper toe te
kom - hulle minag my professie!”

“Presies!”, sê die man tevrede, “Dit is juis die punt! Natúúrlik
bestaan God ook! Maar die dinge wat jy genoem het, is wat
gebeur as mense nie na Hom toe gaan nie. Dit is waarom
daar soveel pyn en smart in die wêreld is. Mense minag en
verwerp God, en daarom is daar soveel ellende.”

Hierdie is eintlik ‘n oorvereenvoudiging van die probleem -
dit is oneindig meer kompleks as die verduideliking hier bo,
en ons as mense het nie werklik die volle antwoord op al die
kwelvrae nie. Ons weet nie wat God se raadsplan is nie, en
ons  weet  nie  wat  Sy  doel  is  met  dinge  wat  gebeur  nie  -
waarom laat Hy dit  toe? Vir die ongelowige is dit ‘n reuse
probleem, en dalk ‘n “bewys” dat God nie bestaan nie. 

Vir die gelowige is hierdie dinge egter nie ‘n probleem nie,
want  ons  weet  en  glo  dat  God  ‘n  plan  het  met  elke
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gebeurtenis, en dat Hy in volle beheer is. Nee, God wil nie
dat slegte dinge (sonde) gebeur nie, maar soms laat Hy toe
dat  ongelowiges  sonde  doen  as  deel  van  ‘n  baie  groter
raadsplan, wat dikwels baie vêr bokant ons begrip is.

In 1 Kor 1:18 skryf Paulus: “Die boodskap van die kruis van
Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir die
wat  gered  word  is  dit  die  krag  van  God.”.  Dit  is  juis  die
probleem: as jy nie wil glo nie, word al hierdie dinge vir jou
totale onsin - dan wil jy die vraag vra: “Waar was God......?”,
met elke ramp wat die aarde tref.  In die volgende hoofstuk
vra ons dan juis ook hierdie vraag, en dan sien ons die hand
van God in elke situasie, en sien ons Sy groot genade, dáár
waar ongelowiges slegs die donker en God se afwesigheid
sien.

Gebed:

Here, dankie dat ek vanoggend met sékerheid kan weet dat
U nie alleen bestaan nie, maar dat U ten volle in beheer is, al
wil dit soms vir ons lyk asof dinge totaal handuit ruk.
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Waar was GOD.....?

Lukas 13:1-9  

Ons ry lughawe toe om my dogter op die vliegtuig te sit - sy
vlieg na Israel om daar te gaan werk op ‘n kibbuts vir ‘n jaar
of twee. Op pad maak ons ‘n paar draaie, en ons gaan eet
eers middagete in ‘n Wimpy. Dan lui Mosbolletjie se foon -
dis my seun: “Anita moenie op daardie vliegtuig klim nie!”, sê
hy beangs, “Daar het glo ‘n verskriklike vlieg-ongeluk gebeur
in  Amerika,  en  die  wêreld  is  aan  die  brand  -  iets  met
terroriste  te  doen.”.  Ek  is  verward:  wat  het  ‘n  ongeluk  in
Amerika te make met Anita se vlug? Terug by die motor op
pad na die lughawe skakel ek die radio aan. Nuusberig op
nuusberig borrel oor die eter - die ganse wêreld is in paniek
gedompel - dit was die 11de September.

Ons  onthou  almal  die  verskriklike  ongeluk  waar  duisende
mense binne ‘n kwessie van minute dood is, en hoe dit die
wêreld  geskud  het.  Ons  onthou  ook  die  vrae  wat  daarna
gevra is - al die waaroms: Waarom het GOD dit toegelaat? Is
dit oor die mense se sondes? Wou die Here Amerika straf?
Waar was die Here - waarom het Hy dit nie gekeer nie? Vrae,
vrae, vrae......

Kom ons draai die klok so ‘n bietjie terug - sowat 2000 jaar
terug. In Jerusalem gebeur ‘n verskriklike ongeluk - een van
die landmerke, die toring van Siloam, stort  om die een of
ander onverklaarbare rede ineen. Dit  is  ‘n besige deel van
die stad en daar is ‘n gewoel om hierdie toring. Tragies sterf
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18 mense in die grusame ongeluk.  “Dis oor hulle sondes”,
fluister  die  mense  in  die  wandelgange,  “GOD  het  hulle
gestraf omdat hulle nie die wet onderhou het nie!”

Nie lank daarna nie gebeur nóg ‘n grusame ding - hierdie slag
reg in die tempel waar mense besig was om offerandes te
bring en te aanbid.  Jesus was besig om te preek toe daar
skielik  ‘n  beroering in  die  skare kom.  ‘n  Paar  manne kom
uitasem aangehardloop: “Daar het iets verskrikliks gebeur”,
hyg hulle dit uit, “Dis daardie Pilatus - hy het sy soldate in die
tempel ingestuur.”. “Ja”, vervat ‘n ander, “en die arme mense
was nog besig om hulle offerdiere te slag,  toe die soldate
hulle net daar gryp en koelbloedig vermoor!”. Geskok luister
die omstanders na die gru-verhaal. Daar gaan ‘n beroering
deur die skare: “Arme mense - was hulle sondes dan so groot
dat GOD hulle op so ‘n wrede manier moet straf?”

Jesus hoor wat die mense sê - Hy hoor wat die kwelvrae in
hulle harte is. Hy antwoord egter nie hulle vraag nie, maar
Hy gebruik die situasie om ‘n baie belangriker saak by hulle
te laat indring - die saak van bekering. Mense kwel hulle oor
allerhande teologiese sake, maar die héél belangrikste is dat
hulle  tot  bekering  kom.  Is  jy  gereed  om  jou  Skepper  te
ontmoet  wanneer  so  ‘n  ramp  jou  sou  tref  -  as  die
Siloamtoring  op  jou  sou  intuimel?  Is  jy  seker  van  jou
verlossing - as Pilatus se soldate jou sou vermoor - weet jy
waarheen jy gaan? As jy nie gereed is nie, sal jou lot baie
erger wees as dié van die mense wat so wreed omgekom
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het. Dit is hierdie waarheid wat Jesus wil tuisbring wanneer
die skokgolf die mense tref.

Dan  vertel  Hy  ‘n  gelykenis  -  ‘n  storie  van  ‘n  man  wat  ‘n
vyeboom geplant het en geduldig gewag het dat die boom
heerlike sappige vye moet voortbring. As dit na drie jaar nie
gebeur nie, beveel hy sy tuinier om die boom uit te kap. Die
tuinier pleit egter dat die boom nog ‘n kans gegee word - hy
sal hom versorg, en as die boom die volgende jaar steeds nie
dra nie, kan hy maar uitgekap word.

Met hierdie gelykenis wil Jesus sê dat GOD genadig is, en dat
Hy iemand steeds kans sal gee om tot bekering te kom. Daar
is egter ‘n perk aan Sy genade - aan die wagtyd. Iemand wat
aanhou om GOD se genade en Sy  smeekstem te  verwerp
gaan die een of ander tyd sy grasietyd oorskry.

Miskien praat die Here al  geruime tyd met jou -  jy  het Sy
smeekstem al talle kere gehoor, en elke keer sê jy maar weer
“Ek is nog nie gereed nie.” Dalk sê jy: “Ek wil eers ‘n beter
lewe lei voordat ek vir Jesus kies.” of “Ek weet nie hoe om by
Jesus uit te kom nie”. Wees gewaarsku dat jou grasietydperk
dalk besig is om stadig uit te loop. In die uurglas van GOD  se
genade is daar dalk nog net enkele sandkorreltjies oor. 11
September  het  totaal  onverwags  gebeur.  Vir  diegene  in
daardie twee reuse geboue was daar nie meer tyd om eers
tot bekering te kom nie - binne minute was alles verby - vir
ewig!  Luister  na  die  pleitstem  van  GOD en  neem  vandag
daardie stap om Jesus in jou lewe toe te laat!
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Daar was baie vrae oor 11 September - “Waar was GOD?”,
het om die wêreld ge-eggo. Talle verhale het agterna die lig
gesien van mense wat nog ‘n kans gegun was. Hartroerende
verhale van mense wat op ‘n kritieke tyd ‘n vlug gemis het,
of van iemand wat nie betyds was nie omdat sy nuwe skoene
hom gedruk het, of van iemand wat ‘n pap wiel gekry het en
nie betyds by die werk kon kom nie. Die Here se genade is
baie,  baie  groter  as  Sy  oordeel.  Inderdaad  was  daar  dalk
duisende  in  die  gebou  wat  die  ewige  verdoemenis  in  is
omdat  hulle  aanhou  uitstel  het.  Die  gelowiges  wat  in  die
tweeling torings was, sit vandag egter aan Jesus se voete, in
‘n wêreld sonder enige smart en pyn.

Gebed:

Here,  ek  bid  vanoggend  vir  elkeen  wat  U  roepstem  deur
hierdie dagstukkie hoor.
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As die Las te Swaar Word

2 Timoteus  1:6-14

Dit is êrens in die vroeë oggendure - hoe laat presies, weet ek
nie, en ek gee ôk nie eers om nie. Die Rooibosvuurtjie maak
klein blou vlammetjies, en die koletjies gloei vertroostend.
Iewers steun ‘n leeu, en dan sug hy half moedeloos: “Oemf,
oemf, oemf.....” - dalk het sy maat hom verlaat. ‘n Hiëna kerm
en weeklaag - daar hang ‘n swaar wolk oor die nag. Selfs die
skopsuiltjie  se  roep  klink  weemoedig.  Dis  net  ek  en  die
dominee  wat  hier  knus  by  die  stadig-sterwende  vuurtjie
stywe-oog na die dansende vlammetjies sit en staar. 

“Ek  gaan  die  bediening  opgee”,  weerklink  sy  woorde  van
vroeër die aand deur my verwarde gedagtes. Die vroumense
het ure gelede gaan slaap, en toe begin hy afpak - alles het
net eenvoudig vir hom te veel geraak. Oor die jare het hy
elke greintjie krag in sy liggaam aan die gemeente gewy. Hy
was  maar  ‘n  jong  proponentjie  toe  hy  in  die  gemeente
geland het, en sy ywer vir die saak van die Here het geen
perke geken nie. Maar keer op keer is kritiek en teenstand al
wat hy op sy beste pogings kry.

Dit is ‘n erg ontnugterde jong dominee wat die hele nag sy
hart  teenoor  my  uitpraat.  “Ek  gaan  liewer  ‘n  sielkundige
word”, besluit hy. Ek is maar net ‘n oor wat luister, want deur
die jare het ek hom sien seerkry, en wat kan ek tog sê om sy
seer te verlig? Hy vertel my van die tweespalt, die skeuring in
die gemeente - dinge wat ek maar al te goed ken. Hy vertel
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van hoe sy eie gemeentelede, vir wie hy so onvoorwaardelik
dien, hom beswadder en van hom kwaadpraat.

Daardie  deurnag  se  gesprek  in  die  Bos  was  vir  hom  ‘n
keerpunt  in  die  lewe.  Nee,  sy  probleme  het  nie  minder
geword nie, maar hy het geleer om hulle te aanvaar as deel
van die pakket. Dit was jare gelede, en vandag is hy ‘n baie
suksesvolle leraar in ‘n aan-die-brand gemeente. Ja, daar is
sekerlik steeds probleme, maar hy het geleer om daarmee
saam te leef.

Uit wat Paulus skryf, skemer dit deur dat Timoteus se ywer
vir die bediening begin afkoel het. Timoteus se trane was nie
net oor Paulus nie - hy het ontnugter geraak. Daardie vurige
entoesiasme waarmee hy sy  bediening begin het,  was nie
meer daar nie, en sy wonderlike gawes het hy nie meer met
oorgawe gebruik nie. Wat het gebeur? Moontlik was dit sy
jeugdige ouderdom wat teen hom getel  het,  of  dalk swak
gesondheid.  Dalk  het  die  onophoudelike  aanvalle  van  die
dwaalleraars hom begin onderkry. Dalk was dit die feit dat hy
as Christen gebrandmerk was as ‘n vyand van die staat. Sy
eie leermeester, Paulus, sit immers al jare in die tronk, en ‘n
teregstelling is sy voorland. Min het Timoteus geweet dat die
tronk ook later vir homself ‘n tuiste sou word.

Timoteus  was  nie  die  eerste  geloofsleier  wat  ontnugter
geraak het nie. Ons kan maar net dink aan Moses wat na jare
se gekyf  van sy  volk  so byna-byna die  handdoek ingegooi
het. Elia het onder ‘n boompie gaan lê en gehoop hy gaan
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liewer dood, want die hele wêreld was teen hom. Job het
meer teenslae beleef as wat menslik draaglik is, en hy was
bitter moedeloos, veral toe sy vriende en selfs sy vrou hom
versaak. Selfs die groot koning Dawid was verpletter deur sy
omstandighede. 

Wat  maak  ‘n  mens  as  jy  agterkom  dat  jou  ywer  vir  die
evangelie - vir jou bediening begin verflou? Die groot geheim
is om nie te behep te raak met jouself nie. Jou eie gebreke
en jou omstandighede is  nie  die  belangrikste dinge in jou
lewe as Christenleier nie, maar jou fokus moet eerder skuif
na dit wat GOD jou gegee het. Dalk is dit goed as jy net ‘n
bietjie gaan stilsit en terugdink aan jou passievolle ywer van
die verlede - die tyd toe jy berge kon versit deur die geloof.
Wat  was  die  dryfveer  daardie  tyd?  Waar  het  jou  krag
vandaan gekom? Nee, dit was beslis nie jou eie krag en ywer
en goedheid nie - alles het van die Here gekom. 

Wat het dan skeefgeloop? Miskien is dit die hoë verwagtinge
wat mense aan jou stel en bomenslike offers wat dikwels van
jou gevra word. Dalk steur jy jou te veel aan mense se kritiek
en hulle voorskrifte. Dalk lyk die berg van swaarkry vir jou te
hoog.  Dalk  sien  jy  jouself  as  nie  meer  opgewasse  teen al
hierdie dinge nie.

Die opdrag wat ek en jy uit  hierdie gedeelte kry, is  om te
fokus op wat GOD ons gegee het. As jou ywer lyk na ‘n hopie
uitgebrande as - blaas dit dan aan sodat die kole weer helder
kan gloei. Onthou: die Gees woon in jou! Gesels met iemand
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wat  jy  vertrou  en  vertel  hom  van  jou  dilemma  -  selfs
predikante  en  pastore  het  geestelike  versorging  nodig  -
iemand teenoor wie hulle kan uitpraat wanneer die laste te
swaar begin word. Fokus biddend op GOD en die voorskrifte
en beloftes wat Hy jou gee, en pak alles, in vetroue op Hom
aan. Dan sal die krag en liefde en selfbeheersing wat alleen
die Heilige Gees ‘n mens kan gee, weer uitstraal uit jou lewe.

Gebed:

Here,  ek  wil  my  oë  alleen  op  U  gevestig  hou  -  gee  my
asseblief die krag daarvoor.
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Is Daar Lewe na die Dood?

1 Tessalonisense 4:13-18

Onthou jy nog die treurmares en die Jeremiades van Briels?
Ek het as kind koue rillings gekry as hulle sing van grafte en
lyke en bittere,  hartseer  verlangens  -  en  natuurlik  daardie
berugte trein na Pretoria. Onthou jy nog hoe die oumense
altyd  gerou  het?  Die  arme  vrouens  moes  lang,  pikswart
rokke dra vir máánde na die geliefde al in die graf is, en die
mans moes swart roubandjies dra sodat almal kon weet dat
hy ‘n familielid aan die dood afgestaan het. Daar durf ook nie
‘n sweempie van ‘n glimlag op die arme weduwee se gesig
wees nie, want dan dink almal dat sy nie ernstig is oor haar
geliefde se afsterwe nie. En wanneer sy kerk toe gaan, moes
sy ‘n swart sluier oor haar gesig dra.

