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VOORWOORD BY DIE EERSTE DRUK
Hiermee bied ons die leser aan 'n Verklaring van die Heidelbergse Kategismus, in die vorm
van 'n Dagboek. Gedagtig aan die woorde van Hosea 4 vers 6: "My volk gaan te gronde weens
gebrek aan kennis", het ons dit goed gedink om die ou leer- en troosboek, nl. die Heidelbergse
Kategismus, wat niks anders bevat as 'n duidelike en samevattende beskouing van die inhoud
van die Heilige Skrif nie, in hierdie vorm aan u voor te lê. Daar is ongetwyfeld vele wat selde
of nooit onder die prediking van die Kategismus kom nie. Ja, daar bestaan selfs by baie 'n
gedagte dat die Kategismus 'n koue, dorre relaas van die heilsfeite gee, wat nie die moeite
werd is om van kennis te neem nie. Ons vertrou dat hierdie Dagboek sal aantoon dat die
Kategismus 'n ryke inhoud bevat, waaruit ons baie besieling kan put en wat ook op die
probleme en moeilikhede van ons tyd 'n heldere lig werp en vir ons die regte koers aanwys.
Omdat die Kategismus gebaseer is op die Heilige Skrif, kan dit nie verouder nie, net so min
as wat die Evangelie ooit kan verouder,
Daarenteen sal meer kennis van hierdie skone en leersame Belydenisskrif van ons drie
Afrikaanse Kerke ons volk help om op sy eie voete te bly staan in die geloof en hom nie met
alles en almal saam te laat sleep nie.
Ons het die verklaring gegee as 'n Dagboek, omdat ons meen dat dit dan, makliker sal lees
en dat daar genoeg pitkos in die Kategismus is om ons elke dag te versadig met één brokkie
daarvan. As ons dan gereeld elke dag 'n stukkie daarvan lees en oordink, sal ons in 'n jaar die
hele leer van die Kerk onder ons oë gehad het. U sal nie in elke stukkie alles vind wat oor
daardie bepaalde onderwerp gesê kan word nie. Dieselfde sake word, in die verloop van die
behandeling, van verskillende kante beskou. Om dus alles te wete te kom van 'n bepaalde
onderwerp, vir sover ons dit in die kort bestek kon behandel, moet u maar elke dag aanlees.
Die een stuk vul die ander aan, en saam vorm dit 'n geheel. Ons vertrou dan dat die boek baie
lesers en leseresse sal vind en dat dit tot stigting en opbouing van die geloofslewe van vele
sal strek en tot groot seën sal wees vir Kerk en Volk, deur die genadewerking van Gods Heilige
Gees.
S.J. v.d. Walt, V.D.M.
Burgersdorp,
18 Febr. 1946.
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WOORD VOORAF BY DIE TWEEDE DRUK
Dit was vir my besonder verblydend om te verneem dat die eerste uitgawe van "Die Vaste
Fondament" so gunstig ontvang en spoedig uitverkoop is.
Uit versoeke van baie kante het tewens geblyk dat daar behoefte bestaan aan 'n tweede druk
van hierdie dagboek.
Ek het dit heelwat bygewerk en veral ook my daarop toegelê om sekere Bybeltekste, wat van
groot belang is, na vore te bring. My hoop en vertroue is dat die boek onder Gods seën sal
voorsien in die geestelike behoeftes van vele. Mag dit vir ons volk 'n ligbaken wees en dien
as leidraad en gevaarteken in die donker nag waarin die wêreld beland het.
S.J. van der Walt. V.D.M.
PANSDRIF,
26 September 1957.

3

INDEKS
INDEKS.......................................... 4
1 JANUARIE ................................. 7
2 JANUARIE ................................. 8
3 JANUARIE ................................. 9
4 JANUARIE ................................. 10
5 JANUARIE ................................. 11
6 JANUARIE ................................. 12
7 JANUARIE ................................. 13
8 JANUARIE ................................. 14
9 JANUARIE ................................. 15
10 JANUARIE ............................... 16
11 JANUARIE ............................... 17
12 JANUARIE ............................... 18
13 JANUARIE ............................... 19
14 JANUARIE ............................... 20
15 JANUARIE ............................... 21
16 JANUARIE ............................... 22
17 JANUARIE ............................... 23
18 JANUARIE ............................... 24
19 JANUARIE ............................... 25
20 JANUARIE ............................... 26
21 JANUARIE ............................... 27
23 JANUARIE ............................... 29
24 JANUARIE ............................... 30
25 JANUARIE ............................... 31
26 JANUARIE ............................... 32
27 JANUARIE ............................... 33
28 JANUARIE ............................... 34
29 JANUARIE ............................... 35
30 JANUARIE ............................... 36
31 JANUARIE ............................... 37
1 FEBRUARIE .............................. 38
2 FEBRUARIE .............................. 39
3 FEBRUARIE .............................. 40
4 FEBRUARIE .............................. 41
5 FEBRUARIE .............................. 42
6 FEBRUARIE .............................. 43
7 FEBRUARIE .............................. 44
8 FEBRUARIE .............................. 45
9 FEBRUARIE .............................. 46
10 FEBRUARIE ............................ 47
11 FEBRUARIE ............................ 48
12 FEBRUARIE ............................ 49
13 FEBRUARIE ............................ 50
14 FEBRUARIE ............................ 51
15 FEBRUARIE ............................ 52
16 FEBRUARIE ............................ 53
17 FEBRUARIE ............................ 54
18 FEBRUARIE ............................ 55
19 FEBRUARIE ............................ 56
20 FEBRUARIE ............................ 57
21 FEBRUARIE ............................ 58
22 FEBRUARIE ............................ 59

23 FEBRUARIE............................. 60
24 FEBRUARIE............................. 61
25 FEBRUARIE............................. 62
26 FEBRUARIE............................. 63
27 FEBRUARIE............................. 64
28 FEBRUARIE............................. 65
29 FEBRUARIE............................. 66
1 MAART ...................................... 67
2 MAART ...................................... 68
3 MAART ...................................... 69
4 MAART ...................................... 70
5 MAART ...................................... 71
6 MAART ...................................... 72
7 MAART ...................................... 73
8 MAART ...................................... 74
9 MAART ...................................... 75
10 MAART .................................... 76
11 MAART .................................... 77
12 MAART .................................... 78
13 MAART .................................... 79
14 MAART .................................... 80
15 MAART .................................... 81
16 MAART .................................... 82
17 MAART .................................... 83
18 MAART .................................... 84
19 MAART .................................... 85
20 MAART .................................... 86
21 MAART .................................... 87
22 MAART .................................... 88
23 MAART .................................... 89
24 MAART .................................... 90
25 MAART .................................... 91
26 MAART .................................... 92
27 MAART .................................... 93
28 MAART .................................... 94
29 MAART .................................... 95
30 MAART .................................... 96
31 MAART .................................... 97
1 APRIL ........................................ 98
2 APRIL ........................................ 99
3 APRIL ........................................ 100
4 APRIL ........................................ 101
5 APRIL ........................................ 102
6 APRIL ........................................ 103
7 APRIL ........................................ 104
8 APRIL ........................................ 105
9 APRIL ........................................ 106
10 APRIL....................................... 107
11 APRIL....................................... 108
12 APRIL....................................... 109
13 APRIL....................................... 110
14 APRIL....................................... 111
15 APRIL....................................... 112
4

16 APRIL ...................................... 113
17 APRIL ...................................... 114
18 APRIL ...................................... 115
19 APRIL ...................................... 116
20 APRIL ...................................... 117
21 APRIL ...................................... 118
22 APRIL ...................................... 119
23 APRIL ...................................... 120
24 APRIL ...................................... 121
25 APR1L ..................................... 122
26 APRIL ...................................... 123
27 APRIL ...................................... 124
28 APRIL ...................................... 125
29 APRIL ...................................... 126
30 APRIL ...................................... 127
1 MEI ............................................ 128
2 MEI ............................................ 129
3 MEI ............................................ 130
4 MEI ............................................ 131
5 MEI ............................................ 132
6 MEI ............................................ 133
7 MEI ............................................ 134
8 MEI ............................................ 135
9 MEI ............................................ 136
10 MEI .......................................... 137
11 MEI .......................................... 138
12 MEI .......................................... 139
13 MEI .......................................... 140
14 MEI .......................................... 141
15 MEI .......................................... 142
16 MEI .......................................... 143
17 MEI .......................................... 144
18 MEI .......................................... 145
19 MEI .......................................... 146
20 MEI .......................................... 147
21 MEI .......................................... 148
22 MEI .......................................... 149
23 MEI .......................................... 150
24 MEI .......................................... 151
25 MEI .......................................... 152
26 MEI .......................................... 153
27 MEI .......................................... 154
28 MEI .......................................... 155
29 MEI .......................................... 156
30 MEI .......................................... 157
31 MEI .......................................... 158
1 JUNIE ........................................ 159
2 JUNIE ........................................ 160
3 JUNIE ........................................ 161
4 JUNIE ........................................ 162
5 JUNIE ........................................ 163
6 JUNIE ........................................ 164
7 JUNIE ........................................ 165
8 JUNIE ........................................ 166
9 JUNIE ........................................ 167

10 JUNIE....................................... 168
11 JUNIE....................................... 169
12 JUNIE....................................... 170
13 JUNIE....................................... 171
14 JUNIE....................................... 172
15 JUNIE....................................... 173
16 J U N I E................................... 174