Vandag is daar steeds mense wat op dieselfde manier rou. Ek
gesels eergister met ‘n Hindoe dame, en die dood kom ter
sprake. Sy vertel my toe hoe hulle Hindoes so verskriklik rou
wanneer iemand te sterwe kom. Ja, hulle glo ook in ‘n lewe
na die dood, vertel sy my, en dan verduidelik sy vinnig van
reïnkarnasie. “Glo jy in lewe na die dood?”,  wil  sy van my
weet,  en  ek  kry  die  geleentheid  om  prontuit  te  vertel
waarheen ek gaan, en dat ek geensins bang is om te sterf
nie.

Gisteraand  is  daar  ‘n  nuusberig  oor  ’n  vliegtuig  wat  naby
Barberton teen die berg vasgevlieg het, en die dood van 9
mense veroorsaak  het.  In  ‘n  onderhoud met  die  bejaarde

57                                                   Gaan Na Inhoud



ouers van een van die slagoffers, sê die pa: “Ek gedenk nie
die dood van my seun nie - ek vier sy lewe....” Wat maak die
verskil  dat  die  een  persoon  bitterlik  rou  oor  ‘n  geliefde,
terwyl ‘n ander dit aanvaar? Natuurlik is daar droefheid - dit
is net natúúrlik, maar die bittere, hartverskeurende smart is
nie te bespeur nie.

Die Tessalonisense het  nie Jesus se wederkoms baie mooi
verstaan nie. Hulle het geglo dat dit baie gou sou gebeur, en
dat hulle almal Jesus sou ontmoet wanneer Hy op die wolke
kom. Hulle het gewag, maar dit het nie gebeur nie. Intussen
het daar van hulle gesterf,  en hulle was baie bekommerd:
Wat was die situasie? Sou diegene wat voortydig sterf, Jesus
se wederkoms misloop? Dit was vir hulle ‘n reuse probleem,
en wanneer iemand te sterwe kom het hulle bitterlik gerou.
Dit was ‘n tragedie. 

Dit het Paulus genoop om vir hulle te verduidelik wat gebeur
- die dood is nie ‘n finale skeiding, soos wat hulle gedink het
nie.  Sowel  die  skeiding  tussen  liggaam  en  gees  as  die
skeiding  tussen  gelowiges  is  slegs  tydelik.  Wanneer  Jesus
terugkeer word die gees en die liggaam weer herenig, en so
word  ook  die  gelowiges  weer  herenig.  Dan  gaan  dié  wat
reeds  gesterf  het  en  diegene wat  nog  lewe met  Jesus  se
wederkoms ook weer bymekaar wees - vir altyd.

Paulus  se  bedoeling  met  hierdie  skrywe  was  nie  om  ‘n
haarfyn beskrywing te gee van presies wat gebeur in watter
volgorde met die wederkoms nie - dit was om die verontruste
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gelowiges die versekering te gee dat die ontslapenes nie ‘n
agterstand het wanneer Jesus kom nie.

Paulus praat van “ontslapenes” - elders in die Bybel word die
dood met “slaap” vergelyk. Net soos wat fisiese slaap slegs ‘n
tydelike toestand is, so is die dood ook maar net ‘n tydelike
toestand  -  Jesus  het  die  angel  uit  die  dood  gehaal.  Dit  is
eintlik  ‘n  mooi  beeld  om die  dood met  slaap te  vergelyk,
want daar is nogal ‘n paar interessante ooreenkomste:

Soos  wat  slaap  ‘n  tussentoestand  is,  is  die  dood  ook  ‘n
tussentoestand: Voordat jy slaap, is  jy wakker,  en nadat jy
geslaap  het  is  jy  weer  wakker.  Net  so  is  die  dood  ‘n
wonderlike “rus” by die Here. Wat presies daarna gebeur, is
ongelukkig  vir  ons  ‘n  misterie,  want  daar  word  bitter  min
hieroor  in  die  Bybel  geskryf.  Ons  kan  maar  net  sekere
afleidings maak.

Die tweede vergelyking met slaap, is dat wanneer jy wakker
word, en jy kyk in die spieël, dan sien jy nog presies dieselfde
mens. So is dit ook met die opstanding na die dood, waar jy
nog dieselfde mens gaan wees. 

Die derde vergelyking is dat nadat jy geslaap het, jy uitgerus
en vars is - jy staan as’t ware as ‘n nuwe mens op na ‘n goeie
nagrus. Met die dood is nog veel meer so, want jy word ‘n
totale nuwe mens - nie met ‘n verfrisde liggaam nie maar ‘n
verheerlikte liggaam sonder siekte, pyn en beperkings.

Wanneer jy dus weer by die graf of sterfbed van ‘n geliefde
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staan - herinner jouself dan aan die woorde van 1 Tess. 4:17
en 18, en ervaar die wonderlike troos wat God jou daar gee.
Inderdaad sal  ons  saam met  ons  geliefdes  wees by  Jesus.
Verséker  kom daar  ‘n  herontmoeting om nooit,  ooit  weer
van  mekaar  geskei  te  wees  nie.  Daar  lê  ‘n  wonderlike
toekoms voor saam met die Here, nadat Hy ons nuutgemaak
het.  Ja,  die  soete  trooswoorde  van  1  Tess  4:13  gee  aan
elkeen van ons hoop: “Dan sal julle ook nie (só) treur nie,
soos die ander mense wat geen hoop het nie”. Natúúrlik mag
ons treur en bedroef wees, want ons word immers vir ‘n tyd
lank geskei van iemand vir wie ons lief is, en ‘n mens verlang.
Maar die wonderlike hoop gee vir ons vertroosting, want die
skeiding is nie vir altyd nie, maar slegs tydelik.

Gebed:

Baie dankie dat U ons troos met ‘n wonderlike hoop, selfs
wanneer die dood ‘n skadu oor ons gooi.
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Lewe na die Dood -  Anders Gestel

1 Korintiërs 15:12-34

Ek lees  onlangs  ‘n  beriggie  in  Beeld  wat  my nekhare  laat
regop  staan  het:  In  ‘n  gevestigde  Gereformeerde  kerk  in
Nederland, die PNK, preek ‘n geordende leraar dat daar geen
GOD is nie - GOD is net in die gedagtes van mense - so wil hy
beweer. Van die lidmate was ontsteld, en uiteindelik is dit na
die hoogste gesag - die sinode verwys. Die sinode se besluit is
dat  daar  nie  werklik  gronde is  waarop hierdie  ateïs-leraar
afgedank kan word nie. Hy kan dus rustig sy ateïstiese leringe
bly voortpreek! In ons eie land, Suid-Afrika, het daar enkele
jare gelede onder ‘n paar hooggeleerde teoloë die gedagte
ontstaan  dat  Christus  nooit  opgewek  is  uit  die  dood  nie,
maar  dat  dit  slegs  gebeur  het  in  die  gedagtes  van  die
apostels.

As  ek  sulke  dinge  hoor,  dan  stoot  hier  so  ‘n  naar  gevoel
onder uit my maag uit op. Hoe kan mense ooit so dink? Wat
het verkeerd geloop in daardie mense se lewe, dat die kern
van die Christelike geloof vir hulle verlore geraak het? Maar
hierdie is nie ‘n nuwe gedagte nie - Paulus spook met presies
dieselfde  probleem  wat  sy  kop  uitgesteek  het  in  die
gemeente in Korinte, en hierdie probleem wil hy in die kiem
smoor voordat daar te veel kleintjies uitbroei.

Dit was in die Vrystaat naby Welkom: Ek word die oggend
baie  vroeg  wakker  met  ‘n  aardige gedreun.  Ek  kyk by  die
venster uit - rye trekkers kom die grondpaadjie opgery. Hulle
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neem stelling  in  en  begin  met  hulle  ploeë die  rooi  aarde
oopskeur. ‘n Rooi, verstikkende stofwolk hang oor die groot
land.  Later  kom  daar  ‘n  vragmotor  aan  met  sakke  vol
sonneblomsaad,  en  dié  word  in  die  vore  gegooi  en
toegekrap.

As alles verby is, en die trekkers weer terug na Bothaville,
gaan stap ek in die aandskemer deur die land. Daar is geen
teken  van  die  saad  wat  gesaai  is  nie  -  alles  is  morsdood.
Aand-vir-aand stap ek ‘n draai deur die dorre land om te sien
of daar nie dalk iets gebeur nie. Maar niks!

Een oggend vroeg loer ek deur die venster, en dan bons my
hart wild in my borskas: daar is ‘n vae groen skynsel in die
rooi grond. Ek hardloop na die land toe: So vêr as wat my
oog  kan  sien  is  daar  klein  groen  blaartjies  wat  deur  die
verstikkende grond beur. Ek wil dit uitjubel: “Daar is lewe na
die dood - hier is die bewys!”. ‘n Paar dae later is die dorre
rooi  lap  aarde  ‘n  welige  groen  tapyt  van  jong
sonneblomplantjies. In my geestesoog sien ek al die massa
goudgeel sonneblomme, swaar in die saad - gereed vir die
groot oes. En ek weet: alles was die moeite werd!

Hoe waardeloos  -  absoluut  bejammerenswaardig -  sou ons
geloof  nie  gewees  het,  as  Christus  nooit  uit  die  graf
opgestaan het nie. Dit sou natuurlik impliseer (so sê Paulus)
dat daar ook nie vir my en jou ‘n opstanding sou wees nie.
Dan sou die beroemde fisikus, Steven Hawking reg wees met
sy  stelling,  dat  die  mens  soos  ‘n  rekenaar  is:  as  jy  die
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kragprop uittrek, dan is alles verby - dan is jy morsdood!

Ons  weet  egter  anders:  Ons  het  uit  van  die  vorige
dagstukkies  gesien  dat  daar  verskeie  ooggetuies  was  van
JESUS  se  opstanding  uit  die  dood.  Daardie  selfde  oggend
vroeg nog het van Sy volgelinge Hom alreeds gesien, en die
eerste aand het ‘n paar manne saam met Hom na die dorpie
Emmaus  gestap,  en  het  Hy  met  hulle  gesels  en  vir  hulle
verduidelik wat gebeur het. Vir hierdie getuies was dit ook
soos  die  sonneblomsaad  wat  hulle  sien  sterf  het  in  die
grond, en dan gebeur die wonder as die saad wat dood was
weer lewe kry en heldergroen uit die dorre aarde uitbeur en
wys dat daar lewe (Wonderlike lewe!) is.

Die getuienis dat Hy lewe, en dat Hy na die hemel opgevaar
het, is  absoluut oorweldigend, ten spyte van die skeptiese
mense wat dit as stories wil probeer afmaak. Dit het egter vir
ons ook ‘n ander gevolgtrekking: As dit so is dat JESUS uit die
dood opgestaan het, dan kan ons ook aanvaar dat daar vir
my en jou as gelowiges ook ‘n soortgelyke opstanding uit die
dood kan wees.  Ons  weet  natuurlik  uit  die  ooggetuies  se
verslag,  dat  JESUS  se  opstanding  nie  alleen  ‘n  geestelike
opstanding was nie, maar dat dit liggaamlik was. 

Thomas kon sy vingers in die gate druk wat die spykers in
JESUS se  hande gemaak  het  tydens  die  kruisiging.  Hy  het
saam met hulle op die strand gesit en ge-eet van die vis wat
hulle gebraai het. Hy was nie ‘n gees nie, maar tog was Sy
liggaam anders - ‘n verheerlikte liggaam. So sal ek en jy ook
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eendag na die dood opstaan en ‘n wonderlike verheerlikte
liggaam  kry.  Ons  sal  nie  maar  net  gees  wees  nie,  maar
herkenbare mense met ‘n onverganklike liggaam sonder die
kwale  en  beperkinge  van  ons  ou  aardse  “tentwoning”
vandag.

Maar die wonderlikste van alles is  dat  ek en jy  saam met
JESUS  sal  wees  en  Hom  kan  sien  in  al  Sy  heerlikheid  en
majesteit.

As ons hierdie dinge begryp het, kan die gesegde “Laat ons
eet en drink, want more sterf ons”, nie meer deel van ons
lewe wees nie, want dan sal ons JESUS vandag ten volle dien
ter voorbereiding van daardie groot dag.

Gebed:

Here, ek wil voluit lewe tot U eer, want heerlikheid wag op
my wanneer ek eendag met ‘n splinternuwe liggaam by U sal
wees.

64                                                   Gaan Na Inhoud



Wie is die 144’000 Uitverkorenes?

Openbaring 7:1-8

Twee-twee loop hulle die straat af - ‘n pakkie pamflette in die
hand wat hulle van huis tot huis uitdeel. Hulle draai by my in,
en voordat ek nog ‘n dwars woordjie kan inkry, dan vra hulle
die vraag wat hulle die afgelope week geleer het: “Wat dink
jy van die huidige situasie van aardverwarming? Waar gaan
dit  eindig?” (Eintlik  stel  hulle  nie die minste belang in my
opinie nie, maar dis net ‘n aanknopingspunt om ‘n voet in
die deur te kry). En natuurlik word alles haarfyn uiteengesit
in  die  pamflet  wat  hulle  die  week  verkoop  of  weggee.
Voordat ek nog kan sê dat hulle nie welkom is nie, nooi hulle
sommer hulleself binne, en neem die gesprek oor. 

Maar  dan  speel  ek  my  troefkaart:  “Onthou  julle  vir  Oom
Gert?”,  vra  ek  sodra  ek  ‘n  woordjie  kan  inkry.  Natuurlik
onthou elke Jehovah’s Getuie vir Oom Gert, want hy was een
van die “heilige” manne, en baie hoog gerespekteer. Toe hy
nog die aarde bewandel het, was Oom Gert en my pa broers.
“Oom  Gert  was  my  oom,  en  hy  het  dikwels  by  my
tuisgegaan”,  deel  ek  hulle  mee,  “en  ons  het  baie  diep
gesprekke  gevoer.  Hy  kon  my  nog  nooit  van  julle  geloof
oortuig nie - hoe sal júlle dit dan ooit regkry?!”. En daarmee
draai  hulle  dan  gewoonlik  teleurgesteld  om  en  loop  weg.
Sien,  Oom  Gert  (so  glo  hulle)  is  een  van  die  144’000
uitverkorenes - een van die heel laastes ooit!

Openbaring 7 was al vir baie mense ‘n groot probleem - as
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daar dan uit al die miljoene (biljoene!) Christene maar net
144’000 is  wat  die  saligheid  kry,  dan  is  dit  mos  ‘n  ramp!
Waar pas ek dan in?

In Johannes se visioen is die vernietiging van die aarde op
hande,  en  die  engele  wat  dit  moet  voltrek  staan  gereed.
Maar eers moet hulle wag sodat die uitverkorenes ‘n seël op
die voorkop kry - ‘n simboliese merk om te sê dat hulle eg is,
en aan God behoort. (Later sien ons dat die ongelowiges ook
‘n soortgelyke simboliese merk kry.) Johannes verneem dat
daar 144’000 mense is wat die seël kry. Maar wat beteken
dit?  Waarom  so  ‘n  snaakse  getal?  Dr.  Jan  Blignaut
verduidelik:

Hoe is hierdie simboliese getal (144’000) saamgestel? - Eers
word die getal 3 (dui op die Drieëenheid) met 4 (dui op die
hele skepping, want hulle kom van die 4 windrigtings van die
aarde)  vermenigvuldig.  Wanneer  die  Drieëenheid  die
verlossingswerk op aarde voltooi, vind ons in die Ou bedeling
die 12 aartsvaders en in die nuwe bedeling die 12 Apostels.
Om nou by die Kerk van die Ou en die Nuwe bedeling uit te
kom, moet die twaalftal met 12 vermenigvuldig word = 144
(vgl. ook Open. 21 - die Nuwe Jerusalem met 12 poorte met
die  name van die  12 stamme en 12 fondamente  met  die
name  van  die  12  Apostels  daarop  geskrywe).  Om  daarop
klem te lê  dat die Kerk in sy totaliteit, volkomenheid (die
strydende  kerk  op  aarde  en  die  triomferende  kerk  in  die
hemel)  bedoel  word,  word  144  met  10x10x10  (volkome
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kubus) vermenigvuldig, wat dui op dubbele volkomenheid

Dit  is  dus  duidelik  dat  die  getal  gemerktes,  verseëlde
dienaars  van  God  (144  000),  waarvan  Johannes  slegs  die
getal hoor (hulle kom uit die Ou en Nuwe bedeling), maar
wat  aan  God  bekend  is,  die  Strydende  Kerk  op  Aarde
versimboliseer.  Hulle  is  onderworpe  aan  die  groot
verdrukking, vervolging en lyding, maar hulle bestemming is
gewaarborg, al is die reis ook hoe onstuimig.

Watter bemoediging en vertroosting bring hierdie visioen nie
vir jou en my nie! God verseker dat diegene wat aan Hom
behoort,  nie  net  staande  sal  kan  bly  gedurende  die
voltrekking van Sy  verskriklike  oordele oor die Goddeloses
nie, maar ook Oorwinnend sal triomfeer in die NAAM van die
LAM.

Johannes  word  meegedeel  dat  die  144’000  uit  twaalf
stamme bestaan.  Maar as  ons mooi  kyk,  sien ons  ‘n paar
onreëlmatighede  in  die  samestelling  van  die  stamme.
Waarom?

Juda en nie Ruben nie (oudste seun) verskyn bo aan die lys.
WAAROM?  Omdat  Jesus  Christus  uit  die  stam  van  Juda
gebore is. Manasse en Josef is by die lys ingesluit, maar Dan
en  Efraim  is  weggelaat,  waarskynlik  vanweë  hulle  latere
afgodediens. Dit is dus duidelik dat ons die verseëldes uit die
12  stamme  nie  letterlik  kan  interpreteer  nie,  maar  dat
hierdie stammelys heenwys na die simboliese Volk van God,
die Kerk van Christus as die Nuwe Israel, die Nuwe Volk van
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God  van  die  eindtyd,  wat  die  Nuwe  Uittog  na  die  nuwe
Jerusalem onderneem.

Gebed:

Dankie Here,  dat  ek,  en saam met my ‘n reuse skare van
gelowiges,  U  seël  op  ons  voorkoppe  kry,  en  dat  ons
bemoedig en vertroos kan word dat U ons staande hou deur
die groot verdrukking. Dankie dat U ons uitverkies het.
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Vrae Oor Die Heilige Gees

Galasiërs 3:1-6

Hoe belangrik  is  ‘n  “ervaring  met  die  Heilige  Gees”?  Met
hierdie vraag krap ek dalk vanoggend ‘n byenes oop, want
verskillende mense verstaan verskillende dinge onder hierdie
term, en sommige mense kan baie warm onder die boordjie
raak as jy dit maar net noem. In die NG Kerk was daar vir
baie jare ‘n tradisie van, dat jy  nie eers hieroor praat nie,
want dit is “Charismaties” of dalk selfs “sektaries”. 

1  Kor  13  is  ‘n  baie  gewilde  Skrifgedeelte,  dikwels  om die
verkeerde  redes.  Hierdie  gedeelte  handel  oor  die
uitnemendheid van die liefde, en dan staan daar dat liefde
baie belangriker is,  selfs  as  Geesteservarings.  Dit  wil  egter
nie sê dat ‘n ervaring met die Heilige Gees onbelangrik of
minderwaardig is nie. Ons in die NG Kerk wil egter dikwels
ervarings met die Heilige Gees wegwens. 

Paulus skryf aan die Galasiërs oor basies dieselfde probleem.
In hulle geval is dit egter die Wet van Moses wat vir hulle
belangriker geword het as die Heilige Gees. Paulus is skoon
ongedurig as hy hieroor skryf, want die wet kan niemand red
nie,  maar daar het iets met daardie mense gebeur toe hy
destyds aan hulle die evangelie verkondig het, wat gemaak
het dat hulle geloof brandend was. Wat was dit? Hulle het
die Heilige Gees ontvang. Uit wat Paulus skryf kan ‘n mens
aflei dat die werk van die Heilige Gees op ‘n baie duidelike
manier  gesien  kon  word  in  hulle  lewe  nadat  hulle  tot
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bekering gekom het. Ons weet nie presies wat daar gebeur
het nie, want Paulus noem dit nie, maar ons kan maar net
raai. Moontlik is dit die vrug van die Gees wat in so ‘n mate
tot uiting gekom het dat hulle letterlik gestraal het, of dit kon
dalk die praat van vreemde tale of iets dergeliks gewees het.
In  vers  4  lees  ons  die  woorde:  “Was  julle  swaarkry  dan
verniet?” Hierdie versie sou ook vertaal kon word met die
woorde:  “Was  alles  wat  julle  ervaar  het  dan  verniet?”,
verwysende  na  die  kragtige  werke  van  die  Heilige  Gees
waarvan Paulus in vers 5 praat.

Wat Paulus eintlik hier wil sê is dat God die Heilige Gees aan
elkeen  van  hierdie  mense  gegee  het  nadat  hulle  die
evangelie  van  Paulus  gehoor  het.  Paulus  het  dus  die
evangelie  volgens  God  se  wil  oorgedra  -  sy  prediking  was
korrek. Dit is daarom dat hy hulle oor en oor die vraag vra,
hoe hulle dan die Heilige Gees gekry het. Eers later het die
dwaalleraars gekom en ander dinge in hulle koppe geprop,
en sodoende Paulus se boodskap totaal verdraai.

Dit is belangrik om te weet watter geweldige verandering die
evangelie destyds tot gevolg gehad het. In ‘n ou gevestigde
tradisie van afgodediens moes hierdie mense skielik ‘n totale
nuwe siening aanvaar. Hulle moes versoen met ‘n Godsdiens
wat dikwels gladnie sin maak nie en wat radikaal anders is as
wat hulle aan gewoond is.  ‘n Blote menslike redenasie sou
hulle nooit tot ander insigte kon bring nie - alleen die kragtige
werk  van die  Heilige  Gees.  Dit  het  nie  alleen hulle  denke
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verander om nou al hulle gode te laat vaar en slegs in een
God te glo wat Sy Seun vir hulle laat offer het nie, maar hulle
ganse lewensstyl  het  verander.  Haat,  wraak en angs moes
plek maak vir liefde.

En vandag? Watter verskil maak die Heilige Gees in die lewe
van ons moderne mense? Ek dink ons moet bitter skaam kry
as  ons  maar  dink  watter  ou  klein  verskilletjie  ons  dikwels
bereid is om voor toe te gee. Ons is nie bereid om die Heilige
Gees toe te laat om ‘n ingrypende verandering in ons lewens
teweeg te bring nie. God het tog nie verander sedert Paulus
se tyd nie! Wat het dan verander?

Dit  kan dalk ‘n kombinasie van ‘n hele aantal  dinge wees:
eerstens is ons in die kerk geleer oor baie jare dat ‘n mens
jou  Christenskap  baie  stemmig  moet  hou.  Jy  wil  tog  nie
gebrandmerk  word  as  iemand  wat  “Charismaties”  is  nie?
Tweedens  dink  ek  dat  ons  moderne  lewe  met  sy  uiters
wetenskaplike  denke  en  gevorderde  tegnologie  ook  iets
daarmee te doen het. Enigiets wat nie wetenskaplik bewys
kan word nie, word dikwels afgemaak as ‘n mite. Geloof in
Jesus Christus, en die werking van die Heilige Gees is so ‘n
“onbewysbare” saak, en dus hou jy dit maar stil anders word
jy dalk uitgelag. Iemand sê ‘n ruk gelede byvoorbeeld vir my,
dat hy nie in God kan glo nie, want hoe is dit dan moontlik
om in  Iemand te glo  wat  alomteenwoordig  is?  Dit  is  mos
onmoontlik! “Ek kan nie in iets glo wat onmoontlik is nie”,
was sy droewige redenasie.
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Dit het tyd geword dat ons die Heilige Gees vrye teuels gee
in ons lewe. Dankie tog dat baie gemeentes besig is om te
ontwaak, en dat ons wonderlike verandering daar kan sien.
My bede is dat dit ook deur sal suurdeeg na individue toe, en
dat ek en jy sal toelaat dat die Heilige Gees ons lewens ten
volle  beheer,  sodat  ons  brandend en bruikbaar  in  God se
koninkryk sal word.

Gebed:

Heilige Gees, kom asseblief en bevry my gedagtes sodat ek U
vrye teuels in my lewe kan gee om in my en deur my te werk.
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Wie Was Melgisedek?

Hebreërs  7:1-28

Wanneer  politiek  en  godsdiens  teenoor  mekaar  te  staan
kom,  dan  ervaar  ‘n  mens  spanning.  As  ‘n  predikant
byvoorbeeld  in  die  politiek  betrokke  raak,  dan  sê  sy
gemeente baie gou vir hom dat dit tyd geword het dat hy sy
amp moet neerlê - jy kan nie hierdie twee dinge saam bedryf
nie. Ons ondervind dieselfde spanning wanneer die manne
in die politieke gestoeltes vir ons wil kom voorskryf hoe om
ons sport te administreer. 

Daar is ‘n baie goeie rede waarom politiek en godsdiens nie
om dieselfde vuur sit nie: politiek word bitter selde volgens
Bybelse reëls gespeel. Nou wil ek nie vinger wys na ons eie
regering in Suid Afrika nie - hierdie verskynsel vind regoor die
wêreld plaas. In politiek gaan dit uit en uit om eie belang. Die
politikus  wat  nie  selfsugtig  sy  pad  na  bo  baklei  nie,  kom
nêrens nie, want hier gaan dit in die eerste plek oor mag van
die indiwidu. Die party word slegs gebruik (misbruik?) in die
politikus se strewe na mag. Dit maak ook nie saak wie in die
slag bly nie, solank jy net bo kan kom. Die politikus wat nie
hierdie  beginsels  volg  nie  word  as  ‘n  swakkeling  beskou.
Buiten vir die individuele pogings, is daar natuurlik ook die
groot stryd tussen partye, en klippe word gereeld na mekaar
gegooi,  en bitter giftige woorde wat  bedoel  is  om seer te
maak, is dikwels aan die orde van die dag.

Waaroor gaan dit in die Godsdiens? In die eerste plek gaan
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dit om God - Hy is uiteraard die Alfa en die Omega van die
Godsdiens, en alles draai om Hom alleen. Daar is slegs een
wet  wat  hier  geld:  die  wet  van  opofferende liefde.  In  die
Godsdiens is daar geen nut om op iemand se kop te trap om
êrens  te  kom  nie,  maar  onbaatsugtige  liefde  vir  jou
medemens is eerder die norm. G’n wonder dat hierdie twee
nie saam kan werk nie!

Dit is in hierdie lig dat ons die gedeelte in Hebreërs lees van
die priesterkoning Melgisedek. As ons Genesis 14 lees, dan
word daar vir ons ‘n verhaal geskets van oorlog waarby etlike
konings betrokke is. Abraham het ook in die gebied gewoon
waar die oorlog geheers het, maar hy het geensins daarin
belang gestel nie - dit is nou tot hulle sy nefie Lot ontvoer
het. 

Abraham moes noodgedwonge ingryp en vir Lot gaan red. In
die nag het hy met sy 300 slawe ‘n aanval  geloots op die
belhamel-konings.  Sy  aksie  was  suksesvol  en Lot  is  gered.
Hierna lees ons dat die koning van Salem, Melgisedek, vir
Abraham  kos  en  wyn  gebring  het,  en  hom  geseën  het.
Abraham het  ’n tiende van die oorlogsbuit  vir  Melgisedek
gegee as ’n dankoffer. Daar word ook vir ons vertel dat hy die
priester  was  van  God  die  Allerhoogste.  Verder  weet  ons
absoluut niks van hierdie merkwaardige koning nie.

Dit is ‘n aangrypende stukkie geskiedenis, want hier is skielik
‘n  koning  wat  volgens  God  se  belang  regeer  -  absoluut
ongehoord!  As  ons  na  sy  naam  kyk,  dan  sien  ons  iets
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merkwaardig: Melgisedek beteken koning van geregtigheid.
Maar hy was ook die koning van Salem, wat vertaal kan word
met “Koning van Vrede”. Dit is iets wat elke mens na strewe:
geregtigheid  en  vrede,  en  dit  kry  ons  in  hierdie
priesterkoning, Melgisedek. Hy word gesien as ‘n skadubeeld
van Jesus - iemand wat sou vooruitwys na die ware, ewige
Priesterkoning, Jesus Christus. 

Politiek  het  deur  die  eeue  sy  eie  selfsugtige  paadjie  van
magsug  geloop.  Geregtigheid  en  vrede  kan  egter  alleen
geskied  wanneer  Jesus  Christus  die  ware  koning  is.  In  die
kerk  mag  daar  dus  geen  sprake  wees  van  die  onreg  en
onvrede  wat  jy  in  die  wêreldse  politiek  kry  nie.  Dit  is  so
hartseer  dat  kerkpolitiek  dikwels  ook  gepaard  gaan  met
venyn, onreg, onvrede en selfs knoeiery en konkelry. Ek het
al  menige  kerkraadsvergadering  bygewoon  in  verskeie
gemeentes,  waar  die  manne (deesdae ook  vroue)  mekaar
met klippe gooi - klippe van lelike, harde woorde wat bedoel
is om seer te maak. 

Ons kan maar net kyk na die voorbeeld wat Jesus kom stel
het, oor hoe om waarlik te regeer. Hy, die Koning van alle
tye, was bereid om te dien eerder as om te hiet en gebied.
Hy het nie gaan sit sodat ander Sy voete was nie, maar het
sélf neergebuig om Sy dissipels se vuil voete te was - nie ‘n
aangename  taak  nie!  Hy  het  nie  in  ‘n  paleis  gaan  sit  en
mense na Hom ontbied nie, maar Hy het persoonlik na die
mense op die straat en in dikwels gure plekke geloop om die
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blye boodskap te verkondig. Geen mens was ooit te laag of
sleg  vir  Hom  nie,  en  selfs  die  uitgeworpenes  in  die
samelewing het Hy soos konings behandel.

Om waarlik jou Christenskap uit te leef, beteken om Jesus se
voorbeeld te volg. Inderdaad is ek en jy wat God se kinders is
profete,  priesters  en  konings.  Die  vraag  is  wat  ons  met
hierdie “titels” van ons doen - gebruik ons dit selfsugtig soos
‘n politikus, of gebruik ons dit soos Jesus dit gebruik het, tot
eer van God en in diens van ons medemens?

Gebed:

Here, ek staan dikwels skuldig as ek selfsugtig my eie belang
soek. Leer my om Jesus se voorbeeld na te streef.
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Mag Ek Afgodsoffers Eet?

1 Korintiërs 8:1-13

Hoe vêr strek my Christelike vryheid? Hierdie is ‘n vraag wat
elkeen van ons seker alreeds gevra het. Iemand skryf nou die
dag vir my en vra of ek as gelowige varkvleis mag eet - dit
word  tog  duidelik  in  die  Ou  Testament  verbied.  Iemand
anders was weer baie bekommerd oor die kos waarop die
“Halaal”  stempeltjie  van  die  Moslems  geplaas  is,  want
hierdie kos is toegewy en geseën deur ‘n priester. Is dit nie
dalk afgodsoffers nie? Dan is dit mos gevaarlik! 

Baie jare gelede was een van ons gemeentelede baie diep in
die moeilikheid by die kerkraad omdat hy langs die strand
geloop  het  tydens  een  van  die  Hindoe-feeste,  en  van die
lemoene wat geoffer was en op die strand uitgespoel  het
opgetel en geëet het. Tydens die Hindoe fees, Divali, maak
die Hindoe vroue spesiale disse wat geoffer word. Hulle kom
deel dit dan gewoonlik uit aan die mense saam met wie hulle
werk. Dis mos afgodsoffers - mag ek dit eet?