17 JUNIE....................................... 175
18 JUNIE....................................... 176
19 JUNIE....................................... 177
20 JUNIE....................................... 178
21 JUNIE....................................... 179
22 JUNIE....................................... 180
23 JUNIE....................................... 181
24 JUNIE....................................... 182
25 JUNIE....................................... 183
26 JUNIE....................................... 184
27 JUNIE....................................... 185
28 JUNIE....................................... 186
29 JUNIE....................................... 187
30 JUNIE....................................... 188
1 JULIE ......................................... 189
2 JULIE ......................................... 190
3 JULIE ......................................... 191
4 JULIE ......................................... 192
5 JULIE ......................................... 193
6 JULIE ......................................... 194
7 JULIE ......................................... 195
8 JULIE ......................................... 196
9 JULIE ......................................... 197
10 JULIE ....................................... 198
11 JULIE ....................................... 199
12 JULIE ....................................... 200
13 JULIE ....................................... 201
14 JULIE ....................................... 202
15 JULIE ....................................... 203
16 JULIE ....................................... 204
17 JULIE ....................................... 205
18 JULIE ....................................... 206
19 JULIE ....................................... 207
20 JULIE ....................................... 208
21 JULIE ....................................... 209
22 JULIE ....................................... 210
23 JULIE ....................................... 211
24 JULIE ....................................... 212
25 JULIE ....................................... 213
26 JULIE ....................................... 214
27 JULIE ....................................... 215
28 JULIE ....................................... 216
29 JULIE ....................................... 217
30 JULIE ....................................... 218
31 JULIE ....................................... 219
1 AUGUSTUS ............................... 220
2 AUGUSTUS ............................... 221
3 AUGUSTUS ............................... 222
5

4 AUGUSTUS ............................... 223
5 AUGUSTUS ............................... 224
6 AUGUSTUS ............................... 225
7 AUGUSTUS ............................... 226
8 AUGUSTUS ............................... 227
9 AUGUSTUS ............................... 228
10 AUGUSTUS ............................. 229
11 AUGUSTUS ............................. 230
12 AUGUSTUS ............................. 231
13 AUGUSTUS ............................. 232
14 AUGUSTUS ............................. 233
15 AUGUSTUS ............................. 234
16 AUGUSTUS ............................. 235
17 AUGUSTUS ............................. 236
18 AUGUSTUS ............................. 237
19 AUGUSTUS ............................. 238
20 AUGUSTUS ............................. 239
21 AUGUSTUS ............................. 240
22 AUGUSTUS ............................. 241
23 AUGUSTUS ............................. 242
24 AUGUSTUS ............................. 243
25 AUGUSTUS ............................. 244
26 AUGUSTUS ............................. 245
27 AUGUSTUS ............................. 246
28 AUGUSTUS ............................. 247
29 AUGUSTUS ............................. 248
30 AUGUSTUS ............................. 249
31 AUGUSTUS ............................. 250
1 SEPTEMBER ............................. 251
2 SEPTEMBER ............................. 252
3 SEPTEMBER ............................. 253
4 SEPTEMBER ............................. 254
5 SEPTEMBER ............................. 255
6 SEPTEMBER ............................. 256
7 SEPTEMBER ............................. 257
8 SEPTEMBER ............................. 258
9 SEPTEMBER ............................. 259

10 SEPTEMBER ........................... 260
11 SEPTEMBER ........................... 261
12 SEPTEMBER ........................... 262
13 SEPTEMBER ........................... 263
14 SEPTEMBER ........................... 264
15 SEPTEMBER ........................... 265
16 SEPTEMBER ........................... 266
17 SEPTEMBER ........................... 267
18 SEPTEMBER ........................... 268
19 SEPTEMBER ........................... 269
20 SEPTEMBER ........................... 270
21 SEPTEMBER ........................... 271
22 SEPTEMBER ........................... 272
23 SEPTEMBER ........................... 273
24 SEPTEMBER ........................... 274
25 SEPTEMBER ........................... 275
26 SEPTEMBER ........................... 276
27 SEPTEMBER ........................... 277
28 SEPTEMBER ........................... 278
29 SEPTEMBER ........................... 279
30 SEPTEMBER ........................... 280
1 OKTOBER ................................. 281
2 OKTOBER ................................. 282
3 OKTOBER ................................. 283
4 OKTOBER ................................. 284
5 OKTOBER ................................. 285
6 OKTOBER ................................. 286
7 OKTOBER ................................. 287
8 OKTOBER ................................. 288
9 OKTOBER ................................. 289
10 OKTOBER ............................... 290
11 OKTOBER ............................... 291
12 OKTOBER ............................... 292
13 OKTOBER ............................... 293
14 OKTOBER ............................... 294
15 OKTOBER ............................... 295

6

1 JANUARIE
"DAT EK AAN JESUS CHRISTUS TOEBEHOORT" — Vr. 1.
"Terwyl ons die salige hoop.... verwag van .... ons Verlosser, Jesus Christus, wat
Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself 'n
volk as sy eiendom, te reinig, ywerig in goeie werke" — Titus 2:13 en 14.

Wat 'n lieflike trooswoord op ons moeilike en donkere lewenspad! As ons aan die begin van
'n nuwe jaar staan, dan huiwer ons dikwels by die gedagte aan wat voorlê, die onbekende
toekoms. Hoe meer ons die lewe leer ken, hoe meer besef ons die gevare wat ons bedreig.
Armoede, krankheid, dood omring ons aan alle kante. Miskien het ons self aan eie lyf die
smarte van die lewe ondervind. En daarby kom nog die geestelike gevare. Tal van ons
medegelowiges het die teenswoordige wêreld liefgekry. Vele is daar wat veragter het in die
geestelike lewe, wat nie meer saam met ons Gods huis besoek nie, wie se plekke leeg is aan
die Nagmaalstafel. As ons na ons eie lewe kyk, dan merk ons in sekere opsigte agteruitgang.
Ons self is miskien traag in ons huisgodsdiens, in ons persoonlike gebedslewe. Ons het
verkeerde vriende aangeskaf. Ons gesprekke is aards en dikwels soutloos. Ons het so
ongemerk in verkeerde gewoontes verval. Ons handhaaf nie meer die goeie ou sedes en
tradisies nie.
En is dit dan 'n wonder dat ons bekommerd voel oor ons toekoms en dié van ons kinders! Ons
is so swak en nietig. En miskien moet ons in hierdie nuwe jaar nog die doodsvallei betree. Wat
moet van ons word? Hoe sal ons God kan ontmoet in die dood. Ons word benoud as ons oor
dié dinge dink. Die lewe is hard en gevaarlik, en die dood is nog vreesliker. En wat is dan nou
ons enigste troos? Dit, dat ek uit die heilige Evangelie weet dat ek aan Jesus Christus
toebehoort. Hy het my duur gekoop, nl. met sy dierbare bloed. 'n Hoër prys kan mens nooit
betaal nie. En daarom behoort ons aan Hom met liggaam en siel, vir lewe én dood. Ons behoort nie aan die wêreld nie, nog minder aan Satan. Ons is nie kinders van die duisternis of
van die dood nie. Ons kan nie onsself red nie, maar ons hoef dit, Goddank, ook nie te doen
nie. Ons is gered deur Christus Jesus, Ons hoef ons nie meer te bekommer oor die dood of
die ewigheid nie. Ons is veilig in Jesus se hande en het niks meer te doen nie as om Hom 'n
dankbare en Godgewyde lewe toe te bring as 'n offerande van dankbaarheid. Alles moet vir
ons ten goede kom en kan ons g'n kwaad doen nie, omdat Hy alles oor ons beskik. Ons het
vrede met God deur Jesus Christus en daarom ook vrede met ons medemens, vrede met die
lewe en vrede met die dood. Ons kan onbevrees en doodgerus die toekoms ingaan, omdat
ons Bewaarder lewe. Hy het ons bewaar vandat ons in die lewe ingegaan het en sal ons
bewaar totdat ons eenmaal weer daar uitgaan die ewige lewe in.
En, omdat ons weet dat ons aan Christus toebehoort, daarom skaam ons ons ook oor
ontrouheid en afvalligheid. Ons voel dat ons Hom nie werd is nie. En ons besluit by vernuwing
om alle sondige bande te verbreek en deur Gods genade ons toe te wy aan Hom wat ons duur
gekoop het en aan Wie ons toebehoort na siel en liggaam.
Besit u hierdie geseënde troos reeds? As u dit besit, sal u onbevreesd kan lewe en sterwe,
soos Jesaja sê in hoofstuk 51:12: "Ek is dit wat julle troos. Wie is jy, dat jy bevrees is vir die
mens wat moet sterwe?"
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2 JANUARIE
"VAN DIE EWIGE LEWE VERSEKER" — Vr. 1.
"Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as ons
kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van
Christus...." — Rom. 8: 16 en 17.
Die gelowige besit die hoop op die ewige lewe. Daarsonder sou hierdie lewe tog weinig
betekenis gehad het. Wat sou dit die mens baat dat hy die hele wêreld gewin en skade ly aan
sy siel? Wat sou al ons moeite, stryd en inspanning tog beteken as al ons werke op die ou
end saam met ons die graf ingaan? Waarvoor al die lyde van hierdie lewe as daar nie
vooruitsig is op 'n volmaakte lewe na hierdie lewe nie? Watter sin het ons aardse pelgrimsreis
as daar nie 'n einddoel, 'n vaste stad, 'n ewige rusoord vir ons wag aan die end van die
lewenspad nie? Waarom die stryd teen die sonde en die magte van die duisternis as op die
end almal sonder onderskeid die dood ingaan en daar g'n oordeel in die ewigheid plaasvind
nie? Ja, sonder die verwagting van die ewige lewe sou ons ganse bestaan op aarde 'n wrede
en droewige ironie wees, 'n skaduwee sonder inhoud, 'n belofte sonder grond, 'n lugspieëling
sonder werklikheid. Dan sou alle godsdiens en sedelikheid sonder fondament gewees het.
Dan sou ons moes sê: "Laat ons eet en drink, want môre sterf ons" (1 Kor. 15:32).
Daarom het die mensdom altyd en oral gesoek na die oorwinning van die dood en die besit
van die ewige lewe. Die ewigheidsdrang is in die menslike hart ingeskape. En hy het baie weë
en middele bedink om die ewige lewe te bekom. Maar daarin het hy nie geslaag nie. Die
Egiptiese konings het vir hulle grafkelders laat bou wat duisende jare bly voortbestaan het as
toonbeelde van onverganklikheid. Hulle het hul lyke laat balsem om eeue lank bewaar te bly.
Hulle het hul hofskatte by hulle laat begrawe en hul hofdienaars laat ombring om saam met
hulle oor die doodsrivier te gaan en hulle te vergesel in die doderyk. Maar dit alles het hulle
nie die ewige lewe gegee nie. Vandag glimlag ons oor die gestorwe "seuns van God", soos
hulle hulself genoem het. Die "Ewige Lewe" wat hulle besit, is 'n karikatuur, 'n bespotting van
die ware lewe wat ons in die ewigheid verwag. 'n Opgemaakte graf en 'n gebalsemde liggaam
mag lyk soos die lewe maar laat slegs die vreeslike onoorwinlikheid van die dood des te
sterker uitkom.
Daarom is dit 'n heerlike troos dat ons uit Gods Woord deur sy Gees verseker mag word dat
ons Verlosser leef en ons sal lewe; dat ons deur die geloof in Christus kan uitroep: "Dood waar
is jou angel; doderyk waar is jou oorwinning?" (1 Kor. 15:55). Voor ons lê die ewige, vol-salige
lewe. Agter ons lê Golgota, waar die' dood vir ewig verslind is in die oorwinning. O, wat 'n
voorreg, wat 'n onuitspreeklike geluk om te mag weet dat die dood oor ons g'n mag meer het
nie en dat ons deelgenote aan die ewige lewe is! Hierdie troos kan Christus alleen ons skenk
deur sy Heilige Gees. Immers dis Hy self wat die dood vir ons oorwin het en as eersteling die
hemel ingegaan het, na die opstanding. Hy praat as 'n oorwinnaar van die dood en die graf.
En daar kan dus nie meer die minste twyfel wees as Hy ons verseker van die ewige lewe nie
(1 Kor. 15:20-26).
Luister na die kragtige getuienis van Frederik III, Keurvors van die Paltz, wat in die 16de eeu
die Heidelbergse Kategismus deur Ursinus en Olevianus laat opstel het: "Duiwel, dood, hel,
en wêreld met hul aanhang.. .. kan sonder die wil van my hemelse Vader nie die kleinste haar
van my hoof krenk nie. Al neem hulle ook my tydelike lewe.. .. help hulle my so teen hulle wil
in die Vaderland.... Waar my siel sal rus tot op die dag dat die liggaam weer sal opstaan, om
met al die uitverkorenes ewig te lewe. Dit is my geloof, troos en vreugde". Wat 'n lieflike
getuienis van 'n vors!'
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3 JANUARIE
"GEWILLIG OM VIR HOM TE LEWE" — Vr. 1.
"Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne-in. my ingewande"
— Ps. 40:9.
Ons Heiland bewaar ons duurgekoopte lewe, sodat g'n haar van ons hoof beskadig word
sonder sy wil nie. Ja, Hy hou ons lewe in stand tot in alle ewigheid, sodat selfs die dood ons
nie van sy liefde kan skei nie. Hoe geluksalig is ons dan nie! Wat sal ons die Here vergeld vir
al sy weldade aan ons betoon?
En tog is dit nog nie ons hoogste ideaal nie en kan ons selfs hiermee nie tevrede wees nie.
Ons saligheid is nie die doel waarvoor God ons op die aarde gestel het nie. As ons net oor
ons eie saligheid bekommerd is, is ons ten slotte nog selfsugtig, eng en liefdeloos. God het
ons op aarde gestel om te lewe tot sy eer en tot heil én nut van ons medemens. Die doel van
ons lewe is enkel en alleen die eer van God. Ons moet nie in die eer-ste plek ons saligheid
soek nie maar die eer van God in die ganse lewe. Daarvoor moet ons bereid wees om offers
te bring, om al wat ons besit, op die altaar te lê. Ja, daarvoor moet ons selfs ons lewe veil hê,
as dit nodig is. En dan alleen kan ons verwag om die saligheid te ontvang as 'n genadeloon
uit Gods hand. Die saligheid kan dan ook nie losgemaak en afgeskei word van ons
diensvaardigheid en gehoorsaamheid nie. Die gelowige is juis salig in die diens van God. Dit
is sy hoogste lus en blydskap, om God se wil te doen. En selfs in die hemel sou hy diep
ongelukkig wees as hy nie daar die geleentheid of die bekwaamheid sou besit om God
volmaak te dien nie.
Daarom ag hy ook dit 'n genadegawe van God dat Hy hom van harte bereid en gewillig maak
om God te dien. So eers verkry die Christen die volle troos. Daar is niks waaroor hy méér treur
as oor sy lusteloosheid en onbekwaamheid om sy Heiland te dien nie. Al sou hy ook oorvloed
hê van aardse goed en alles besit wat sy hart begeer, sou hy tog nie gelukkig voel solank hy
sy lewe nie aan God toewy nie. En tog is dit juis die droewige werklikheid dat ons g'n lus het
in God se diens en van nature geen drang besit om God se wil te doen nie; inteendeel ons is
geneig onsself te soek en onsself te behaag. Ons wil onsself nie verloën ter wille van God nie.
Daarom is ons so dankbaar as God deur sy Gees ons harte verander en as ons bemerk dat
ons 'n innerlike behae het om God te dien. Ja, dis vir ons sielevreugde as ons God nie "net
uiterlik met die lippe dien nie. maar van ganser harte. Eers dan kan ons sê dat ons beker
oorloop van Gods goedheid en guns (Ps. 23:5 en 6).
Nogtans besef die gelowige dat hy so oneindig ver te kort skiet dat hy dikwels, soos 'n Paulus,
doen wat hy haat (Rom. 7:15). Ons troos is egter wat hierdie apostel sê dat dit nie hy is wat
die verkeerde doen nie, maar die sonde wat in hom woon. Die gelowige het 'n innerlike behae
in die wet van God: "Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens" (Rom.
7:22).
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4 JANUARIE
"EK MOET WEET HOE GROOT MY ELLENDE IS" — Vr. 2.
"Maar toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle. Die wat gesond is, het die geneesheer nie
nodig nie, maar die wat ongesteld is" — Matt. 9:12.
Om te kan begryp hoe groot die saligheid is wat ons in Christus Jesus besit, moet ons eers 'n
duidelike besef hê van die grootheid van ons sondes en ons ellende. Hier word van sondes
gepraat om ons te laat voel hoe baie sondes daar in ons lewe is. Ons stapel die een sonde
op die ander, totdat hulle naderhand hemelhoog is. Daar is meer as wat ons kan tel of opnoem:
sondes van gedagtes, woorde en dade. Ons doen soveel dinge wat ons nie moes gedoen het
nie. Ons doen nie 'n enkele ding op 'n volmaakte wyse nie. Ons ganse lewe is gebrekkig en
verdraaid. Ons struikel daagliks, ja, elke oomblik. En dit is juis ons ellende. Ellende beteken
soveel as uitlandig, dus weg van ons vaderland af. Ons vaderland in geestelike sin is die
hemel of die paradys. En daar is ons deur ons sonde uit verdrywe. Ons is vervloek van voor
Gods aangesig en die mens swerwe nou op aarde rond soos 'n Kain van ouds. Van nature is
ons bannelinge wat niks besit nie. Ons leef ver weg van God en ons Vaderhuis af. En ons
dwaal nog steeds verder in die woestyn van sonde. En so sterf ons dan eindelik eensaam en
verlate op die vlaktes van verlorenheid. Ons sink weg in die ewige dieptes van ellende, in die
swarte afgrond van die verderf.
Ja, waarlik, die mens is ellendig. Sonder Christus is hy ook sonder God en sonder hoop op
die wêreld (Efes. 2:12). Juis omdat hy so naby God was in die Paradys en as 'n kind met sy
hemelse vader so innig gemeenskap gehad het, daarom is hy nou as 'n afgevallene die
ellendigste van alle skepsele. As 'n beelddraer Gods kan hy opgeklim het tot ongekende en
onpeilbare hoogtes van geluksaligheid. Maar juis ook daarom kan hy dieper val as enige ander
skepsel. Hy is vatbaar vir groter ellende as enige ander wese wat God gemaak het. En nou is
dit nog die grootste van al sy ellende dat hy sy eie ellende nie ken nie. Hy leef in 'n roes van
ingebeelde geluk wat nie bestaan nie. Hy is met homself tevrede en probeer sy eie heil uitwerk
op aarde. Hy meen dat hy God nie nodig het nie en gaan also met oop oë die graf en die
verderf tegemoet. Hy dra die sondekanker in hom en weet daar nie van nie. Hy is melaats van
die sonde en meen dat hy gesond en sterk is. Daarom moet ons God steeds bid om ons aan
onsself te ontdek, om ons oë oop te maak vir die verskriklike toestand waarin ons is. Eers
wanneer ons 'n blik gekry het in die graf en die hel waarheen ons op pad is, sal ons skrik en
bewe en Gods genade in Christus aangryp. Daar is niks gevaarliker as om valslik gerus voort
te lewe nie. Mag God deur sy Gees ons oë betyds oopmaak!
Saam met die Psalmdigter moet ons gedurig bid: "Deurgrond, my, o God, en ken my hart;
toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die
ewige weg" (Ps. 139:23, 24). Dis eers wanneer die Son van Geregtigheid oor ons opgaan dat
ons werklik onsself leer ken en skrik vir ons ellende.
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5 JANUARIE
"EK MOET WEET HOE EK VERLOS WORD" — Vr. 2.
"Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En
die verlossing is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder
die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie" —
Hand. 4:11 en 12.
As God dan ons oë oopmaak vir ons diepe ellende, sal dit ons uitdryf na Christus. As ons
besef dat ons in die kerker van die dood is, sal ons begin uitkyk na 'n uitvlugplek. As ons weet
dat ons ernstig krank is deur die sonde, ja, dodelik gewond, dan sal ons begin soek na 'n
Redder wat ons kan genees. As ons agterkom hoe magtig Satan is en hoe sterk die stroom
van die wêreld is, sal ons begin soek na Één wat sterker is as die duiwel en al sy magte. As
ons 'n blik gekry het in die diepe duisternis van die hel, sal ons begin soek na 'n ligpunt in die
donkere nag. As ons ons tragiese verlorenheid voel, sal ons begin verlang na die Vaderhuis
en ons hemelse Vader. Daarom is dit goed dat ons sal weet hoe ons van al ons sondes en
ellende verlos kan word. Ons siel sal nooit kan rus nie, voordat ons kan sê: Ek weet: My
Verlosser leef! (Job 19:25). Daarom kan ons God nooit genoeg dank dat Hy vir ons 'n
Verlosser gestuur het en dat Hy ons deur sy Woord met daardie Heiland bekend maak nie.