Die gemeente in Korinte se probleem was nog baie groter, en
hulle  wou  van  Paulus  weet  wat  hulle  te  doen  staan.
Afgodsaanbidding was in Korinte natuurlik baie groot, en die
gelowiges was maar ‘n klein minderheid.  Wanneer ‘n dier
geoffer is, is die vleis in drie verdeel. Die vel en bene word
geoffer.  Die  priester  kry  ‘n  deel  van  die  vleis,  wat  hy
gewoonlik dan op die mark verkoop het. Die derde gedeelte
kry  die  persoon wat die  offer  gebring het,  en hy  het  dan
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gewoonlik  sy  vriende  genooi  vir  ‘n  feesmaal  waar  hierdie
vleis voorgesit is. Vir die gelowiges was dit natuurlik ‘n baie
groot probleem, want hulle het nie geweet of die vleis wat
hulle op die mark koop dalk afgodsoffervleis is  nie. En om
sake te vererger, het hulle nie geweet of hulle by ongelowige
vriende mag eet nie, want dit was dalk afgodsoffers wat aan
hulle voorgesit sou word.

Paulus  moes  hierdie  saak  baie  omsigtig  hanteer,  want  hy
wou  verhoed  dat  enige  gelowige  seerkry  in  sy  geloof.
Daarom begin hy met ‘n beskrywing oor wie of wat hierdie
sogenaamde afgode dan nou is. Is hulle werklik die magtige
gode wat hulle aanbidders wil voorgee dat hulle is? Vandag
is daar by die Hindoes die “magtige” gode Chrishna, Vishnu
en  Shiva  (en  nog  ‘n  swetterjoel  ander).  Paulus  stel  dit
onomwonde dat daar slegs een ware GOD is.  Dit  beteken
natuurlik  nie  dat  daar  geen  ander  bonatuurlike  wesens
bestaan  nie.  Die  duiwel  het  ‘n  baie  groot  houvas  op  die
ongelowiges, en sy demone doen hulle baie kunstig voor as
“gode” sodat die duiwel oor die ongelowige kan heerskappy
voer.

Paulus se argument is: as daar dan geen ander gode is nie,
dan  kan  ‘n  gelowige  maar  met  vrymoedigheid  enige
afgodsoffer eet.  Alles is  immers deur GOD geskep, en ons
mag nie wat Hy rein geskep het onrein verklaar nie. Daar is
egter ‘n baie groot voorwaarde aan verbonde: wanneer jy
iets  eet  wat  jy  weet  ‘n  afgodsoffer  was,  dan  moet  jy
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bogenoemde  in  gedagte  hou.  As  jy  enigsins  daarmee  die
afgod in aanmerking neem, dan gee jy nie meer die eer aan
GOD nie, maar aan die duiwel, en dan is dit sonde.

Daar is egter ‘n ander kinkel in die kabel: alle gelowiges staan
nie  ewe  sterk  in  hulle  geloof  nie.  Vir  meeste  van  ons  is
hierdie saak gladnie ‘n probleem nie, maar iemand wat swak
is in sy geloof, kan maklik struikel wanneer so ‘n ding oor sy
pad kom. As hy my (wat sterk is) dus sien afgodsoffers eet,
dan kan hy dink dat dit maar reg is om eer aan die afgod te
bring.  Dus,  om  sy  onthalwe  sal  ek  my  liewer  daarvan
weerhou.

Wat is die praktiese implikasies vir ons vandag? Die meeste
van ons kry tog nooit te doene met afgodsoffers nie? Ons
kan  dit  byvoorbeeld  toepas  op  baie  van  ons  kerklike
tradisies.  Om ‘n voorbeeld te noem: in die NG Kerk is die
eredienste vir  baie  jare “stil  en stemmig” gedoen.  Daar is
nooit  hande  opgesteek  of  hande  geklap  of  dergelike
“onstemmighede”  nie,  want  dit  is  “sektaries”.  Dit  gebeur
egter nou al hoe meer dat lidmate hulle Christelike vryheid
gebruik om uit hierdie tradisies weg te breek. Vir sommige
lidmate is dit egter ‘n groot probleem, en ter wille van hulle
moet ‘n mens maar versigtig wees om nie sommer alles met
‘n groot gejuig te verander nie.  Ongelukkig word die term
“swak broer” dikwels totaal misbruik, en skuil mense agter
dit om hulle eie sin te kry.

Op ‘n ander vlak is daar egter kwessies soos byvoorbeeld die
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gebruik van drank. Vir sommige gelowiges is enige gebruik
van alkoholiese drank - selfs wyn - ‘n baie groot probleem. Vir
ander is dit weer gladnie ‘n probleem nie, solank dit net nie
misbruik word nie. Ter wille van die persoon wat ‘n probleem
het, is  dit  beter as jy saam met hom liewer gladnie drank
gebruik nie. Net so sou dit ‘n Joodse gelowige baie grief as
ek saam met hom eet en varkvleis voorsit, want hulle hang
gewoonlik nog die ou Joodse tradisies aan.

Die groot geheim is liefde: as ons in liefde omgaan met ons
mede-gelowiges, sal hierdie dinge vir niemand ‘n probleem
wees nie.

Gebed:

Here,  dankie  vir  die  wonderlike  vryheid  wat  U  my  as
gelowige gegee het. Help my asseblief om dit nie te misbruik
nie.
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Wat Van Spoke en Goeters?

1 Petrus 3:18-22

Grootoog vertel die plaaswerker op Oupa John se plaas by
Waterval  Boven vir  my van die  afkop-man wat  snags  hier
rondsluip.  Die  sweet  begin  sommer  klaar  op  sy  voorkop
uitslaan by die blote gedagte daaraan. “Hy ry op ‘n perd”, die
arme man het verskriklike ontsag vir hierdie vreesaanjaende
wese, “en dan klap hy sy sweep lat jy net sien vonke spat!”.
Ek sien sommer hoe krimp hy inmekaar van vrees. “En dan
verdwyn  hy  sommer  net  so!”.  Hierdie  spook  moes  ‘n
geweldige indruk gemaak het - hy het die arme man skoon
die papperellekoors gegee. 

“En jy het hom sélf, persoonlik, met jou eie twee oë gesien?”
Ek is vol verwondering. 

“Nee, nog nooit!” Hy is skoon verontwaardig. “Ek loop nie in
die  nag  rond  waar  spoke  is  nie!”  Die  arme  man  is  so
getraumatiseer by die blote gedagte aan ‘n spook, dat hy die
bewerasies kry. Noem jy net iets van die tokkelossie, dan kry
hy sommer floutes, want dáárdie man se naam mag nie eers
uitgespreek word nie! Hy is bitter gevaarlik! Nee, hy het ook
nog nooit die Tokkelossie gesien nie, maar mens weet nooit -
jy kan nie te versigtig wees nie!

Ou Langenhoven was lief daarvoor om spookstories te skryf,
en met sy wonderlike skryftalent het hy hulle so oortuigend
vertel dat baie mense vas geglo het dat sy stories waar en eg
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was. Ek het sélf al in my lewe spookstories opgemaak, en dit
so oortuigend oorgedra dat my niggies wat op die plaas vir
ons  kom kuier  het,  gegil  het  van angs  -  en  ékke natuurlik
gekraai het van lekkerkry!

In 1 Petrus 3:19 kry ons so ‘n ou klein kykie in die angste van
die mense van daardie dae. Petrus praat van die “geeste in
die  gevangenis”.  ‘n  Mens  kan  eintlik  maar  net  afleidings
maak oor hierdie vreemde sinnetjie wat hy hier skryf.  Ons
moet onthou dat daar etlike boeke geskryf is in daardie jare
wat gedeeltelik fiksie is en gedeeltelik geskiedenis - skrywers
doen  dit  vandag  nog,  en  dit  sorg  vir  ‘n  baie  outentieke
verhaal. 

1 Henog is een so ‘n voorbeeld uit Petrus se tyd, en hierin
verwys  die  skrywer  na  die  “hemelwesens”  waarvan  in
Genesis  6:1,2  geskryf  word.  Die  straf  vir  hulle  verkeerde
dade sou wees om êrens in ‘n gevangenis opgesluit te wees.
Soos mense vandag vir die mitologiese Tokkelossie het, het
die  mense  tóé  ‘n  heilige  vrees  gehad  vir  dáárdie
hemelwesens, want as van hulle dalk per ongeluk ontsnap,
dan het die mense moeilikheid - GROOT moeilikheid! Bose
wesens, daardie!

Spoke en bose geeste was vir die mense van daardie tyd ‘n
groot werklikheid - en ‘n reuse vrees. Ons lees byvoorbeeld
in Mat. 14:26, waar Jesus op die see geloop het, hoe groot
Jesus se dissipels geskrik het toe hulle Hom daar sien loop.
Hulle het gedink dit is ‘n spook wat hulle sien! ‘n Mens kan
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hulle seker nie kwalik neem daarvoor nie, want wie verwag
nou dat enige lewende wese op die see kan rondloop? Die
feit bly egter dat selfs Jesus se intieme leerlinge aan spoke
geglo het, en boonop bitter bang was vir hulle!

Petrus kom nou en besweer ons grootste vrese. Jesus Cristus
het nie alleen vir ons sondes gely en gesterf nie. Hy het veel
meer as dit gedoen. Dikwels dink ons aan Jesus alleen as die
Verlosser - die Onskuldige wat die sondes van die skuldiges
op Hom gedra het. Ja, natuurlik is dit waar, maar Hy het ook
die  dood  en  die  hel  oorwin.  Toe  Hy  die  dag  uit  die  graf
opgestaan het,  het ‘n hele nuwe wêreld vir  alle gelowiges
oopgegaan. Maar daar is nog veel meer: Hy het nie net die
dood  oorwin  nie,  maar  ook  die  bose.  Petrus  wil  nou  vir
hierdie mense wat so vreesbevange is oor die onbekende -
die “geeste in die gevangenis” wat hulle enige oomblik kan
verslind  -  kom  sê  dat  Jesus  selfs  hierdie  “geeste”  finaal
oorwin het.

Vandag beteken dit dan ook vir my en jou dat Jesus selfs die
“spoke” in ons lewe oorwin het. So ook die Tokkelossie en
enige ander vorm van boosheid. Ek wil my nie uitlaat oor die
vraag of daar wel sulke goed soos spoke is nie, want dit sal ‘n
lang bespreking uitlok waar ‘n mens maar net kan bespiegel.
Die feit van die saak is egter dat geen gelowige ooit ‘n vrees
hoef te hê vir hierdie bose “wesens” nie, want daar is in die
eerste plek geen mag of krag of bose engele of spoke of wat-
ookal wat buite die heerskappy van Jesus Christus staan nie. 
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Petrus  se  hantering  van  die  gelowiges  van  daardie  tyd  se
vrees vir die “geeste in die gevangenis” wys vir ons hoe ons
vandag soortgelyke vrese moet aanpak.  In  die  eerste  plek
hoef ons nie vir mense te sê dat die Tokkelossie of spoke nie
bestaan  nie.  Om  die  waarheid  te  sê  is  bose  magte  en
demone  en  al  daardie  skrikwekkende  gedrogte  ’n  groot
werklikheid wat niemand sommer kan wegpraat nie. Is spoke
nie dalk ook ’n werklik nie? Ek sal nie weet nie! Die feit is
egter dat ons nie daarvoor bang hoef te wees nie - ons moet
eerder die blye nuus bring dat Christus al hierdie bose dinge
oorwin het. Hy is in beheer van alles en almal!

Gebed:

Dankie Here, dat ek rustig kan slaap sonder die vrees van
enige  bose  magte.  Al  gaan  ek  ook  deur  die  dal  van
doodskaduwee - ek sal geen onheil vrees nie, want U is met
my!
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Wat sê die Bybel oor Belasting?

Lukas 20:20-26  

In  vanoggend se oordenking staan ons ‘n bietjie  stil  by  ‘n
baie netelige kwessie - die een oor ons verhouding teenoor
die regering. Nou ja, net die blote noem van die naam van
daardie  instansie  maak  baie  manne  al  warm  onder  die
boordjie.  Baie van die lesers  wat  hierdie e-pos nou in die
buiteland kry, is daar waar hulle is juis omdat hulle dit nie
meer met hierdie regering kon uithou nie.

In die tyd toe hierdie evangelie sy ontstaan gehad het, was
dit nou nie juis makliker nie. Die ergste van alles was dat ‘n
mens  nie  eers  kon  wegvlug  oorsee  as  dinge  totaal
onhoudbaar vir jou raak nie, want die Romeinse regering het
die ganse wêreld oorheers. Waar jy ookal gaan is die keiser
steeds jou baas, of jy daarvan hou of nie! Vir die Jode was dit
nog soveel erger, want deur die eeue is die land regeer deur
gelowige Jode soos hulle  geliefde koning Dawid. Daar was
wel lelike af-tye waar Goddelose konings geheers het, maar
ten minste was hulle Jode! Maar nou - nou is die keiser wat
heers vanuit Rome ‘n totale heiden wat nie eers hulle taal
kan praat nie. In plaas van die GOD wat hulle ken te dien,
dien  hierdie  man  en  sy  ganse  regering  vreemde  gode
waarvan hulle nog nie eers gehoor het nie.

Ek dink die arme Jode moes baie swaar gehad het. Waar jy
ookal  gaan is  daar die  alewige Romeinse soldate wat  elke
beweging van jou dophou. Hulle kan jou selfs dwing om hulle
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te help of om hulle bagasie te dra. Durf jy jou net teësit, dan
is dit tiekits met jou. En al die vreemde kulture wat hierdie
heidene  die  land  invoer  om  die  geestelike  en  kulturele
waardes wat die Jode oor eeue mee saamgeleef het mee te
vergiftig. Die ergste van alles is dat hulle wat die Joodse volk
is, swaar moet belasting betaal, gedeeltelik juis om hierdie
strukture wat  hulle  so haat  in  stand te  hou.  En dan gaan
hulle swaarverdiende ou geldjies boonop nog om die keiser
in absolute luuksheid te laat leef terwyl hulle moet krepeer
van die ellende.

Dit  is  onder  hierdie  agtergrond  wat  die  Fariseërs  ‘n  paar
stroopgesig  manne  stuur  na  Jesus.  Hulle  maak  asof  hulle
baie eerlik is met hulle vraag aan Hom, maar eintlik is hulle
enigste agenda om Hom vas te trek. Eers kom hulle vir Jesus
met ‘n baie stroperige heuningkwas by en hulle maak asof
Hy in hulle oë so ‘n wonderlike Rabbi is. Dit is so ironies dat
al die lofsange wat hulle Jesus toedig absoluut waar is. Die
tragiese is dat hulle nie ’n enkele woord daarvan bedoel nie.
En dan vra hulle of dit (in die lig van wat ons hierbo sien) reg
is van ‘n gelowige Jood om nog steeds belasting te betaal
aan daardie Goddelose keiser?

Hierdie was ‘n baie lelike strik waarop Jesus beslis nie net
“ja”  of  “nee”  kon antwoord nie.  Sê  Hy  dat  jy  maar  moet
betaal,  dan  sal  Sy  aanhangers  aansienlik  krimp,  want
niemand het ooghare vir die keiser nie. Sê Hy egter nee, dan
is Hy in groot moeilikheid by die Romeine. Maar hierdie slim
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manne het beslis nie rekening gehou met Jesus nie, en die
manier wat Hy die uiters plofbare situasie hanteer kan nie
anders as briljant  beskryf  word nie.  Hy vra vir  hulle  vir  ‘n
muntstuk,  en iemand bring ‘n Romeinse silwer dinarius te
voorskyn. Op die muntstuk is  die keiser  se kop afgebeeld.
“Wie  is  dit  daardie?”,  wil  Jesus  van  hulle  weet.  Natuurlik
moet  hulle  herken  dat  die  keiser  lewensgroot  op  die
muntstuk pryk - nie dat hulle juis  hou van wat hulle moet
aanskou nie! “Nou ja”, sê Jesus vir die klomp huigelaars, “gee
dan aan die keiser wat aan die keiser behoort”, maar daar
eindig Hy nie, want daar is ‘n baie belangriker deel wat moet
bykom, “en gee aan GOD wat aan GOD behoort”, speel Jesus
die troefkaart.

Hierdie  strikstellers  wou  dit  nie  openlik  herken  nie,  maar
Jesus se antwoord het selfs vir húlle verwonderd gelaat.

“Ja sien jy!”, word ons gedwing om te sê wanneer ons hierdie
gedeelte lees, “’n Mens moet maar doen wat jou regering
sê, al hou jy nie daarvan nie!”. Uit verskeie uitsprake in die
Nuwe  Testament  is  dit  duidelik  dat  ons  as  gelowiges  nie
anders kan nie as om aan die regering sy deel te gee, al is
hierdie  regering  ook  hóé  korrup  en  heidens,  want  die
regering is daar omdat GOD dit toegelaat het. Dit beteken
nie  alleen  die  betaal  van  belasting nie,  maar  ook  om  die
nodige eer te gee, al is dit ook hóé swaar.

Ons vergeet egter gerieflikheidshalwe die tweede deel van
Jesus se uitspraak,  naamlik om aan GOD te gee wat Hóm
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toekom.  Ja,  dalk  gee  ons  Hom  baie  dank  en  eer  en
aanbidding, maar Hy vra ook van ons opoffering. Hy vra dat
ons ‘n bietjie van die tyd wat Hy ons gegee het moet afstaan
vir Sy diens. Hy vra ons om ‘n bietjie van die geld wat Hy ons
gegee het op te offer vir ‘n saak wat Hy ons op die hart lê. Hy
vra ons om lief te hê en ons harte oop te maak vir ander
mense in nood. Hy vra ons om wêreldse plesier op te offer
en van die sonde weg te hardloop. Kom ons gee Hom vandag
wat Hom toekom.

Gebed:

Here, ek staan baie skuldig voor U, want ek gee nie aan U
wat ek moet nie.
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Hofsake tussen Gelowiges

1 Korintiërs 6:1-11

Opspraakwekkende hofsake is aan die orde van die dag. Die
afgelope paar weke het jy elke dag in die koerante gelees van
al die walglike vuil wasgoed wat opgehang word in die saak
tussen  die  twee  bekende  sangers.  Die  saak  is  nou  wel
afgehandel, maar nou begin al die siviele gedinge eers, en dit
kan nog ‘n groter gemors afgee. Ons sal seker nooit weet wat
die  werklike  waarheid  agter  hierdie  saak  is  nie.  Ons  is
gelukkig in Suid-Afrika dat die mode van hof-toe-slepery wat
in Amerika heers, ons nog nie werklik getref het nie. Daar
kan jy die nag nie eers ‘n bietjie lekker snork nie, dan sleep
jou buurman jou hof  toe vir  pyn en lyding en verlies  van
inkomste oor hy nie behoorlik kon werk nie - jy hou hom uit
die slaap! Ek dink die enigste rede waarom daar by ons nie
baie van hierdie soort hofsake is  nie,  is  omdat dit  dikwels
baie jare kan neem voordat jou saak voor die hof kan kom.
Dit is bloot nie die moeite werd nie.

In Paulus se tyd was daar ‘n baie ingewikkelde en effektiewe
regstelsel  in  plek,  bedryf  deur  die  Romeine.  Vir  gelowiges
was daar egter een groot probleem - die stelsel was bedryf
deur  heidene  -  ongelowiges.  Paulus  se  argument  is  dat
ongelowiges  tog  nie  kan  oordeel  tussen  die  sake  van
gelowiges  nie?  Hulle  het  net  eenvoudig  nie  dieselfde
standaarde nie. As ‘n dispuut dan móét opgelos word deur ‘n
derde (onafhanklike) party, dan sou die kerk of gemeente tog
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die aangewese persoon wees om dit te doen. Paulus probeer
nie hiermee voorspraak maak vir kerklike howe nie. Die regte
ding sou eintlik wees om die dispuut in liefde uit te praat, en
as daar nie ‘n oplossing is nie, moet jy dit aan GOD oorlaat
om as Regter op te tree en as dit dan moet, dan ly jy maar
jou skade om liefde en vrede te bewaar.

Die groot probleem met dispute is, dat al die vuil wasgoed
gewoonlik uitgehaal word. Beskuldigings word heen en weer
geslinger, en die sondes (en ou koeie) van baie jare gelede
word  opgediep  en  gehou  vir  die  wêreld  om  te  kan  sien.
Gewoonlik word daar ook nog bygelieg om jou saak meer
diepte te kan gee, en dan is dit nie net die twee partye wat
mekaar in  die hare vlieg wat seerkry nie,  maar dikwels  ‘n
hele paar ander mense wat ook in die stof byt.

Alles kom eintlik neer op liefdeloosheid. As ‘n mens tog maar
net wil gaan luister wat die Here in die Woord sê, dan kan
bitter  baie  pyn  en  vernedering  en  seerkry  gespaar  word.
Jesus het die wet van GOD opgesom deur te sê dat jy jou
naaste moet liefhê soos jouself (en natuurlik vir GOD ook)
(Mat  22:37-40).  Hy  het  egter  verder  gegaan  en  die
skokkende ding gesê, dat jy selfs bereid moet wees om jou
vyande lief te hê (Mat 5:43-44). Daar moet selfs ‘n groter en
dieper  liefde  wees  teenoor  jou  medegelowige  -  Jesus  se
woorde  was  dat  ons  mekaar  moet  liefhê.  “Soos  Ek  julle
liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet
sal almal weet dat julle dissipels van My is.” (Joh 13:34-35).
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Groot  woorde  hierdie,  en  woorde  wat  ons
gerieflikheidshalwe totaal vergeet wanneer ons deur iemand
verontreg  word.  Kom  ons  vergeet  vir  eers  van  die  eerste
twee  -  jou  vyand  en  jou  naaste,  wat  ongelowiges  kan
beteken. Die derde voorbeeld van liefde wat Jesus hier noem
is iets baie intiem tussen gelowiges - bloedfamilie, boeties en
sussies in Jesus. Natuurlik kan boeties en sussies vir mekaar
kwaad word, want nie een van ons is engeltjies nie, en sonde
is  maar  deel  van  ons  lewe.  Dit  is  egter  hoe  ons  hierdie
kwaadword vir mekaar hanteer. Kan ons die dinge wat krap
in  liefde  uitpraat  en  mekaar  vergewe?  Dit  is  wat  ware
broederliefde beteken.  Jesus het ons leer bid:  “en vergeef
ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons
oortree” (Luk 11:4). Hoe kan ons hierdie gebed bid, as ons
nie bedoel wat ons sê nie? Hoe kan ons verwag dat GOD ons
talle sondes moet vergewe, as ons nie eers bereid is om die
klein sondes wat iemand anders teen ons doen te vergewe
nie?  Dankie  tóg  dat  GOD  soveel  groter  as  ons  is,  en  Sy
genade  so  groot  dat  Hy  selfs  bereid  is  om  ons
onvergewensgesindheid te vergewe!

Die  feit  is  dat  ek  bereid  moet  wees  om die  ding  te  gaan
uitpraat met my medegelowige, en as dit dan so sou gebeur
dat hy hardkoppig is en weier om na my kant van die saak te
luister,  dan  is  die  regte  ding  om  te  doen,  om  hom  te
vergewe, en as dit moet, dan moet ek ook bereid wees om
maar  skade  te  ly.  Die  saak  is  baie  groter  as  ek,  nietige
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mensie, want dit is GOD se koninkryk wat in gedrang is. Die
wêreld hou ons met valkoë dop. As gelowiges in ‘n hofgeding
kom,  is  dit  voorbladnuus:  “Kyk  wat  maak  Christene!”.  Ter
wille  van die heilige Naam van GOD durf  ons nie in  sulke
dinge beland nie, want dit maak ‘n klad, ’n swart ink kol op
die vlekkelose kleed van Jesus.

As daar géén oplossing is vir ‘n geskil tussen gelowiges nie, is
die aangewese ding om dit na die kerkraad te neem, sodat
die  gemeenteleiers  kan  besluit,  en  die  saak  dus  tussen
gelowiges  hou.  Sodoende word GOD se Naam ten minste
beskerm.

Gebed:

Here, leer my om waarlik lief te hê, en om te kan vergewe,
selfs al is die onreg teen my baie groot.
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Waar Pas Glossalalie?

1 Korintiërs 14:1-25

Ek sit in die dokter se spreekkamer, druk besig met my eie
gedagtes. Die spreekkamer is vol - dit gaan vanoggend ‘n lang
wag wees. ‘n Mamma kom in met haar seuntjie. Hy sien die
kas speelgoed in die hoek en kies reguit koers daarheen. Ek
wonder  watter  soort  speelding  hy  daar  gaan  kies.  Die
mannetjie gryp hier, los daar en dan trek hy uit die dieptes
van die kas ‘n ding uit wat my hare laat regop staan. Wie sou
so onnosel wees om ‘n blokfluit tussen die speelgoed in ‘n
dokters  spreekkamer  -  daar  waar  stilte  nodig  is  -  te  gaan
ingooi?

Die  mannetjie  se gesig  straal.  Hy trek  sy  longe vol  lug  en
blaas met alle mag. Een ou omie wat aan die slaap geraak
het val so ampertjies van sy stoel af. ‘n Aaklige skree-fluit op
een vals toon vul die vertrek. Dan ontdek hy dat as hy die
gaatjies  toedruk,  hy  ander  klanke  ook  kan voortbring.  Die
“musiek” wat hy maak het geen ritme nie en geen wysie nie,
en ek wil my ore toedruk. Maar die mannetjie is in ekstase.
Hy is die enigste een in die hele vertrek wat sy uitvoering
geniet  en  verstaan.  Genadiglik  kom  Mamma  tot  al  die
teenwoordiges se redding - tot groot ontsteltenis van Junior.

Paulus wy die hele hoofstuk 14 aan glossalalie - die gebruik
van ongewone tale of klanke, en profesie - die gawe om GOD
se boodskap te verkondig. Hy verdeel dit in drie afdelings: In
die  eerste  (vers  1-25)  verduidelik  hy  dat  glossalalie  en
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profesie  verstaanbaar  moet  wees,  en  dat  dit  nie  net
gelowiges nie, maar ook ongelowiges moet kan opbou. Die
tweede gedeelte (vers 26-37) gebruik hy om te sê dat dit ook
ordelik moet geskied. In die derde slotgedeelte (vers 37-40)
vat hy alles saam, en vra dat hierdie dinge nie verbied moet
word  nie,  maar  dat  daar  terselfdertyd  ook  orde  in  die
erediens moet wees.

Eredienste  in  daardie  jare  het  totaal  anders  uitgesien  as
waaraan  ons  in  ons  geordende  gereformeerde  kerke  aan
gewoond  is.  Daar  was  absoluut  geen  leiding  van  enige
persoon nie. Dit het enige gemeentelid - ongeag sy herkoms
of status - die reg gegee om op te staan en ‘n bydrae te lewer
in die diens. Dit kon ‘n woord van wysheid wees of ‘n Psalm
of ’n openbaring of ‘n uitspraak in ‘n vreemde taal of klank -
alles was aanvaarbaar.

Ongelukkig het mense met mekaar gekompeteer - sommige
wou die “supersterre” wees en vir hulleself aansien verwerf.
Dikwels het mense mekaar verskree. Om ‘n ordelike beurt te
kry was dikwels ‘n onbegonne taak. Daar is baie gepraat, min
geluister,  en bitter min het  aan die einde van die dag sin
gemaak. Mense het kwaad vir  mekaar huistoe gegaan. Dit
was ‘n droewige situasie van wanorde.

Paulus se doel was om met hierdie skrywe basies twee dinge
te  bereik:  eerstens  om  daardie  liefde  waarvan  hy  so  pas
gesing  het,  en  vrede  tussen  die  gelowiges  te  herstel.  En
tweedens wou hy probeer orde skep in die erediens.
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Die eerste groot doring in die vlees was glossalalie wat so
gruwelik misbruik is in die gemeente. Hulle moes baie mooi
verstaan wat hierdie gawe werklik is, en hoe dit reg gebruik
moet word.

Glossalalie - die uiter van vreemde klanke of tale - is eintlik ‘n
gebed of lofprysing - ‘n kommunikasie met GOD, en beslis nie
‘n verstaanbare kommunikasie met mense nie, en dit  dien
slegs tot opbouing van die persoon wat dit uiter, en nie vir
die res van die gemeente nie (1 Kor 14:2-4).

‘n  Klompie  jare  gelede  was  ek  saam met  ‘n  klomp ander
gelowiges van ‘n verskeidenheid kerke, toe die persoon wat
leiding  neem  sê:  “Kom  ons  bid  saam”.  Ek  was  totaal
onvoorbereid vir wat sou volg. Rondom my het almal skielik
gelyktydig hardop gebid - baie van hulle in vreemde tale. Vir
my as stoere NG man, asook vir ’n hele paar ander mense,
was dit totale wanorde. Wat begin het as ’n groot geestelike
ervaring, het alles vir my totaal platgeval. Baie van die wat
daar betrokke was, het net eenvoudig nie weer soortgelyke
byeenkomste  bygewoon  nie.  Wat  veronderstel  was  om
gelowiges byeen te bring, het gelowiges uitmekaar gejaag.

Paulus gebruik die analogie van ‘n fluit wat net ‘n warboel
van klanke speel (soos die seuntjie in die storie hier bo).  Dit
maak jou ore seer, maar as daar ‘n herkenbare wysie is, is dit
‘n totaal ander saak. As die spreek van tale nie gepaardgaan
met ‘n Gees-geïnspireerde uitleg daarvan nie, dan moet dit
liewer tuis bly.
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Profesie daarteenoor,  is  van baie groter  betekenis.  Dit  stig
mense  en  bou  die  gemeente  op.  Dit  trek  gelowiges  van
uiteenlopende denominasies saam as ‘n hegte eenheid.

Is dit dan verkeerd om in tale te praat? Nee! Paulus het dit
self ook gedoen (vers 18). Maar as jy dit wil doen,dan moet
dit op die regte plek en tyd geskied, sodat niemand daardeur
ontstig sal word nie.

Gebed:

Here, gee my asseblief die wysheid om die gawes wat U my
gegee het op die regte tyd te gebruik sodat mense daardeur
gestig sal word en sodat dit tot U eer sal geskied.
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Die Héél Beste Gawe

1 Korintiërs 13:1-7

Engeletale - Galmsimbale
Het ek nie liefde, dan maak ek geraas

Waar is my vriend’likheid - waar my geduld?
Daarsonder is ek by Liefde in skuld!

Grootpraat en afguns - daarby verwaandheid
Eie belang soek - o, die lig-liggeraaktheid!
Boekhou van kwade en bly oor die onreg

Met dít in my lewe is die liefde skoonveld-weg!

Maar liefde:

Dit jubel en dit lag 
As die waarheid seëvier,

Is verdraagsaam - onverganklik
Groter as alles hier.

Profesieë  die sal vergaan
Tale sal selfs ophou bestaan

Maar liefde - dít sal vir altyd bly
Hom sal jy nooit onder kan kry.

1 Korintiërs 13 is seker een van die mees gelese gedeeltes in
die Nuwe Testament. Nogtans is dit seker die deel waarop
ons die minste ag op slaan. O, die gedagtes is so mooi, maar
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wanneer dit by die praktiese uitleef daarvan kom, dan skiet
dit dikwels baie vêr tekort by die meeste van ons gelowiges.