Dit sou onsettend gewees het as ons alleen ons ellende moes leer ken het, sonder daarby
ook die weg van verlossing te leer ken. Dan was dit amper beter dat ons maar in onkunde
voortgeleef het en in 'n valse, ingebeelde Utopia bly voortlewe het. Dit sou 'n mens kranksinnig
gemaak het as jy jou ware toestand besef, terwyl jy daarby g'n hoop, g'n lig, g'n uitkoms te
sien kry nie en net aan alle kante die donkere wanhoopsnag. Dit is daarom dat die Skrif ons
leer dat die goddeloses die berge en heuwels sal vra om hulle te bedek as hulle besef dat
Gods oordeel hulle gaan tref en dat die tyd vir genade verby is (Lukas 23:30). Goddank dat
Hy in sy genade vir ons 'n kruis op Golgota opgerig het as 'n veilige ark van genade te midde
van Gods oordele. Van die kruis af skyn 'n helder lig in die donkere doodsnag. Daar is die
poorte van die dood en die hel verslind tot oorwinning, en daar is vir ons uitkoms teen die
dood. Daar is ons sondes bedek deur sy bloed en vind ons vir ewig vrede met God. Mag ons
dan net so 'n duidelike blik kry van Gods genade as van sy oordele! Mag die kruis ons staande
hou in die dieptes van ellende, sodat ons nie in wanhoop versink nie, en mag ons steeds meer
en meer voel hoe eindeloos groot Gods genade is Christus is en watter wonderlike verlossing
Hy vir ons teweeggebring het!
Die Evangelie is 'n tweesnydende swaard, wat tegelykertyd neerslaan en ophef, wat verdoem
en behou. Daarom moet die verkondigers van die Evangelie sowel Gods genade as sy oordeel
predik. Uit die troon van God gaan weerligte en donderslae, maar daar is ook die reënboog
van Gods genade (Openb. 4:3, 5).
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6 JANUARIE
"EK MOET WEET HOE OM DANKBAAR TE WEES" — Vr. 2
"En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid
nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend
geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid m die diens van God" — Rom.
6:13.

Ons het gesien hoe groot die saligheid is wat God toeberei het vir almal wat in Christus glo.
Eers wanneer ons ons Heiland leer ken het, kom daar stilte en vrede in ons gemoed. Dan
breek die spanning waarin ons is, en kan ons weer asem skep na die grote benoudheid waarin
ons gekom het toe ons sondes en ellende aan ons bekend gewoord het. Maar daarby kan dit
nie bly nie. As God ons uit die kerker van die dood uitgelei het en ons in die ruimte gestel het
.... wat dan? Laat Hy dan ons hand los en gee Hy ons dan aan onsself oor? Is dit dan die end
van ons gemeenskap met God, wanneer Hy ons heil bewerk het? Neem ons dan weer van
Hom afskeid?
O nee, die verlostes van die Here is en bly sy eiendom. Hy laat hulle nimmermeer los nie. Hy
verbind hulle met onverbreekbare bande van liefde, dankbaarheid en trou aan Hom. God het
ons nie verlos ter wille van onsself nie, maar om sy self ontwil. Hy het ons uit die kloue van
Satan geruk om ons vir ewig vir Homself toe te eien Ons eintlike lewe begin eers waar ons
deur Christus uit die dood verlos is. Ons groot werk begin eers nadat God ons in vryheid gestel
het. Ons dankbare toewyding aan God volg noodsaaklik op die heerlike uitredding uit die
dieptes van verlorenheid. Dit kan nie uitbly nie. Dan sou God se doel met ons tog nog verydel
gewees het. Dan sou satan tog nog in helse leedvermaak spot met die kruis op Golgota. Als
hy dan niks kry nie, sal hy die tevredenheid hê dat God ook niks gekry het nie. Die mens sal
dan wel nie aan hom behoort nie maar tog ook nie aan God nie. Daarom voltooi God die
verlossingswerk daarin dat Hy ons ook leer om dankbaar te wees. Ja, dis al wat God van ons
vra, nl. dankbaarheid. Ons kan hom inderdaad nooit vergeld vir wat Hy aan ons gedaan het
nie.
Maar dit sou ook tewens krenkend vir God wees as ons Hom sou wil betaal vir sy genade. Dit
sal juis 'n teken van ondankbaarheid wees. God vra dus niks meer nie as dat ons Hom 'n
dankbare lewe sal toebring. En dan leer Hy ons ook uit sy Woord hoe om dankbaarheid te
betoon en gee Hy ons die krag deur sy Heilige Gees om die offer van 'n dankbare lewe op die
altaar van sy diens te lê.
Dis juis deur God se wonderbare uitredding uit ons doodsnood dat ons Hom leer ken as ons
getroue Vader, en dan roep ons uit: "Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my.
Ek sal die beker van verlossinge opneem en die Naam van die Here aanroep. My geloftes sal
ek aan die Here betaal" (Ps. 116:12-14). En in die openbaringboek dreun die hemel van die
magtige en ontroerende sang van 'n ontelbare verloste skare.
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7 JANUARIE
"EK KEN MY ELLENDE UIT DIE WET VAN GOD" — Vr. 3.
" ..... aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word
nie, want deur die wet is die kennis van die sonde" — Rom. 3:20.
Ons leef in 'n tyd van wetteloosheid. Veral sinds die tyd van die Franse Rewolusie in 1789,
het die mens hom losgemaak van alle Goddelike gesag en self op die troon gaan sit. En nou
is hy sy eie koning en maak hy sy eie wette. Eintlik erken hy g'n wet behalwe die drang en
begeertes van sy eie natuur nie. Hy doen dus soos hy lus het. Hy laat hom nie deur ander
voorskrywe wat om te doen nie, nie deur sy ouers, sy tradisie, sy geskiedenis, die kerk of die
Bybel nie. Hy laat hom net lei deur eie insigte, gevoelens en drifte. Hy beslis self oor wat goed
en kwaad is en erken geen ander wet as die wet van persoonlike genot en eiebelang nie. Met
ander woorde, hy eet van die verbode boom en wil soos God wees. Goed en kwaad wil hy
proefondervindelik ken, dit wil sê bepaal of vasstel. Hy wil nie luister nie maar self waarneem.
Sien is glo by hom. En selfs die kinders moet volgens hierdie beginsel opgevoed word in die
skole. Hulle moet nie in die eerste plek buig onder gesag nie, nie gehoorsaam en doen wat
hulle nie self verstaan en toestem nie. Hulle moet leer om hulle eie natuur uit te lewe en
hulleself te regeer volgens hul eie oortuigings.
En so het die mens dan God se wet oortree en vir homself 'n wet geword. Maar dit juis is sy
diepe ellende. Immers, God laat sy wet nie strafloos oortree nie. God se wet is goed en bevat
'n heerlike loon, nl. die ewige lewe. Hoe verlustig die digter van Ps. 119 hom tog nie in die wet
van God nie! Hy het byna nie genoeg woorde om die wonderlikheid, die skoonheid, die
voortreflikheid, die nuttigheid daarvan te besing nie. Maar wee hom wat die wet oortree! Vir
hom is die wet 'n ystermuur, waarteen hy hom te pletter loop. Die loon van die sonde is die
dood (Rom. 6:23). Dit sal die mens agtervolg tot in sy dood, ja, tot in die ewige verderf. Met
sonde kan ons nie speel nie. Wie sonde in sy boesem dra, sal daardeur verbrand word. Die
wet van God is streng en regverdig.
Wie hom aan Gods wet besondig, is 'n selfmoordenaar. Hy is 'n veroordeelde en die
doodvonnis sal aan hom voltrek word, so seker as hy lewe. Dit wil sê, as hy nie deur Gods
genade in Christus onder die vloek van die wet uitkom nie. Dit is ons enigste hoop, en
Goddank dat Christus vir ons die wet volbring het. Maar wie Christus verwerp, gaan die ewige
dood tegemoet.
Ken u uself wel as 'n ellendige? Te oordeel na die lughartigheid en blykbare selfvoldaanheid
van sovele mense moet 'n mens wel wonder of hulle hulle self ken? Ons kan wel baie gou
raaksien hoe ellendig ander mense is. Ons merk die splinter in die oog van ons naaste maar
nie die balk in ons eie oog nie (Matt. 7:3). En so gaan menigeen soos 'n skaap ter slagting.
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8 JANUARIE
"DIE WET EIS LIEFDE TOT GOD BO ALLES" — Vr. 4.
"En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met
jou hele siel en met, jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die
tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself" — Matt.
22:37-39.
Om reg te verstaan hoe groot ons ellende is, hoe diep verdorwe ons is, is dit goed om die wet
van God te besien soos saamgevat en uitgelê deur Christus in Matt. 22:37-40. Hiervolgens is
eerste vereiste van die wet liefde tot God bo alles. Die eerste vier gebooie van die wet word
hierin saamgevat. Wie God volmaak liefhet, sal g'n ander gode dien nie, g'n Godsbeelde maak
nie, God se naam nie laster of onteer nie en God se Sabbat onderhou.
Ons moet God meer liefhê as vader of moeder, seun of dogter, goed of bloed. Ons moet God
liewer hê as ons eie lewe. Daar mag niks tussen ons en God staan nie. Ons moet onsself
absoluut en onvoorwaardelik aan God gee, om Hom te dien met al die kragte van siel en
liggaam. Uitwendige godsdiens alleen sal niks baat nie. Ons kan maar bid en sing, Bybel lees
en kerk besoek soveel as ons wil, dit alles sal niks baat, as ons hart nie met die liefde van
Christus vervul is nie. Liefde is meer as uiterlike gehoorsaamheid; lees 1 Korinthiërs 13. Al
sou ons alles wat ons besit, vir die Here gee, ja, tot selfs ons lewe toe, en dit sou nie uit ware
liefde vir God geskied nie, dan is dit alles nog tevergeefs.
Ons hele hart en hele siel moet in liefde aan God geskenk word. Ons hele innerlike lewe, ons
diepste gevoelens, begeertes en gemoedsbeweginge moet deur liefde vir God gedra word.