Paulus beskryf die gawe van liefde as die allerbeste gawe. Dit
is so maklik om met enige van die geestesgawes ‘n groot kop
te kry, en dalk jou eie beuel te wil blaas. “Ek het die gawe
van genesing gekry”, kan jy dalk dink, “en nou is ek ‘n vlak
hoër as my medegelowiges.”. Ons het egter oor die afgelope
paar dagstukkies gesien dat hierdie gawes nie vir ons gegee
is  vir  onsself  nie,  maar  om ons  medemens  op  te  bou,  in
nederigheid  en volle  afhanklikheid  van  die  Gewer van die
gawes.

Alles kom uiteindelik op liefde neer, want deur jou gawes uit
te leef, betoon jy liefde aan jou medemens. Liefde is nie ‘n
gevoel nie, maar dit is dade. Liefde maak ook nie onderskeid
tussen  mense  nie,  maar  dieselfde  liefde  wat  jy  uitleef
teenoor  iemand ná  aan jou  hart,  moet  jy  ook  kan uitleef
teenoor iemand wat vir jou afstootlik is. Dit is nie maklik nie!

1 Korintiërs 13 is ‘n wonderlike gedig wat Paulus geskryf het
om liefde te illustreer.  Dit  is  opgedeel  in  drie  dele:  In  die
eerste  vertel  hy  hoe  noodsaaklik  liefde  is.  In  die  tweede
maak hy dit duidelik wat liefde is en wat die NIE is nie, en in
die derde deel besing hy die onverganklikheid van liefde.

In vers 1 tot 3 wil Paulus dit baie duidelik stel dat die mooiste
gawes wat ons uitleef, absoluut nutteloos is as dit nie met
die regte gesindheid uitgeleef word nie. Dit maak nie saak
hoe edel my gawe is nie - dit kan een wees van genesing of
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tale of profesie. Dit kan selfs beteken dat ek my lewe waag
vir  ander  of  dat  ek  al  my besittings weggee om armes te
help. As hierdie dinge egter enigsins beteken dat ek hieruit
roem  vir  myself  wil  kry,  dan  is  dit  betekenisloos.  As  dit
sonder die nodige liefde bedryf word, dan het ek net ‘n stuk
blik geword wat geraas maak.

Wat is die eienskappe van liefde? Geduld en vriendelikheid,
selfs as jou geduld tot die uiterste beproef word en iemand
jou treiter. Vir afguns is daar nie plek nie, en eie belang speel
geen rol nie. Verwaandheid, afguns en grootpraterigheid, is
dinge wat vêr verwyder is van ware liefde. Totale vergifnis
(vergewe EN vergeet!) is een van die kenmerke van liefde in
jou lewe, en so ook verdraagsaamheid.

As gelowiges behoort ons baie gereeld 1 Kor 13 te lees, en
ons lewe hierin te spieël, want ons vergeet so maklik. Leef ek
werklik nog liefde uit soos wat die Here dit van my verwag?
Het ek werklik die allerbeste gawe wat die Here my gegee
het bemeester?

Gebed:

Here, ek moet vanoggend my kop in skaamte laat sak, want
my lewe skiet  so  bitter  vêr  tekort  wat  die  uitleef  van  my
liefde betref. Help my asseblief om weer waarlik lief te kan
hê.
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Waarom ek, Here? 

Waarom gebeur dit met my?

Filemon 1-25

Dikwels kom ‘n mens in ‘n situasie waar jy die bitter vraag
vra: “Waarom gebeur dit met my, Here?” Ek glo nie dat daar
vanoggend een persoon hier sit wat nog nie in so ’n situasie
was nie.

Dit was die jaar 1976 - ek het ’n belowende werk gehad,  jonk
getroud  en  ons  eersteling  byna  ‘n  jaar  oud.  Toe  kom  die
verpletterende  nuus:  ons  maatskappy  is  bankrot,  en  ek
verloor  my  werk.  Al  my  hoop  is  gebou  op  hierdie
familiebesigheid, en ek sou dalk binnekort ‘n direkteur kon
word. “Hoekom moes dit met my gebeur Here?” 

Ek word ‘n pos aangebied as bestuurder van ‘n Christelike
boekwinkel  in  Welkom.  Die  salaris  ‘n  skamele  R300  per
maand. Maar ek weet dat dit vir my bedoel was, en ek gaan.
En  hier  sit  die  Here  my  in  ‘n  klein  winkeltjie  wat  die
middelpunt is van almal wat oor enigiets geestelik wil gesels.
Ek  het  nie  baie  boeke  verkoop  nie,  maar  mense  van  alle
denominasies het daagliks daar kom inloer, dikwels om hulle
diepste geestelike probleme te kom bespreek. Daar het die
Here my geleer om nie onderskeid te tref tussen kerke nie.
Ons  mag wel  verskil  oor  kleinighede,  maar  al  wat  werklik
saakmaak is ons geloof in die Drie-Enige God.

Toe, op ’n dag kry ek ‘n roeping om die Woord te verkondig.
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Ek  besluit  om  te  gaan  studeer  vir  predikant,  en  ons  trek
Bloemfontein toe. 

Dit  was  ‘n  treurmare!  Alles  wat  kon  skeefloop  met  my
studies het skeefgeloop.  Dit  was veral  Grieks en Hebreeus
wat my totaal gepootjie het. En ek moes studeer terwyl ek
drie kinders van ons eie plus nog twee pleegkinders moes
onderhou. Dit  was nie maklik nie.  Uiteindelik  moes ek my
studies opgee nog voordat ek in die kweekskool kon kom.

Ek  ek  het  bitterlik  gevra:  “Hoekom  Here?  Ek  het  dan  ‘n
roeping! Waarom?”

Uiteindelik het ons besluit om maar terug te kom huistoe, na
Ballito toe. Twintig jaar het verby gegaan. Twintig jaar waarin
ek myself dikwels die vraag afgevra het “Waarom? Wat het
van my roeping geword? Waarom het die Here dit aan my
gedoen?”

En toe gebeur die Internet. Ek ontdek ‘n webwerf van die
Gereformeerde  Kerk  wat  daagliks  ‘n  oordenking  publiseer
wat  die  een  of  ander  predikant  skryf.  Ek  begin  hierdie
oordenkings saam met ander geestelike stof  versprei  deur
die  Internet,  en  kort  voor  lank  het  ek  ‘n  soort-van
“bediening”. Maar net toe dinge mooi begin vlot, toe tref die
ongeluk:  die kêrel  wat  hierdie  oordenkinge organiseer,  die
verdwyn net, en die oordenkinge droog op. En ek sit in sak
en as,  want hier is die klomp mense aan wie ek die goed
stuur, maar die kos het opgeraak. “Wat gaan ek vir hulle sê?
Hoekom het die Here dit aan my gedoen? Weet die Here dan
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nie dat die mense hierdie sielskos nodig het nie?” Dit was
net op die stadium toe Ds. Kobus beroep is na Stellenbosch.

En toe dink ek aan ‘n blink idee: ek stuur vir elke predikant in
Natal wat e-pos kan ontvang, 'n briefie en vra dat hulle my
help met oordenkings.  Nie ‘n enkele predikant was bereid
om te help  nie!  Hulle  het  my nie  eers  op my pleitbriewe
geantwoord  nie!  Ek  wou  huil.  Ek  was  in  ‘n  groot  nood.
“Hoekom Here? Gaan hierdie bediening nou so ‘n tragiese
dood sterf? Dis nie regverdig nie!”

Uit pure nood tel ek die Bybel op. Ek maak dit oop by die
evangelie van Johannes. Ek bid baie ernstig, en vra die Here
om my te help om ‘n oordenkingkie te skryf, of dalk ‘n paar,
net totdat ou Herman van die Gereformeerde Kerk weer op
dreef is. Wonder bo wonder gaan dit sommer baie maklik.
Die volgende dag skryf ek weer een, én die volgende dag.
Dag-vir-dag bid ek dat die Here vir my die woorde sal gee vir
die oordenking, en elke keer gebeur dit. 

Vandag, meer as 500 oordenkings later, kan ek terugkyk en
getuig dat daar nie ‘n enkele dag was wat ek nie geweet het
wat om te skryf nie. God is getrou! Die oordenkings word
wêreldwyd gestuur, na Engeland, Amerika, Midde Afrika en
selfs Saoedi-Arabië. Dit bereik mense wat andersins nooit ‘n
Geestelike boodskap kry nie, mense wat totaal afgesny is van
enige Christelike gemeenskap. Bybelstudiegroepe gebruik dit
vir hulle byeenkomste. Hierdie boodskappies bereik selfs van
ons gemeentelede wat hulleself om die een of ander rede
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totaal van die kerk onttrek het. Hierdie is hulle enigste kontak
met die kerk, want selfs die kerk het hulle al vergeet.

Ek vertel hierdie verhaal,  nie om te spog oor my prestasie
nie, want hierdie prestasie is nie myne nie. Al die eer kom
God alleen toe. Ek vertel dit slegs om te wys dat die Here Sy
Woord gestand gedoen het. As ek ‘n predikant geword het
sou ek dalk nooit die mense bereik het met die Woord wat
ek  vandag  bereik  nie.  Die  Here  het  deure  oopgemaak
waarvan ek nooit kon droom nie!

As ons Paulus se brief aan Filemon lees, ontdel ons daar drie
hoofkarakters, elkeen met ‘n groot probleem, en elkeen kon
seker met reg vra: “Waarom ek, Here?”. In die eerste plek
lees ons dat die skrywer van die brief ‘n ou man is wat in die
tronk sit. Hy is alles behalwe ‘n misdadiger. Paulus is vir sy
geloof in die tronk gestop. Aanvanklik was dit nie so sleg nie.
Hy was in huisarres,  maar later,  toe die berugte Nero aan
bewind kom, is  hy  in  haglike  omstandighede in  ‘n vuil  sel
sonder  sanitasie  opgesluit  voordat  hy  uiteindelik  ‘n  wrede
marteldood gesterf het.

Ons tweede karakter in die verhaal, Filemon, was ‘n Griekse
grondeienaar  wat  in  Kolosse  gewoon het.  Hy  was  ‘n  baie
welvarende man wat allerhande kommoditeite kon bekostig,
soos  byvoorbeeld  slawe.  Hy  tot  bekering  gekom  onder
Paulus se bediening, en toe stel hy sy huis beskikbaar sodat
die  gemeente  daar  kon  kerk  hou.  Daardie  jare  kon  die
gemeente nie ‘n kerkgebou bekostig nie. Hy was ‘n man wat
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groot aansien gehad het in die gemeente.

En toe tref die teenspoed vir Filemon. Die slaaf wat hy vir ‘n
groot  klomp  geld  gekoop  het,  dros.  Op  ‘n  dag  vat  hy  sy
goedjies en verdwyn. Weg! Ek dink nie Filemon was ‘n baie
gelukkige man nie. En die ergste van alles: die versekering
wou nie eers uitbetaal nie.

Filemon  het  sekerlik  die  weë  van  die  Here  bevraagteken:
“Waarom moes dit met my gebeur Here? Hoekom my beste
slaaf?”

Die derde karakter in hierdie spannende verhaal is ‘n slaaf
met  die  naam  Onesimus.  Hy  is  Filemon  se  eiendom.  Sy
eienaar kan met hom doen net wat hy wou. Van so ‘n luukse
soos ‘n salaris  is  daar geen sprake nie.  Maar die ergste is
natuurlik dat hy sy vryheid kwyt is.  Hy is maar net ‘n stuk
eiendom. Boonop is hy as slaaf beskou as die laagste van die
sosiale klasse. Hy hoort nêrens in die samelewing nie.

Uiteindelik kan hy hierdie gebondenheid nie meer vat nie, en
hy loop weg. Hy dros! Natuurlik waag hy sy lewe om dit te
doen, want vir so ‘n verfoeilike daad kan hy die doodstraf kry.
Maar vir hom is selfs die dood beter as hierdie verskriklike
lewe.

Onesimus vat die pad na die groot stad Rome om daar sy
geluk  te  soek.  Daar  kan  hy  heeltemal  wegraak  tussen die
skare. Maar dan kruis sy pad met die van Paulus. Onesimus,
die wegloop-slaaf het die evangelieboodskap by Paulus in die
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tronk gehoor. Die Heilige Gees oortuig hom van sy sonde, en
hy kom tot bekering.

En skielik sit hy met ‘n dilemma: Hy besef dat hy sal moet
regmaak waar hy verbrou het. Hy moet terug na sy baas toe.
Maar dis nie so maklik nie, want sy baas het die volste reg
om hom dood te slaan as hy by die huis opdaag. “Hoekom is
die lewe tog so onregverdig?” Toe hy ‘n heiden was, toe was
hy  orraait,  maar  noudat  hy  tot  bekering  gekom  het,  nou
begin sy probleme éérs.  “Hoekom moet hierdie dinge dan
tog met my gebeur Here?”

Kom ons analiseer ‘n bietjie hierdie verhaal, en dan kyk ons
na die lastige vrae wat daar gevra word.

Paulus sit in die tronk - ‘n hopelose situasie. ‘n Tronk is in die
beste omstandighede ‘n verskrikking, maar dis nie die einde
van die wêreld nie. Die berugte Eugene Terreblanche moes
dit uitvind toe hy vir drie jaar in die gevangenes gesit het in
Rooiwater. Wat aanvanklik vir hom ‘n verskrikking was, het
uiteindelik  egter  sy  redding  geword,  want  daar  het  hy  vir
Jesus ontmoet, en tot bekering gekom. Hy móés eers deur
God tot stilstand geruk word in ‘n tronk voordat hy die stem
van God kon hoor.

Ja, verseker kon Paulus ook kla oor sy omstandighede. Maar
hy gebruik sy verleentheid om geleenthede te skep. Hy skryf
briewe aan gemeentes om hulle te vermaan en te bemoedig,
omdat  hy  hulle  nie  self  kon besoek nie.  Hierdie  briewe is
deur  baie  miljoene  mense  gelees  oor  die  afgelope
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tweeduisend jaar. Talle en talle mense het vir Jesus ontmoet,
juis deur Paulus se briewe. Die vrug uit sy pen is legio. As
Paulus nie in die tronk beland het nie sou ons nooit hierdie
wonderlike  geskrifte  kon  beleef  nie.  Paulus  se  hopelose
situasie het lewe gebring vir miljoene der miljoene mense.

Vir  ons  tweede karakter,  Filemon,  het  daar  iets  wonderlik
bevrydend gebeur  uit  sy  groot  verlies.  Paulus se brief  het
hom laat besef dat Onesimus nie maar net ‘n slaaf, ‘n stuk
eiendom  is  nie,  maar  sy  broer  in  Jesus  Christus.  Daardie
verskriklike  Baas/Klaas  muur  is  afgebreek,  verbrokkel,
gedisintegreer. Die slaaf was eers net vir hom van materiële
waarde,  maar  nou  skielik  het  hy  ook  sielswaarde,
menswaarde gekry.

Ons  derde  karakter,  Onesimus  die  wegloopslaaf,  het  die
wonderlikste  bevryding  van  almal  ondervind.  Hy  was  nie
alleen ‘n slaaf  van Filemon nie,  maar ook ‘n slaaf  van die
sonde en die duiwel. Deur sy ontmoeting met Paulus word
hy nou bevry van die kettings van die sonde wat hom sy hele
lewe lank bind. Gewapen met sy brief wat Paulus aan sy baas
geskryf  het,  kan  hy  nou  met  vrymoedigheid  terugkeer  na
Kolosse, met die wete dat, alhoewel hy steeds ‘n slaaf is, hy
ook nou ‘n splinternuwe broer gekry het in sy eienaar.