Die liefde van ons hart mag nie verdeeld wees nie. Elke ritseling wat daar deur ons siel gaan,
moet tintel en gloei van reine liefde vir God. Hy moet die één en al wees in ons lewe. Niks
naas Hom nie en nog minder iets bokant Hom. En dan sal ook ons verstand en al ons doen
en late deur niks anders besiel wees as liefde tot God nie. Ons sal dan nie met ons hart 'n
Christen kan wees terwyl ons met die hoof 'n heiden is nie. Ons sal God nie met die mond kan
bely terwyl ons praktiese lewe 'n verloëning van God is nie. Nee, ons sal Christelik dink en
handel in elke opsig. Op ons skole en universiteite sal Gods Woord, d.i. die Bybel, die hoogste
seggenskap hê. Ook in die wetenskap sal die gelowige nie neutraal kan wees nie. Wie God
liefhet bo alles, kan nooit meer onverskillig wees t.o.v. Hom nie. Ook by ons plesier en
ontspanning sal die liefde vir God ons dring. Selfs ons ete en drinke sal wees tot Gods eer.
Wie God liefhet bo alles, sal altyd en oral 'n onverbiddelike vyand van die sonde in elke vorm
wees. Daarom sê Dawid in Psalm 139:21: "Here, sou ek dié nie haat wat vir U haat, en 'n
afsku hê van die wat teen U opstaan nie?" Kan ons hom dit nasê? Hoevele is daar nie wat
hulle liefde tussen God en Mammon verdeel nie? Ons mag miskien nie moordenaars of hoere
of diewe wees nie, maar heeltemal respektabele mense; maar het ons daardie liefde vir God
wat ons verteer in sy diens? Sou ons bereid wees om vir Hom te sterwe.
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9 JANUARIE
"JY MOET JOU NAASTE LIEFHÊ SOOS JOUSELF" — Vr. 4.
"Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie,
maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die HERE" — Lev. 19:18.
Sonde is selfsug. Die mens is van nature geneig om sy eie belang te soek en wel ten koste
van die van sy naaste. Kyk maar hoe gryp die kind na die speelding of die eetgoed van 'n
ander kind. Dit kan hom weinig skeel wat hulle daarvan sê of dink, solank hy maar geholpe
raak. En die ouer moet gedurig vermaan om nie ander se goed te vat nie en om ook van die
eie goed aan ander mee te deel. Mededeelsaamheid sit nie in die natuurlike mens se aard
nie. "Elkeen vir homself". is die lewensleuse van die groot meerderheid van mense.
Die mens wil homself groot maak en verhef ten koste van sy medemens. Daarom raap en
skraap hy waar hy kan. Daarom roof en verdruk hy wie hy kan. Hy gun dikwels nie eers sy
medemens die lewensbestaan nie en slaan sy hand aan die lewe van sy naaste. Omdat hy
selfsugtig en liefdeloos is, daarom erken hy nie die gesag van die wat oor hom gestel is nie,
maar soek hy om te roof en te moor, te lieg en te bedrieg, en begeer hy sy naaste se goed vir
homself. Selfs die sewende gebod val ook hieronder, want die ontugtige is te selfsugtig om
homself in liefde te gee vir vrou en kinders en soek in selfsug om sy vleeslike begeertes te
bevredig sonder om self onder enige verpligting te kom.
Die tweede tafel van die Wet eis dus liefde teenoor ons naaste soos vir onsself. Die
uitgangspunt is selfliefde, wat gefundeer is in die liefde tot God. So het God ook Homself lief
met 'n ewige liefde. Die verskil is net dat ons onsself moet liefhê ter wille van God, wat ons
gemaak het en om sy ontwil, terwyl God Homself liefhet alleenlik ter wille van Homself.
As ons God waarlik liefhet, dan sal en moet ons ook sy handewerk bemin, en by uitstek die
mens wat na sy beeld gemaak is. Selfs die sondaar vertoon nog die tekens van die Goddelike
beeld, alhoewel dit verwronge is. Ons moet onsself dus as die handewerk van God liefhê,
maar nie die sonde wat in ons is nie. Inteendeel, die sonde moet ons haat, ook in onsself.
Selfliefde hier beteken dus geheiligde selfliefde en nie selfsug of selfgenieting in die sonde
nie. En net so lief moet ons dan ook ons medemens hê. Ons moet sy heil, sy belange, sy
geluk net so vurig soek as die van onsself. Ons naaste is almal met wie ons in aanraking kom,
direk of indirek. Ons lewe moet dus 'n lewe van diens, van toewyding, van selfverloëning, van
opoffering wees. Ons moet sien lewe en laat lewe. Ons moet bly wees as ons naaste
vooruitgaan, as dit met hom goed gaan. Ja, ons moet doen al wat ons kan om ons medemens
aan te help in die lewe, stoflik en geestelik. Mag die Here ons daartoe vervul met sy Goddelike
liefde!
Ons moet onthou, dat God liefde is (1 Joh. 4:16), "en wie God liefhet, kan nie sy broeder haat
nie" (vs. 20:21). O, waar is die liefde wat lankmoedig en vriendelik is, wat nie sy eie belang
soek en die kwaad nie toereken nie, wat alles bedek, alles hoop en verdra van ons naaste?
(1 Korinthe 13).
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10 JANUARIE
"EK KAN DIT ALLES NIE TEN VOLLE ONDERHOU NIE" — Vr. 5.
Die apostel Paulus sê in Romeine 7:18 en 19: "Want ek weet dat in my, d.w.s. in my vlees,
niks goeds woon nie; want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek
nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek".
O, hoe diep beskaamd moet ons tog nie staan nie as ons dink hoe weinig liefde tot God en
ons naaste daar in ons hart is! Ja, ons sal nog sien dat ons in werklikheid geneig is om God
en ons naaste te haat. So ver is dit daarvandaan dat ons dit alles ten volle kan onderhou, dat
ons dit in waarheid nie eens gedeeltelik kan onderhou nie, selfs nie vir die geringste deel nie,
as ons nie besondere genade ontvang nie. As ons God waarlik liefhet, hoe is dit dan moontlik
dat ons so weinig oor Hom dink, so min van Hom praat! Hoe kan ons dan sy Naam so maklik
laster, soos, helaas, deur baie van ons sogenaamde Christene so dikwels gedoen word!
Waarom is ons dan so lusteloos om sy Woord te lees en te oordink en sy Huis te besoek?
Moet ons nie met skaamte erken nie dat ons God meer beskou as 'n Helper in nood, dat ons
Hom maar net wil gebruik vir die dag van krankheid en dood, dat ons graag hiernamaals in
die hemel wil kom, nie omdat God daar is nie, maar omdat ons daar ontslae sal wees van die
kruis en druk van hierdie lewe? As ons net nie bang was vir die dood nie, sou talle van ons
nooit eens aan God dink nie en Hom nooit soek nie. Groter liefdeloosheid en selfsug kan 'n
mens nooit betoon teenoor iemand as dat jy hom net vir jou selfsugtige doeleindes gebruik
nie.
En so ook is daar baie weinig liefde teenoor ons naaste. As ons mekaar hartlik liefgehad het,
sou daar nie soveel twis en krakeel, soveel haat en jaloesie, soveel wraaksug en
onbarmhartigheid op aarde onder die mense gewees het nie. Dan sou ons mekaar nie so
maklik beledig, belaster en beswadder het nie. Dan sou ons nie toegelaat het dat duisende
van ons eie vlees en bloed in armoede, ontbering en verhongering geleef het nie. Dan sou
ons mekaar opgesoek en met mekaar omgegaan het. Ons sou mekaar nie net geken het
wanneer ons mekaar nodig het nie. Die 20ste eeu met sy bloedige wêreldoorloë het wel die
oë van die mensheid enigsins oopgemaak vir die feit dat die mens nie so 'n halwe engel of 'n
onskuldige natuurwese is, soos eers gedink is nie. Daar word meer en meer besef dat die
mens radikaal boos is en 'n gevaar vir homself en die wêreld.
Ons mag miskien nie uiterlike afgodsdienaars, Godslasteraars, Sabbatskenders,
moordenaars, hoere, diewe, leuenaars ensovoorts wees nie. In soverre mag ons taamlik wel
die wet volbring. Maar as dit aankom op liefde vir God en ons naaste, dan moet ons een en
almal erken dat ons baie diep skuldig is. Mag God ons daardie liefde skenk deur sy Heilige
Gees!

16

11 JANUARIE
"EK IS VAN NATURE GENEIG OM GOD EN MY NAASTE TE HAAT" — Vr. 5.
"Kyk in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang", so
roep Dawid uit — Ps. 51:7.
Die boosheid van ons natuur is nie iets wat ons aangeleer het nie. Dis nie die vrug van
opvoeding of omgewing of lewensomstandighede nie. 'n Kindjie is nie soos 'n skoon blad
papier, waarop nog niks geskrywe staan nie, soos die Pelagiane leer. Hoe dierbaar en
onskuldig so 'n kindjie ook al mag lyk, daar is 'n dodelike venyn in daardie kinderhartjie, nl. die
gif van die sonde. Ons opvoeding en omgewing oefen wel 'n sekere invloed ten goede of ten
kwade op ons uit. Maar dit kan nie van ons iets maak wat ons nie is nie. Ons lewe bewys die
verkeerdheid van hart, die verdraaidheid van gevoelens, die verdonkerdheid van ons verstand
en die verswaktheid van ons wil.
As God dit dus nie genadiglik verhoed nie, sal en moet ons in sonde en ongeregtigheid
uitbreek. Elke mens is 'n potensiële moordenaar, dief, hoereerder ensovoorts. Die
geneigdheid tot haat jeens God en ons naaste is 'n vreeslike en tragiese werklikheid in die
hart van elke onwedergebore mens. En 'n neiging is nie iets wat hom nie laat geld nie. Dit
stuur en dryf ons in 'n bepaalde rigting, tensy dit deur ander teenoorgestelde neiginge in toom
gehou of oorwin word. 'n Neiging besit groeikrag en lewenskrag. Dit word altyd sterker, hoe
meer ons daaraan toegee. En al die sonde-neiginge in ons siel kan saamgevat word in die
één woord: haat. Ons is geneig tot haat. Wat 'n vreeslike gedagte! Wat 'n afskuwelike wese is
die mens dan nie van nature nie! Hy is letterlik tot enigiets in staat. Want haat is 'n blinde,
wreedaardige, bloeddorstige mag wat daarop uit is om al wat skoon, goed en edel is, te
vernietig. So altans is die haat van die sondaarshart. Dit is 'n haat wat daarop uit is om God
en ons medemens te vernietig. Dis die brandstof van die hel. Dit veroorsaak twis, vervloeking,
moord en doodslag. Dit verwek die bloedige oorloë. Dit laat bloed en trane vloei. Dit ontneem
die mens sy menslikheid en maak van hom 'n bees. As die Here die mensdom aan hom self
oorgelaat het, sou die mense mekaar lankal uitgeroei het. In Gen. 6 kan ons sien dat die
toestand so verdorwe was dat God deur die sondvloed moes, ingryp. Deur die
Genadeverbond met Noag (Gen. 9) het God die sondewerking getemper, maar die helse vuur
van haat is daar en sal weldra weer oplaai tot 'n allesverterende wêreldbrand.
Moet ons dan nie gedurig bid en waak nie? Menige ouer sou skrik as hy kon sien watter helse
vuur daar smeul in die skynbaar so onskuldige kinderhartjie van sy kind. As ons dit tog maar
wou besef en betyds daardie verkeerde neiginge wou teengaan, sou menige ouer nie soveel
smart van sy kind belewe het nie. Ja, alleen Gods Gees kan daardie harte verander. Sonder
die Gees is ons giftige adders vol dodelike haat. Maar wanneer die Gees in ons hart woon,
dan kom daar die soete, vredevolle, liefde van die hemel, wat ons in staat stel om onsself te
verloën en te vergeet en om getrou te wees tot in die dood. "En nou bly geloof, hoop, liefde
— hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde" (1 Kor. 13:13).
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12 JANUARIE
"GOD HET DIE MENS NIE SO BOOS EN VERKEERD GESKAPE NIE" — Vr. 6.
"Toe sien God al wat Hy gemaak het, en — dit was baie goed" — Gen. 1:31.
Dit was na die voltooiing van die hele skepping. Ook die mens was toe reeds geskape en was
dus ook volgens die getuienis van Gods Woord "baie goed". Ons sal nog later sien wat dit
presies beteken. Hier let ons net daarop dat dit nie God was wat die mens so boos en verkeerd
geskape het nie. Ons is maar al te geneig om ons sonde en skuld op ander af te skuiwe, en
as ons nie 'n medeskepsel kan kry om vir ons swakhede te blameer nie, dan soek ons God
daarvoor uit. En skynbaar het ons dan ook 'n sekere mate van grond om so iets te beweer.
Immers ons het onsself nie gemaak nie. Ons het geword wat ons is. En dis nie ons skuld dat
ons in sonde ontvang en gebore is nie, so redeneer die natuurlike mens. Ons het nie ons
ouers uitgesoek nie. Ons kan nie help dat ons uit sondige ouers gebore is nie, en hulle kan
ook nie help dat hulle met sonde in die wêreld gekom het nie. Die oorsaak van al die sonde
en onvolmaaktheid onder die mense moet gesoek word in die oorsprong van die mens, daar
waar hy sy oerbegin gehad het. As die eerste mense nie volmaak was nie, dan spreek dit
vanself dat hul nageslag ook nie volmaak sal wees nie.
En nou kom die ongelowige wetenskap ook nog en beweer dat die eerste mens of mense ver
van volmaak af was. Die mens was, volgens die ewolusieleer of ontwikkelingsleer, 'n halwe
dier. Die begin van die mens sou dus diep onder in die moeras van onkunde, dierlikheid en
wreedheid gewees het, en hy het langs die leer van die kultuur en beskawing opgeklim tot
waar hy vandag is.
Daar is vandag nie 'n groter vloek in ons land as die ewolusieleer nie. Daardeur word die
geloof van duisende van ons seuns en dogters ondermyn. Want die ewolusiegedagte is
eenvoudig nie te rym met die Skrif-gedagte van 'n sondeval en verlossing deur die bloed van
Christus nie.
Ook is daar geen enkele wetenskaplike bewys dat alles deur ewolusie ontstaan het nie, hoe
hartstogtelik daar ook al na gesoek word. Die ewolusieleer staan lynreg teenoor wat die Bybel
ons leer. Volgens die Heilige Skrif was die eerste mens nie 'n halwe dier nie maar 'n beelddraer
van God, die koning van die wêreld, 'n verantwoordelike wese wat die aarde moes regeer. Ja,
Adam kon onder al die diere nie vir hom 'n maat vind nie, en God moes Eva spesiaal skep om
by hom te pas. Die eerste mense was dus goed en gaaf en sonder gebreke. Wel het hulle nog
nie alle kennis en wetenskap besit nie en moes hulle karakter en kragte nog ontplooi in die
wêreldgeskiedenis. Maar al wat uit die mens, soos God hom gemaak het, voortgekom het,
was alleenlik goed, edel en heilig. So was sy gawes, sy aanleg, sy hele wese. Hy kan en moet
dus alleen homself verwyt vir die diepte van sonde en ongeregtigheid waarin hy geval het.
God het hom nie so gemaak dat hy moes val nie. Dit was sy eie keuse, sy eie besluit, alhoewel
ook dit in Gods Raad vasgelê was. O, dat ons dan ons skuld voor God mag voel, en ons diep
verootmoedig voor die aangesig van die Here! So alleen sal ons ware vrede kry.
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13 JANUARIE
"DIE MENS IS NA GOD'S EWEBEELD GESKAPE" — Vr. 6.
Ons lees in Efesiërs 4:24: "die nuwe mens.... wat na God geskape is in ware geregtigheid en
heiligheid", en in Kolossense 3:10, "die nuwe mens. . . . wat vernuwe word tot kennis na die
beeld van sy Skepper". Die mens is dus as beelddraer Gods geskape in ware kennis, geregtigheid en heiligheid. Wat dit presies alles inhou, sal ons nog sien. Hier wil ons egter net duidelik
maak dat die skepping na Gods beeld 'n wesenskenmerk van die mens is waardeur die beeld
of die trekke van God as't ware op hom afgedruk is. Deur die sonde is die beeld vervals, sodat
die mens die beeld wel nie verloor het nie maar die beeld in hom is ernstig geskend. Dit is dus
nie soos die Roomse leer dat ons in die beeld van God geskape is nie, nl. in 'n suiwere
verhouding tot God, waaruit ons dan deur die sonde sou geval het, sonder dat daardeur ons
menslike natuur wesenlik geskonde of verdorwe is. Die sondeval het nie net ons verhouding
tot God verander nie, maar het onsself verander en ons in ons diepste wese radikaal aangetas.
Nogtans is die beeld van God herstelbaar en kan ons deur Gods Gees weer na Gods beeld
wederbaar en herstel word.
Hieruit volg dan dat die mens nooit 'n soort halfdier was nie. Ons moet ook liewer nie praat
van dierlike luste of gevoelens by die mens nie. Daar is in hom niks dierliks nie. Hy het wel 'n
liggaam nes die dier, maar selfs sy liggaam lyk anders en is anders as die van die dier. Dis 'n
duiwelse misleiding om van die dierlike in die mens te praat. En dit lei alleen tot 'n grofsinnelike
verheerliking van die menslike liggaam wat uitkom in ontbloting van die liggaam, oormatige
liggaamsoefeninge, sportaanbidding en sedelike verwildering. Die mens is geen dier, was dit
nooit en sal dit in der ewigheid nie wees nie. Hy is die baas van die diere, geskape om oor
hulle te heers. Daarom loop hy regop, soos 'n koning, onder al wat geskape is.
Die mens as beelddraer Gods is nogtans ook nie Goddelik nie, soos so dikwels verklaar word.
Hy staan tussen God en die diere, maar is nie een van hulle nie. Net so min as wat hy ooit 'n
dier was, so min sal hy ooit God word. Hy besit wel heerlike trekke, wat 'n Goddelike karakter
het, maar besit in g'n enkel opsig die Goddelike natuur self nie. Hy bly ten slotte skepsel,
nietig, beperk, sterflik en swak. Ook in hierdie opsig is ons beskouinge, soos veral in ons
letterkunde vertolk, dikwels uit en uit heidens. Dis immers 'n eg heidense gedagte dat die
mens 'n sprank of 'n vonk uit die Goddelike wese is en dat daar g'n radikale verskil is tussen
Gods Gees en ons gees nie. Mag ons ook in hierdie opsig weer leer om Bybels te dink en te
praat!
Reeds in Gen. 1:1 kom die absolute verskil tussen Skepper en skepsel uit, as die Skrif sê: "In
die begin het God die hemel en die aarde gemaak". Voor daardie begin was daar absoluut
niks nie behalwe God alleen, wat self geen begin of einde het nie. Die skepping is dus nie 'n
tydlose wordingsproses waarin God sy eie wese uitstort nie, maar dit is 'n historiese proses,
met historiese verloop en 'n historiese voleinding. As Gen. 1 tot 3 nie geskiedenis is nie, is
Golgota, met sy opstandingsverhaal, ook geen geskiedenis nie en het ons ook niks om in die
toekoms te verwag nie.
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14 JANUARIE
"SODAT HY GOD KEN, HOM KAN LIEFHÊ EN MET HOM KAN LEWE" — Vr. 6.
\
Ons lees in Genesis 2:15: "Toe het die Here God die mens geneem en Hom in die tuin van
Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak". God het aan die mens 'n grootse en glorieryke
taak opgedra. Hy moet naamlik die tuin bewerk en bewaar, d.i. hy moet die roue natuur bewerk
en bearbeid, sodat alles gekultiveer en ontwikkel word. Hy moet m.a.w. die hele wêreld
omskep in 'n tuin, 'n lushof, 'n lieflike woonplek vir die mensdom, om God daarin te verheerlik.
Hy moet kultuur bring in die natuur. Hy moet dan ook nie net die stoflike natuur bearbei nie
maar die ganse natuur, insluitende die mens self, met sy ryke moontlikhede van geestelike en
verstandelike ontwikkeling.