Die  verhale  wat  ons  oor  gesels  het,  het  almal  logiese
verduidelikings oor wat God se raadsplan was. Dit het egter
nie so logies gevoel op die stadium wat dit gebeur het nie. In
my eie geval het seker maklik twintig jaar verloop voordat ek
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uiteindelik die antwoord kon sien. Paulus het nooit die volle
uitwerking gesien van God se plan met hom nie. Nou, reeds
‘n  volle  twee  duisend  jaar  later,  is  Paulus  se  briewe eers
werklik besig om te sneeubal.

Ek en jy loop vandag met baie vrae in ons binneste rond.
Dikwels is daar nie antwoorde op ons vrae nie. Waarom is ‘n
geliefde ontydig deur die dood van ons weggeruk? Waarom
het ‘n spesifieke wrede plaasaanval gebeur? Waarom het my
kind die pad byster geraak. Waar was God toe die vliegtuie
die torings in Amerika getref het en talle onskuldige mense
moes sterf? Hoe kan God dit  toelaat dat ‘n wrede Robert
Mugabe ‘n land met sy inwoners verwoes?  Francois Heunis
het hierheen gekom het om te getuig van God se almag en
die wonderlike genesing wat hy beleef het. Waarom moes
dit  gebeur  dat  hy  beroof  word  terwyl  hy  besig  is  om  sy
getuienis te lewer? Waarom moes dit gebeur dat Jacques en
Petro se twee seuns so wreed vermink moes word in daardie
gru-ongeluk? Waarom?

Daar is nie maklike antwoorde vir sulke vrae nie. Dikwels is
daar géén antwoorde nie! Maar ons moet onthou dat ek en
jy klein, bitter klein gedagtes het, en ons insig in die heelal is
verskriklik beperk. God se gedagtes is soveel groter as ons
s’n. Ons wil hê dat daar ‘n antwoord moet kom binne minute
of dae.      Maar ons vergeet dat vir God ‘n dag is soos ‘n
duisend jaar en ‘n duisend jaar soos een dag.

Ons  moenie  dinge  uit  ‘n  menslike  oogpunt,  gemeet  aan
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menslike tyd sien nie, maar uit ‘n Goddelike oogpunt. God
het 'n doel met dit wat Hy oor jou pad bring. Ons moet net
leer om te berus by die wil van God.

Ek lees ‘n ruk gelede ‘n boek van die bekende James Dobson
wat juis handel oor die lastige vrae van die lewe, en daarin
vertel die skrywer toe onder andere die verhaal van Von en
Joann Leatherer.  Von is  gebore met die verskriklike siekte:
Hemofilie - bloeiersiekte. In daardie jare was daar niks wat
dokters vir sy toestand kon doen nie, en niemand het verwag
dat hy eers sy tienerjare sou haal nie. Elke stampie en skrapie
kon  lewensgevaarlik  wees.  Von  se  ouers  was  gelowige
mense: sy pa was ‘n predikant. Hulle het gedurig vurig vir
Von se genesing gebid. In sy tienerjare het sy lewe dikwels
aan ‘n draadjie  gehang.  En toe ontmoet hy vir  Joann.  Die
liefde blom, en sy staan hom by deur hierdie moeilike jare.
Op ‘n baie jong ouderdom trou hulle, en wonder bo wonder
oorleef Von.

En  toe  kom  die  verskriklike  nuus:  Tydens  Joann  se
swangerskap word sy gediagnoseer met Hodgkin se siekte -
‘n dodelike soort klierkanker. Omdat sy swanger was kon sy
nie  behandeling  daarvoor  kry  nie.  Al  uitweg  was  om  die
swangerskap  te  beëindig,  maar  sy  weier.  Terwyl  die  dood
haar in die oë staar, bid hulle vir genesing. 

Sewe weke later gaan sy weer vir toetse, en die dokters vind
dat  sy  totaal  genees  is.  ‘n  Wonderwerk!  Daar  was  geen
manier  dat  sy  sonder  die  nodige  medikasie  van  daardie
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kanker genees kon word nie.

Dertig jaar later leef Von steeds met sy hemofilie. Elke dag is
vir  hom  ‘n  marteling,  en  hy  moet  saamleef  met  stywe
ledemate.  Medisyne  is  deel  van  sy  lewe  om  net  die
verskriklike  pyn  te  kan  verduur.  Jare  se  smeekgebede  vir
genesing het onbeantwoord gebly. Tóg het die Here gekies
om vir  Joann onmiddelike genesing te skenk. Waarom? Ek
dink Von het seker dikwels al daardie brandende vraag vir
die Here gevra: “Waarom ek, Here?”

Ons  weet  nie  wat  die  antwoord is  op  daardie  verskriklike
vraag  nie.  Sommige  mense  sal  dalk  sê  dat  daar  nie  hard
genoeg gebid is vir Von nie, of dat sy gebedspan nie genoeg
geloof  gehad  het  nie.  Maar  dieselfde  mense  wat  vir  Von
gebid het het ook vir Joann gebid, en in die een geval was
die antwoord “Ja” en in die ander geval “Nee!”. En die lewe
gaan  voort.  Die  Here  het  nie  ‘n  verduideliking  vir  sy
antwoord gegee nie.

Von en Joan moes leer om te berus en op God te vertrou ten
spyte van sy vreeslike siekte. Von se onoorwinlike gees was
deur die jare ‘n inspirasie vir duisende mense.

Maar dit bring ons by die tergende vraag oor gebed: waarom
word my gebed soms nie  be-antwoord nie?  Al  te  dikwels
gebeur dit dat ‘n diep gelowige mens baie hard bid oor ‘n
saak.  Dalk  is  dit  ‘n  ernstige  siekte  wat  haar  teister,  en  sy
smeek die Here om genesing, maar dit kom net eenvoudig
nie, soos met Von gebeur het. 
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As daar darem nou één mens was wat gelóóf gehad het, dan
was dit ou Paulus. Ja, en ons lees van hom dat hy ‘n baie
groot probleem gehad het. Hy noem dit “’n engel van Satan
wat hom met die vuis geslaan het”. Hy het ernstig gebid dat
die Here hom daarvan sou verlos, maar dit het nie gebeur
nie. Die antwoord wat hy gekry het was dat God se genade
vir  hom genoeg was.  Paulus het nooit  geweet waarom hy
moes ly nie. 

Die  vraag is  of  dit  dan nutteloos  is  om te  bid?  En ek  wil
onomwonde sê: “NEE!” Miljoene Christene kan getuig van
gebedsverhoring.  Vanoggend is  hier ‘n skare van mense in
hierdie kerkgebou wat daarvan kan getuig. Ek self kan getuig
van  daaglikse  verhoring  van  my  gebed  tot  God.  Maar  dit
gaan veel  dieper  as  net  ‘n  “kry  wat  jy  vra”.  Gebed is  jou
geestelike  asemhaling  -  ‘n  gesprek  met  God.  Dit  is  die
wonderlike gawe wat God ons gegee het om met Hom te kan
gesels;  vir  Hom  van  ons  vreugdes  kan  vertel,  en  ons
bekommernisse; van ons smarte en van ons dankbaarheid.
Deur gebed kan ons intree vir ander wat ons gebede nodig
het. Gebed is ook ons uitlaatklep wanneer ons verwonderd
staan oor die grootheid en almag van God.  En die skouer
waar ons troos kan gaan vind wanneer ons innige gebed nie
verhoor word nie. Want al gee God nie altyd wat ons versoek
nie, en al kry ons nie antwoorde op ons tergende vrae nie,
bly  God steeds  ons  genadige  Vader  wat  ons  troos  en dra
deur die donkerste van donker nagte.
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Jesus Is Ewig

Psalm 102:1-11 en 26-28

Hebreërs 1:1-12

Krisisse, rampe, terugslae, siekte, pyn, armoede - al hierdie
dinge is deel van ons daaglikse lewe. Die afgelope ruk is die
ganse wêreld letterlik en figuurlik geskud deur 'n aardbewing
in  die  Verre  Ooste.  'n  Aardbewing  van  so  'n  verskriklike
omvang dat dit skokgolwe gestuur het wat teen 'n snelheid
van  850km  per  uur  op  die  lande  rondom  die  episenter
afgesnel  het.  So  skrikwekkend  groot  was  die  omvang  van
hierdie aardbewing dat dit die aarde se suid- en noordpool
met twee-en-’n-half sentimeter geskuif het. Toe dit land tref
het dit opgewel om reuse golwe te veroorsaak wat eilande
platgevee het en gestroop het van enige lewe. Ons het met
skok geluister hoedat berig word van duisende mense wat
meegesleur is deur die geweld. Eers is berig dat 15 duisend
mense dood is.  Later  het die dodetal  gestyg,  en met elke
skokkende nuusberig hoor ons van nog mense wat dood is -
twintigduisend, vyftigduisend, ‘n honderd-duisend - en nou
reeds  meer  as  ’n  kwartmiljoen  mense.  Talle  van  ons  eie
landgenote wat  daar 'n  idilliese vakansie beleef  het  is  net
eenvoudig van die gesig van die aarde af weggevee.

Ja, so erg was die geweld van die vloedgolf dat dit selfs ons
eie  kontinent  getref  het,  duisende kilometers  verder.  Dele
van Noord Afrika  is  deur  groot  verwoesting getref.  Ons  in
Natal is die vloedgolf gespaar omdat Madagaskar in die pad
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was, maar laer af, in die Kaap is iemand dood as gevolg van
die skokgolf.

Maar dit was nie die einde van die rampe nie: kort daarna
word  Engeland  getref  deur  verskriklike  oorstromings  wat
etlike mense se lewens kos, en in Gauteng bars daar 'n storm
los met so 'n verskriklike geweld dat dit 'n vrou in haar motor
wegsleur en kilometers ver rol en vermorsel en opfrommel.
Ons kon maar net in afgryse kyk na die koerantfotos van die
onherkenbare  wrak.  Ook  die  Kaap  en  Natal  word  nie
soortgelyke rampe gespaar nie.

Maar dit is nie net die groot natuur rampe wat ons beangs
maak nie. Die afgelope weke moes ons toesien hoedat die
gesig van oud-president Mandela vertrek is in droefheid oor
sy  seun  wat  aan  vigs  gesterf  het.  Honderde  mense  sterf
daagliks in ons land aan hierdie verskriklike siekte.  En ons
wonder  met  angs  in  ons  harte  wanneer  ons  gesin  deur
hierdie  verskrikking  getref  gaan  word,  wanneer  ons  sien
hoedat die begraafplase daagliks groei en groei.

Maar dit is ook op die materiële vlak wat ons daagliks met
groot kommer en vrees in ons harte sit. 1994 het 'n groot
ommekeer  in  ons  land  gebring,  en  vir  baie  van  ons
landgenote  het  dit  nuwe  geleenthede  en  'n  nuwe  lewe
beteken.  Vir  baie  mense  het  dit  egter  beteken  dat  jy  jou
werk verloor - dat jy 'n pakket kry terwyl jy nog werkfiks is;
dat daar dikwels net eenvoudig géén vooruitsig is vir enige
werksgeleentheid nie. Kommer oor hoe jy jou gesin aan die
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lewe gaan hou, knaag dikwels so erg aan jou senuwees, dat
dit allerhande soorte siektes veroorsaak - stres, maagswere
en selfs hartprobleme. Soms gee iemand in so 'n benarde
posisie homself oor aan drank om te probeer ontvlug van sy
probleme, wat natuurlik net die situasie soveel erger maak.
Jongmense wat matriek skryf moet dikwels vir maande soek
om enigsins 'n los werkie te kan bekom. En ouers moet met
angs in hulle harte toekyk hoedat so 'n kind vasgevang word
in die bose kringloop van verkeerde vriende, drank, dwelms,
en uiteindelik misdaad.

En dan is ons ou liggame boonop so verskriklik verganklik.
Siektes wat ons dikwels teister, maak ons moedeloos. As jy
elke dag gebuk moet gaan onder pyn wat dreig om jou te
verswelg, dan is dit nie maklik om steeds aan jou geloof vas
te klou nie. Of as jy in die dokter se spreekkamer instap, en
hy moet jou die verskriklike nuus meedeel dat jy kanker het,
dan is dit asof die ganse wêreld rondom jou intuimel. Hoe
swaar  is  ons  eie  gemeente  nie  reeds  getref  deur  hierdie
gevreesde siekte nie.

Dit  is  'n  bitter  donker  prentjie  wat  ek  hier  skilder.  In  die
gedeelte wat ons in Ps. 102 gelees het, word die prentjie nét
so donker geskilder. Ons lees daar van ’n Radelose sieke wat
hulp soek by die Here. Dis ’n jammerlike roep na God, so eie
aan tallose mense wat alle middels probeer het, maar die
siekte duur voort en word al erger. Dis ’n pleitroep dat God
nie afsydig moet wees nie, maar moet luister en verhoor. Dit
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lyk of sy lewe besig is om te verdamp soos rook. Die koors
verteer hom en hy kan niks meer eet nie. Hy voel verlate van
almal. - In ’n tyd toe mense gedink het siekte is ’n straf van
God, word hy verstoot en verneder, want teenstanders het
nou sy swaarkry misbruik om hom by te kom. 

Hierdie  prentjie  word  egter  nog  donkerder  wanneer  ons
geloof bedreig word. Wanneer mense na wie ons opsien vir
die  Waarheid,  die  kluts  kwyt  raak  en allerhande liederlike
dwaalleringe begin verkondig, dan begin 'n mens te wonder
of jy nie dalk self al die tyd dinge verkeerd verstaan het nie. 

As  'n  groot  teoloog  soos  Prof  Christina  Landman  dinge
kwytraak  wat  gelowiges  laat  regop  sit,  of  as  Prof.  Sakkie
Spangenberg, 'n hoogsgerespekteerde teoloog, beweer dat
Jesus nooit uit die dood opgestaan het nie, en dat groot dele
van die Bybel onwaar is, dan is die gevaar dat jou eie geloof
kan wankel. Dan kan 'n mens baie maklik begin wonder oor
sogenaamde "teenstrydighede" in die Bybel. Wat van Jona?
Wat van die skepping? Wat van Adam en Eva? Is dit dan nog
die moeite werk om kerk toe te gaan? Help dit ooit om nog
te bid? Is God nie dalk net 'n mite nie? 

'n  Mens  kan  dalk  begin  om  die  vraag  te  vra:  Hoe  is  dit
moontlik  dat  God bestaan terwyl  die  ganse  aarde soos  'n
Sodom en Gomorra voortwoed in die sonde? Kyk maar na
die  wêreld  rondom  ons:  oneerlikheid,  korrupsie,  diefstal,
geweld, motorkapings, gesingsgeweld, verkragtings, moord,
losbandigheid, staatsgrepe, oorloë, diktators wat met volke
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maak net soos hulle lekkerkry, Oosterse afgodery en Islam
wat die ganse wêreld oorheers……

Het  ons  nog  ooit  'n  toekomsverwagting? Is  daar  ooit  nog
hoop vir die Kerk van Jesus Christus?

Maar  dan  lees  ons  hierdie  wonderlike  trooswoorde  in
Hebreërs 1. Trooswoorde wat die almag, die ewigheid en die
onverganklikheid van Jesus beskryf.  In vers 2 lees ons dat
Jesus die Skepper is van die heelal, en dat Hy die erfgenaam
is  van alles  wat  bestaan.  Met  ander  woorde,  alles  wat  is,
behoort aan Hom, en Hy hou alles in stand. Vers drie: Hy is
die ewebeeld van die Wese van God. Vers 4: Hy is verhewe
bo enige wese, selfs bo die engele.

Maar wat beteken hierdie dinge vir jou en my vandag?

Ons het gewoond geraak aan verganklikheid. Alles waarmee
ons daagliks te doene kry is verganklik. Blomme is pragtig vir
‘n paar dae, en dan verwelk hulle, en kort voor lank is die
eens kleurvolle lelies bruin, verlep en besig om te vrot. Die
eendagvlieg, ‘n insek wat na ‘n naaldekoker lyk, se leeftyd is
maar een enkele dag, een dag waarin sy ‘n maat moet soek,
paar, eiers lê en dan doodgaan. Sommige dinge hou ’n bietjie
langer:  ’n  Kremetartboom  mag  dalk  ‘n  duisend  of
tweeduisend  jaar  oud  word,   maar  selfs  dít  is  steeds  ’n
beperkte lewensduur. 

Onlangs het ons gehoor van nuwe babasterre wat ontdek is,
sterretjies  wat  maar  ’n  skamele  5  miljoen  jaar  oud  is.
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Opwindende  nuus  vir  astronome!  Hulle  is  gebore  uit
gaswolkies en stofdeeltjies wat saamgekoek het. Oor ’n paar
duisend miljoen jaar, wanneer hulle reuse sterre geword het,
dalk ’n duisendmaal groter as die son, gaan hulle uiteindelik
ook uitbrand, ontplof, sterf, en en tot stof en gas in die heelal
teruggekeer.  Selfs  die  aarde,  wat  almal  gedink  het  is  so
onverganklik en onwankelbaar, is besig om stadigaan agteruit
te gaan.  Dit  het slegs een enkele aardbewing geneem om
hom van sy as af te laat wankel. ‘n Enkele aardbewing om
ganse bevolkings uit te wis, eilande plat te vee en die hele
wêreld te ontwrig.  Dit  het maar een enkele komeet gekos
om  met  die  aarde  te  bots  om  die  ganse  bevolking  van
dinosourusse op die aarde uit te wis. En ek en jy? Ons besef
elke dag hoe broos en verganklik ons is, en hoe ons lewens
dikwels aan ’n draadjie hang.

Maar dan lees ons in Hebreërs 1:10 dat Jesus reeds voor die
skepping daar was. Hy was daar in die begin. Toe het Hy die
aarde  en  die  hemel  geskep.  Intussen  het  absoluut  alles
verander: sterre en planete is gebore en het gesterf. Maar
deur dit alles het Jesus, die Skepper steeds dieselfde gebly.

Maar wie is hierdie Jesus dan nou eintlik? Ons gaan dikwels
so ligtelik om met Jesus. Ons beskou Hom as ons Vriend, ons
Gespreksgenoot,  ons  Leermeester,  die  Een  na  Wie  ons
hardloop wanneer ons in die nood is. In ‘n sekere sin is ons
moontlik  nie  verkeerd  nie,  maar  dan  moet  ons  ook  Sy
verhewenheid,  almag  en  majesteit  besef.  Wanneer  ons
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Hebreërs 1 lees dan maak ons kennis met uitsprake soos: 

“Uit  Hom  straal  die  heerlikheid  van  God  en  Hy  is  die
ewebeeld van die wese van God” en “Hy gaan sit  aan die
regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.” en van Jesus
word geskryf:  “U troon,  o  God,  staan vir  ewig vas,  met  u
koninklike septer laat  U reg geskied.” Dit  is  uitsprake soos
hierdie  wat  ons  laat  sidder,  en  wat  ons  dwing  om  in
aanbidding en eerbetoon voor Hom neer te val. Met iemand
so verskriklik hoog en verhewe sal ‘n mens tog immers nie
ligtelik omgaan nie.

Dink byvoorbeeld aan ‘n situasie waar jy ‘n oudisie kry met
‘n baie hooggeplaaste persoon - moontlik die Amerikaanse
president, of een van die top sterre in Hollywood of ’n super
sakeman soos Anton Rupert. Natuurlik sal jy daardie persoon
met  groot  respek   behandel.  Jou  woorde  sal  gemeet  en
geweeg word, want jy wil  tog nie die verkeerde ding in sy
geselskap sê nie. Die eerbied en huldebetoon sal letterlik van
jou lippe afdrup, want hierdie is iemand wat baie, baie vêr in
die lewe gekom het. Hy is niemand se maatjie nie, want hy is
verhewe vêr bo ek en jy, die gewone sterfling.

Dít verseker ek jou: selfs die grootste van die grotes het ook
maar voete van klei. In die skadu van Jesus, die Almagtige
Koning van die heelal, is selfs daardie super-gerespekteerde
figure maar net nog ‘n stoffie in die uitspansel. Ja, is selfs die
grootste koning van alle tye nietig en swak as hy vergelyk
word met die Een wat regeer oor alles wat bestaan, die Een
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wat alles, die hemel, die aarde, en selfs tyd gemaak het met
Sy eie hande.

As ons dan aan die ikone van die wêreld hulde bring, hoeveel
te meer sal ons dan nie hulde betuig aan Hom wat soveel
groter is as daardie verganklike sterre nie. Dikwels sing ons
die aanbiddingslied: “Jesus, gróót bo almal - sterke Verlosser,
magtige  Heer  en  Heiland,  Immanuel  -  God  is  met  ons  -
reddende Here, lewende Woord.” Maar bedoel ons werklik
wat  ons  sing?  Besef  ons  werklik  aan  Wie  ons  hierdie
lofbetuiging toesing?

Nou klink dit asof Jesus so verskriklik ver van ons af verwyder
is  -  asof Hy totaal  en al  ontoeganklik  is  vir  my en jou, die
doodgewone sterflinge. 

Maar  dan  het  ek  vandag  vir  jou  goeie  nuus:  Menslik
gesproke sal so ‘n hoë Persoon dalk ontoeganklik wees, maar
Hy  is  nie  menslik  nie.  Hy  is  Goddelik,  en  by  God  is  niks
onmoontlik nie. Daarom het Hy dit dan ook moontlik gemaak
dat ek en jy met Hom kan gesels. Toe Hy tweeduisend jaar
gelede as mens na ons gekom het, het Hy nie in hoë kringe
beweeg nie,  maar het  Hy Hom gemeng met doodgewone
mense. Hy het saam met die gewone mense bruilof gevier,
en selfs vir hulle wyn gemaak toe dit opraak. Hy het saam
met die skuim van die aarde, die Tollenaars, gekuier en saam
met  hulle  ge-eet.  Hy  het  gesels  met  vrouens  wat  ‘n  baie
duister reputasie gehad het, en Hy het ‘n egbreekster gered
toe die skare haar wou stenig. Sy vriende was nie konings en
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prinse nie, maar doodgewone vissermane.

Hy het die deure tussen ons en God oopgemaak sodat ek en
jy vandag ook vir Jesus as ons Vriend kan hê. Ten spyte van
Sy grootheid en almag en majesteit en verhewendheid, mag
ons met Hom gesels. Ja, mag ons met al ons smarte en al ons
vreugdes, al ons pyn en al ons blydskap na Hom toe gaan en
dit met Hom deel. 

Watter wonderlike, wonderlike voorreg het ons nie, om so ‘n
magtige Iemand te hê as  Vriend nie!  Soms praat  ons  van
vriende in hoë plekke wat so ‘n ou ietsie vir ‘n mens kan reël,
maar hier het ons ‘n Vriend in die hoogste moontlike plek, en
ons kan vryelik met Hom praat oor ons grootste behoeftes.
Hy het die almag om enige versoek te kan toestaan!

Jesus mag op die hoogste troon in die hemel sit en regeer,
maar Hy is net ‘n gebed vêr. Dit het tyd geword dat ons leer
bid. Nie groot openbare gebede wat mense se koppe sal laat
draai nie, maar persoonlike gebed - ‘n gesprek tussen my en
Jesus. ‘n Gesprek wat nie gebonde is aan ‘n spesifieke tyd
van  die  dag  nie,  maar  ‘n  tweegesprek  wat  heeldag  lank
aanhou. ‘n Gesprek waar ons heeldag lank die grootheid en
almag van Jesus onthou en respekteer,  maar terselfdertyd
ook al ons versugtinge en vreugdes met Hom deel. 

‘n Ou Neger evangelis het eenmaal gesê: “I speaks to God in
the  morning  and  I  speaks  to  God  in  the  evening,  but  I
wispers to God all day long.” 
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Ja, so moet ons gesprek met Jesus nie beperk wees tot ons
stiltetyd  en  kerk  nie,  maar  moet  daar  heeldag  lank  ‘n
kommunikasiekanaal  oop wees  tussen ons  en  Hom. Dit  is
soos  die  Internet:  die  middel  is  daar  om  dag  en  nag  ‘n
kommunikasie  met  die  buitewêreld  te  kan  hê.  Maar  ons
konnekteer net soggens en saans om gou ons e-pos te lees.
As jy so gelukkig is om ‘n ADSL konneksie te hê, dan is jy 24
uur van die dag aan die Internet gekonnekteer, en kan e-pos
kom en gaan, heeldag lank, en is jy  in verbinding met die
ganse wêreld. 

Die middel is daar - jý moet die verbinding maak. Net só het
Jesus ook die middel daar gestel om met Hom in gesprek te
bly, 24 uur van die dag, maar dit is vir jóú om die verbinding
te maak, en in verbinding te bly.

Gebed:

Here, watter wonderlike voorreg het U nie vir ons gegee nie,
om  só  met  U  te  kan  gesels.  Dankie  dat  ons  met
vrymoedigheid na U toe mag kom, om al die versugtinge van
ons hart voor U uit te stort. Dankie dat U te alle tye vir ons
daar is, en dat U, die Almagtige God, Koning van die heelal,
tyd het om na ons te luister. Wat ‘n wonderlike voorreg is dit
om  U  kinders  te  kan  wees,  dat  U  ons  uitgekies  het  bo
miljoene ander mense om te mag deel in U koninkryk. Dat
ons vandag kan weet, ons is Koningskinders - ja, kinders van
die Ewige Koning!
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Is Jesus Waarlik God?

Hierdie is nie so ‘n onnosele vraag as wat dit wil voorkom
nie.  Dit  gebeur  dikwels  dat  die  Jehavah’s  Getuies  aan  my
deur  klop  en  my  konfronteer  met  onder  andere  hierdie
vraag. Hulle bewering is dan ook dat Jesus nie God is nie,
maar  “‘n  God”.  Hy  is  volgens  hulle  nie  deel  van  die  Drie-
Eenheid nie, want daar bestaan nie ‘n Drie-eenheid volgens
hulle nie.

Die doel van hierdie skrywe is nie om hulle aan te val nie,
maar om jou ‘n paar feite in die hand te stop vir  die dag
wanneer  hulle  jou  konfronteer.  En  as  ek  kan  raad  gee:
Moenie eers probeer argumenteer nie, want vir elke stelling
wat jy maak, het hulle tien antwoorde.

Die vraag is: waar begin ‘n mens om antwoorde te kry op
hulle bewerings? Daar is maar net een plek: Die Woord van
God - die Bybel.

Ek  gaan  probeer  om  die  belangrikste  kwessies  wat  hulle
aanroer te beantwoord deur enkele gedeeltes uit die Bybel
aan te haal. Hierdie is maar enkeles van die baie stellings wat
hulle graag gebruik.

Eerstens moet ons kyk wat die Bybel sê oor God:

Openbaring 1:8: “Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here
God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.”
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Openbaring 21:6: “Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en
die Einde.”

Wat sê die Bybel oor Jesus:

Openbaring 1:12, 13, 17, 18: 12Ek het omgedraai om te sien
wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek

sewe  goue  staanlampe  gesien  13en  tussen  die  lampe
Iemand soos die Seun van die mens. 

17Toe ek Hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê
soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my
gevat en vir my gesê: “Moenie bang wees nie, dit is Ek, die

Eerste en die Laaste, 18die Lewende. Ek was dood en, kyk, Ek
lewe tot in alle ewigheid; en Ek het die sleutels van die dood
en die doderyk.”

Openbaring 2:8: Skrywe aan die leraar van die gemeente in
Smirna:

So sê die Eerste en die Laaste, wat dood was en weer lewend
geword het:

Openbaring 22:12, 13, 16: 12Jesus sê toe weer: “Kyk, Ek kom
gou! Ek bring die loon saam met My om elkeen te beloon vir

wat hy gedoen het. 13Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste
en die Laaste, die Begin en die Einde.
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16“Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in
die  gemeentes  te  betuig.  Ek  is  die  Wortel,  dit  is,  die
Nakomeling van Dawid. Ek is die helder Môrester.”

Uit  die  Bybelgedeeltes  wat  ons  hier  bo lees,  sien ons  dat
presies  dieselfde  “titels”  toegedig  word  aan  God  en  aan
Jesus. Ons het myns insiens dus hier te doen met God as ons
van Jesus praat.

Die vraag is nou: Is Jesus waarlik God?

1 Joh. 5:20,21: En ons weet dat die Seun van God gekom het
en ons verstand gegee het om die ware God te ken; en ons is
in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware

God en die ewige lewe. 21Liewe kinders, bly dus weg van die
afgode af.

Heb. 1:8: Maar van die Seun sê Hy: “U troon, o God, staan vir
ewig vas, met u koninklike septer laat U reg geskied.”

Joh. 20:28: En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!” 

Jes. 9:5: Vir ons is ’n Seun gebore, aan ons is ’n Seun gegee;

Hy  sal  heers,  en  Hy  sal  genoem  word:  Wonderbare

Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

Kol. 1:15 15Die Seun is die beeld van God, van God wat self
nie gesien kan word nie. Die Seun is die Eerste, verhewe bo
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die hele skepping. 16God het deur Hom alles geskep wat in
die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan   word  en
alles  wat  nie  gesien  kan  word  nie,  konings,  heersers,
maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom
geskep.

Jesus is dus ook Skepper en Hy is nie deur God geskep nie.
Wanneer  hier  gepraat  word  van  die  “Eerste”  word  die
Griekse woord prototokos  gebruik,  wat  beteken “Eerste in
rang of posisie” Vir die betekenis van “eerste in tyd” word
die woord protoktistosos gebruik. Dit is hier nie die geval nie.

Deut. 6:4 sê dat daar slegs EEN GOD is. Is dit waar of vals?

Joh. 1:1 sê baie duidelik: In die begin was die Woord daar, en
die Woord was by God,  en die Woord was self  God.   Die
Jehovah’s Getuies sê dat ons die Bybel verkeerd vertaal het,
en dat dit moet lees: “...en die Woord was ‘n God” Dit sal
dan die vraag laat ontstaan: Is daar dan meer as een God?
Indien wel,  is  die tweede “God” dan ‘n ware of vals God?
Wat dan van die stelling in Deut. 6:4?

Wat sê die Bybel oor die Heilige Gees?

Hand. 5:3-4: Petrus sê toe vir hom: “Ananias, hoekom het jy
jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg
en van die  verkoopprys  van  die  grond vir  jouself  agter  te

hou? 4Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy
met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om
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dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie maar vir God.” 

Mat. 28:18,19: 18Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan

My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. 19Gaan
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, ….”

Let wel dat hier gepraat word van die “Naam” en nie “Name”
nie - dus slegs een God.

Joh.  14:26:  “26en  wanneer  die  Vader  in  my  Naam  die
Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en
julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.”

Joh.  14:16:  “16Ek  sal  die  Vader  vra,  en  Hy  sal  vir  julle  ’n
ander  Voorspraak  stuur  om  vir  ewig  by  julle  te  wees,

17naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom
nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken
nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal
wees.”

Joh. 16:7: “Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is  tot julle
voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal
die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie;
maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.”

Uit bogenoemde gedeeltes kan ons nie anders as om te sê
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dat ook die Heilige Gees God is, en nie alleen maar ‘n “krag
van God” soos sommige mense wil beweer nie.

As ek dus kan opsom:

Die Vader is God.

Jesus is God.

Die Heilige Gees is God.

Deut. 6:4 sê onomwonde dat daar slegs een God is. 

Dus het ons hier te doen met 3 “Persone” maar EEN GOD.
Hoe verklaar ek dit? Ek kan dit nie verklaar nie, want Hy is
God - baie vêr verhewe bo my menslike verstand.

Glo ek dit?

Ja, met my hele hart, al verstaan ek dit nie.

Louis Nel.
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