Daartoe het God die mens versier met heerlike gawes van verstand, gevoel en wil. En dis
veral daarin dat die wonderskone beeld van God in die mens uitkom. God het hom 'n verstand
gegee, sodat hy as profeet (d.i. kenner van God en sy raad) wetenskap kan vergader en
wysheid kan verkry. God het hom 'n hart (gevoel) gegee, sodat hy as priester hom in liefde
kan toewy ten dienste van God en sy naaste. En God het hom 'n hand (wil) gegee, sodat hy
as koning kan regeer oor die skepping, om te doen wat sy hand vind om te doen ter ere van
God. In die eerste plek dan moes die mens 'n profeet wees, sodat hy God, sy Skepper, reg
kan ken. Dit beteken natuurlik nie dat die mens God sou kon ken sonder God se openbaring
nie. God kan nie ontdek, d.i. uitgevind, word nie. Dis dwaasheid wat die ewolusieleer
verkondig dat die mens in sy godsdienstige ontwikkeling die ware God meer en meer ontdek
het langs die weg van ontwikkeling uit dwaling en bygeloof. Al wat die mens uitgevind het, was
nagemaakte gode wat al die ondeugde besit wat die mens self besit. Nee, God het Hom reeds
in die paradys geopenbaar; en dit was die fondament van alle menslike kennis. Alle kennis
moet uitgaan van God as middelpunt en terugkeer tot Hom as die bron van alle lig. Wetenskap
sonder God is g'n wetenskap nie maar die diepste onkunde.
In die tweede plek moes die mens as priester staan tussen God en die skepping, om die liefde
van die skepsel teenoor God te vertolk en in priesterlike aanbidding die hele skepping voor
Gods voete te bring. Daartoe moes hy 'n geheiligde hart hê wat vervul is met die reinste liefde
teenoor God. Niks wat onheilig, vuil of laag is, moes in sy siel inkom nie. Die lieflike geur van
toegewyde liefde moes gedurig uit sy hart opstyg. En dan moes hy ten slotte ook 'n koning
wees, om met God te kan lewe tot Gods eer. Dit wil sê hy moes regeer oor die skepping en
oor homself, sodat alles God kan dien. Hy moes reg en geregtigheid op aarde handhaaf. Hy
moes nie 'n slaaf van die sonde wees nie. Nee, hy moes sterk wees in die Here en heers oor
die skepping. As profeet, priester en koning sou hy dan die volle beeld van God in sy lewe
vertoon.
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15 JANUARIE
"DIE VAL EN ONGEHOORSAAMHEID VAN ONS EERSTE VOOROUERS IN DIE
PARADYS" — Vr. 7.
"Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet...., en sy neem van sy
vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet" — Gen. 3:6.
Die hele mensheid stam net van een paar voorouers af (Hand. 17:26). Dis almal takke uit een
enkele stam. Daar is nie nog ander mense naas Adam en Eva geskape nie. Die ganse
mensdom is saamgebind deur een bloedband, deur 'n gemeenskaplike afstamming; waaruit
ons egter nie mag besluit dat die verskille tussen ras en kleur nou van g'n betekenis is nie.
Juis daarin kom die rykdom van God se skeppingswerk tot uiting, en ons moet God ook eer
deur sy handewerk te erken en dit in stand te hou.
Maar die tragiese is nou dat daardie eerste stamouers in die paradys geval het, dat die bron
van die mensheidsstroom vertroebel is. En soos ons nog sal sien, was dit van beslissende
betekenis vir die ganse mensdom. In Adam en Eva het almal geval.
Die val van die mens, volgens Genesis 3, word dikwels as belaglik bestempel. Daar word gesê
dat dit maar 'n legende is of 'n mite en dat die val nie letterlik verstaan moet word nie. Die val
sou dan eintlik daarin bestaan het dat die mens begin dink, redeneer het of dat hy as 'n
bewuste indiwidu hom sou losgemaak het van die ewige goddelike wese waarvan hy eers 'n
deel was, soos die waterdruppel wat uit die see opgeneem word. Andere meen dat die
geslagtelike bewuswording van Adam en Eva as man en vrou die val sou wees omdat dit die
skaamtegevoel by die onskuldige natuurkind (nl. Adam en Eva) laat ontstaan het. As ons egter
die Bybel aanvaar as openbaringsboek, kan ons nie anders as om letterlik te aanvaar wat as
sobere en nugtere historiebeskrywing aan ons gegee word nie. En dan is dit opmerklik dat die
duiwel eerste met Eva, die swakkere en meer temperamentele natuur, begin praat; dat hy
begin met 'n halwe waarheid, nl. dat hulle nie van daardie boom mag eet nie, maar daarby
voeg dat hulle van al die bome nie mag eet nie. Hy oordryf dus, om suspisie en teënstand op
te wek. Eva het haar ook laat vang en verklaar, ontevrede, dat hulle van die boom in die middel
van die tuin nie mag eet nie en dit ook nie mag aanroer nie, wat tog ook nie waar was nie.
Daarna verlei Eva vir Adam, en so word die val 'n voldonge feit.
Die toets vir hulle gehoorsaamheid lyk wel gering, maar juis daarin lê die fynheid, die krag van
die toets. Mens sal makliker 'n geringe oortreding begaan as 'n grote. Wie in die kleine getrou
is, sal dit ook wees in die grote. En daarby is dit 'n gehoorsaamheidstoets wat direk in verband
gestaan het met die lewenstoestand en die lewensomstandighede van Adam en Eva in het
paradys. Dit het hulle gewone lewe geraak. En wie nie in die gewone, die alledaagse getrou
is nie, toon juis daardeur dat hy nie geneig is om hom aan God te onderwerp nie. Ons moet
nie net onder buitengewone omstandighede getrou wees nie, maar in ons daaglikse
roetinewerk. Dit is die ware toets vir gehoorsaamheid. Hierby moet ons dan ook daarop let dat
die sonde eintlik sy oorsprong in die hemel onder die engele gehad het, onder wie satan
waarskynlik die hoofengel was (vergelyk Judas 1:6). Agter die slang het dus die satan geskuil.
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16 JANUARIE
"ONS NATUUR IS VERDORWE" — Vr. 7.
"Die dwaas sê m sy hart Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul
dade, daar is niemand wat goed doen nie.... Hulle het almal afgewyk, tesame het
hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie" — Ps. 14:1 en 3.
So teken die Bybel vir ons die mens met sy verdorwe natuur. Hy is in die eerste plek dwaas
genoeg om God te verwerp. Dit is natuurlik die toppunt van onnoselheid en sotheid, want alles
getuig van God. En mens kan eerder sê daar is geen wêreld nie as dat daar g'n God is nie.
Maar die mens wil nie hê dat God moet bestaan nie en leef daarom asof daar geen God is
nie. So is daar talle sogenaamde Christene wat nog wel met die mond erken dat daar 'n God
is maar metterdaad lewe asof hulle g'n God erken nie. En waar God verwerp word, daar
verderf die mens alles, daar maak hy sy dade sleg, afskuwelik en is daar niemand wat goed
doen nie. Selfs dit wat skynbaar goed is, is nogtans voor God verwerplik, omdat die nie gedoen
word tot eer van God nie. Ja waarlik, die lewe van die goddeloses is afskuwelik vir die heilige
God en sy engele. Hulle walg daarvan, en God ontvlam in heilige toorn daarteen.
"Hulle het almal afgewyk". Sien ons dit nie daagliks voor ons oë nie? Ons Boeregesinne
en -families wyk op groot skaal af van die ou beproefde weg. Dis of daar 'n stroom van
ongeregtigheid is wat ons mense op groot skaal meevoer. Ons staan dikwels verbysterd en
geskok om te hoor van dinge wat gebeur en dan wel van mense van wie ons dit nooit kon
verwag nie. "Tesame het hulle ontaard". Ja, die diepste wortel van al die verkeerdheid en
afwykinge is daardie diepe ontaarding. Ons natuur is deur die sonde verdorwe. Ons is nog
wel mense met siel en liggaam. Maar ons aard, ons natuur, ons karakter is verdorwe. Ons
dink nie meer reg nie. Ons voel nie meer suiwer nie. Ons smaak is bedorwe. Ons neig na die
verkeerde paaie. Ons het 'n trek vir die sonde. Daar is gif in ons harte. Daar in 'n newel van
dwaasheid oor ons verstand. Deur innerlike verrotting is ons wil verswak en gebroke. Ons kan
onsself nie meer help nie. Ons is verlam en magteloos deur die uitwerking van die sonde. Ons
is innerlik verskeurd en verdeeld. Ons is uit verband geruk en ongebalanseerd. Ons innerlike
en uiterlike lewe is nie meer 'n eenheid nie. En dit kan deur g'n uitwendige middels meer
reggemaak word nie, want die kwaad sit binnekant, in ons verdorwe natuur. Dit is soos 'n
fontein waaruit al die ongeregtigheid opborrel. En solank ons natuur nie verander nie, sal die
wêreld ook nie verander nie. Die moderne dieptesielkunde leer ons dat daar in die
onderbewuste lewe van die mens allerlei duistere en gevaarlike drange skuil wat daar werk
en gis en aanleiding gee tot allerlei vreeskomplekse en sadistiese neiginge. Die mens is
inderdaad nie so mooi as wat hy lyk nie. O, dat ons dan veral ook mag bid om 'n wedergebore
natuur, 'n veranderde hart! Dan sal die wêreld vanself regkom. Die fout lê binne in ons.
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17 JANUARIE
"Ag, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine? Nie een nie" — Job 14:4.
"Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang" —
Ps. 51:7.
Volgens die Heilige Skrif is ons sondaars van ons geboorte af, ja, selfs vanaf ons eerste
lewensbegin met ons ontvangenis reeds. Uit sondige ouers kan nie sondelose kinders gebore
word nie. Wel was dit die geval met die Here Jesus Christus, maar ons sal nog sien hoe dit in
sy geval gebeur het. 'n Kindjie kom in die wêreld met 'n sondige aard. Al lyk hy nog so dierbaar,
so onskuldig en bekoorlik, tog dra hy die verderf in sy hartjie. 'n Vrug wat gesteek is, lyk 'n tyd
lank nog baie mooi, miskien selfs mooier as ander vrugte. Maar die kwaad is eenmaal daarin
geënt, en dit word naderhand 'n broeines van wurms, wat dit verteer. 'n Boom wat in sy wortel
aangetas is, mag nog vir 'n lang tyd goed en gaaf lyk. Uiteindelik begin hy kwyn en sink
naderhand verrot in die stof van die aarde neer.
Die vraag oor die sonde by ons kindertjies is van fundamentele betekenis. Dis beslis oor die
kwessie van die kinderdoop, soos ons nog later sal sien. Dit lê ten grondslag aan die
verkiesingsleer. Dit bepaal ons beskouing t.o.v. die metode van opvoeding van ons kindertjies.
Ons opvatting oor die wese en karakter van die sonde hang daarmee saam. Volgens die Skrif
weet ons as ouers dat ons dierbare kindertjies om ons ontwil reeds met skuld en smet belaai
die wêreld inkom. Ons sal daarom vir hulle bid lank voor hulle geboorte. Ons sal besef dat, al
sou die liggaampie welgevorm en sonder gebrek wees, die sieltjie vermink en gebroke is deur
die sondemag: dat ons daarom alles in ons vermoë moet doen om die kindersieltjies te laat
genees deur die groot Heelmeester, Christus. Ons sal nie net ons kindertjies mooi kleertjies
aantrek nie maar sal bid dat hulle, as verbondskindertjies, ook beklee mag word met die wit
klere van geregtigheid, gewas in die bloed van die Lam. Ons kindertjies sal nie net deur 'n
goeie opvoeding, deur 'n goeie skoolopleiding gered kan word nie. As die hartjies nie
wedergebore word deur Gods Gees nie, sal en kan hulle niks anders word as witgepleisterde
graftes, as addergebroedsels nie, hoe afskuwelik dit ook al vir ons mag wees om so oor ons
kinders te praat of te dink. As Gods Gees nie hulle Onderwyser is en Gods Woord hulle
Leerboek nie, sal alle geleerdheid en afrigting hulle alleen beskaafde heidene maak. Kain,
Farao en Judas Iskariot was ook eens op 'n tyd hul ouers se vertroetelinge, dierbare en
skatlike kindertjies. Dit het nie verhinder dat hulle ontwikkel het in 'n moordenaar, 'n tiran en
'n verraaier nie. Laat ons daarom ernstig bid vir ons kindertjies. Laat ons hulle na Jesus toe
bring om die hande op hulle te lê en hulle te seën. Hulle is almal in sonde ontvang en gebore.
Mag hulle in Christus lewe en sterwe!
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18 JANUARIE
"ONS IS HEELTEMAL ONBEKWAAM TOT ENIGE GOED" — Vr. 8.
"Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die
versinsels wat hy in sy hart bedink altyddeur net sleg was, het dit die HERE berou
dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart" — Gen. 6:5
en 6.
Die mensdom het al gou na die sondeval begin toon hoe ernstig en diep die val was. Kain het
sy broer Abel vermoor. Lameg was 'n woestaard en het in veelwywery verval. En die
goddeloosheid van die mensdom het hand oor hand toegeneem. God was dus verplig om
deur die sondvloed die aarde skoon te was en weer met Noag 'n nuwe begin te maak. Daartoe
het Hy sy algemene genadeverbond met Noag opgerig om die verwoestende werking van die
sonde te temper, sodat sy Raadsplan op aarde uitgevoer sou kan word.
Dit toon ons dat as God nie ingryp en die boosheid stuit nie, die fontein van goddeloosheid in
die menslike lewe al gou oorloop en alles besoedel. Uit onsself is ons heeltemal onbekwaam
tot enige goed. Maar word daar dan nie nog baie goed op die aarde gedoen nie, selfs deur
ongelowige mense? Is die ongelowiges nie juis dikwels vir ons 'n beskamende voorbeeld van
onkreukbare trou, van onselfsugtige liefdediens, van edele en deugsame karaktervastheid
nie? Ja, ons moet dit erken. En daar is seker niks wat die naam van Christus en sy kerk soveel
kwaad aandoen, as die skandalige gedrag van baie sgn. Christene nie. Mens voel soms byna
jaloers op mense wat g'n belydende Christene is nie, en innig teleurgesteld met hulle wat 'n
voorbeeld van Christelike opregtheid en regskapenheid moes gewees het. Tog is en bly dit
waar dat die mens uit homself heeltemal onbekwaam is tot enige goed. Wat burgerlik goed is,
is nog nie daardeur vir God ook goed nie. Wat gedoen word uit eersug of selfsug, al is dit nog
so goed op sigself, is tog nie voor God goed nie. Wat nie uit dankbaarheid teenoor God tot sy
eer gedoen word nie, is tog nog voor God verwerplik. En ons moenie vergeet nie dat selfs die
goeie, wat daar nog by ongelowiges gevind word, te danke is aan Gods algemene genade.
As die Here dit nie verhoed nie, sal daar baie gou niks as slegtigheid en duiwelse boosheid
op die aarde te vinde wees nie. As God ons moet loslaat en oorlaat aan onsself, dan sal ons
niks anders wees nie as moordenaars, dronkaards, diewe, hoereerders en al wat sleg is.
'n Slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Druiwe kan nie van 'n doringbos afgepluk word
nie (Matt. 7:16). Goeie dade kan nie uit verdorwe harte voortkom nie. As God nie die harte
regmaak nie, kan daar geen goed op aarde wees nie. Alleen waar geloof, hoop en liefde in
die hart is, kan die ware goed daaruit gebore word. Waar g'n waaragtige godsdiens in die siel
is nie, kan g'n goeie sedelike lewe bestaan nie.
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19 JANUARIE
" ..... GENEIG TOT ALLE KWAAD" — Vr. 8.
"En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie,
het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie" —
Rom. 1:28.
Nie alleen is ons gans onbekwaam om iets goeds uit onsself voort te bring nie, maar
inteendeel is ons geneig tot alle kwaad. Daar vind daagliks moorde op die aarde plaas.
Miljoene mense, nie net onder die onbeskaafde heidene nie, lewe in bedekte of openlike
dronkenskap en ontug Daar is g'n sonde of gruwel te bedenke wat nie deur mense in een of
ander vorm op hierdie aarde gepleeg is nie. Die beskawing maak net die sondes fyner, listiger,
duiwelser maar neem nie die sondes weg nie. Daar is g'n enkele sonde onder die barbarisme
wat nie op een of ander wyse ook onder die beskawing gepleeg word nie.
Die vloek van die sonde is nie net dat dit God onteer en nadelige gevolge vir die mens het nie,
maar veral ook dat dit 'n neiging tot verdere sonde skep. Wie eenmaal in sonde verval het, is
op die afdraande en kan deur niks meer gekeer word as God hom nie enigermate teëhou nie.
Daarom is dit so uiters gevaarlik om met die sonde te speel. Dit is soos alkohol of soos opium
wat 'n mens verslaaf. Hoe meer jy toegee aan die sonde, hoe magteloser word jy daarteenoor.
Die neiging tot sonde word steeds sterker en die weerstandsvermoë steeds swakker. Vrees
vir straf en ontsag vir die publieke opinie mag ons in 'n mate daarvan weerhou om toe te gee
aan ons sondige neiginge. Dit neem nie weg nie dat die neiging daar is, en dit is steeds 'n
potensiële bron van gevaar. As die omstandighede maar daar is en die verleiding groot
genoeg, is elke mens tot elke sonde in staat. Ons moet daarom ook nie so maklik veroordeel
nie. Ons moet altyd ons eie swakheid gevoel en God bid om ons en ons kinders te bewaar.
Dis immers net genade van God dat ons nog nie in growwe slegtigheid verval het nie. En ons
moet dan ook alles in ons vermoë doen om van die verleiding af weg te bly. Hoe menige seun
en dogter het nie ontaard in volslae dronkaards net omdat hulle op een of ander partytjie wou
wys hoe sterk hulle teen die invloed van drank is nie! Ons is geneig tot alle sondes. Al die
verskillende sondes het iets gemeenskapliks en kom neer op Godsverwerping en
selfverheffing. Die mens wil homself uitlewe en onbeteuelde uiting gee aan sy lusgevoel en
sy drifte. Daarom moet ons geen enkel sonde geringskat nie. Ons moet nie net sekere sondes
vermy nie maar alle sonde. Sonde is soos vuur wat brand, en hy hou nie op voordat hy die
hele sondaar verteer het en hom in die modderpoel van sondes laat wegsink het nie. Laat ons
daarom elke sonde haat en dit soos gif vermy.
Laat ons onthou: "Die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou", soos die Here
vir Kain gesê het (Gen. 4:7). Ons Nederlandse Geloofsbelydenis praat in artikel 15 van die
sonde as 'n opborrelende water uit 'n onsalige fontein. Dis die kenmerkende van die
Calvinistiese beskouing dat ons in die natuurlike mens geen goed sien nie, behalwe enkele
sprankies wat nog deur Gods algemene genade in hom oorgebly het maar wat geensins die
dodelike wurggreep van die sonde in hom verbreek nie.
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20 JANUARIE
" ... TENSY ONS DEUR DIE GEES VAN GOD WEDERGEBORE WORD" — Vr. 8.
"Jesus antwoord hom. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore
word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie" — Joh. 3:3.
Ons is nog steeds besig om te handel oor die diepe ellende en verval van die mens. Die
Kategismus is nie tevrede met 'n oppervlakkige tekening van die toestand, waardeur hy ons
aan die slaap sou sus en ons selftevrede maak nie. Dit laat ons by die lig van Gods Woord
sien hoe afskuwelik en verdorwe die sonde die mens gemaak het. Dit steek die snymes diep
in die sweer van menslike bedorwenheid, sodat ons kan besef hoe ver en diep die sonde in
ons natuur ingevreet het en in watter doodsgevaar ons verkeer. Dit ontneem ons alle vertroue
in die veelgeroemde menslike deugsaamheid, in sy kulturele vooruitgang. Dit ruk die masker
van sg. beskawing van ons af en laat ons sien in ons diepe armoede, Ons geestelike
naaktheid, ons innerlike verrotting.
Maar die bedoeling van die Kategismus is nie om te spot met ons nood, om ons tot wanhoop
te dryf nie. Daarom word hier reeds verwys na die moontlike redding van die mens en sy
verlossing deur die wedergeboorte. Ons sal die stuk van die wedergeboorte later
breedvoeriger behandel. Hier is dit net daarom te doen om aan te toon dat ons nie noodwendig
in die sonde hoef te bly nie, maar dat daar wel 'n moontlikheid is vir Gods Gees om ons
verdorwe natuur te verander en van ons nuwe mense te maak.
Maar juis dit weer bevestig opnuut die menslike ellende. Immers, hier word ten duidelikste
verklaar dat as God ons nie help nie, daar aan ons toestand niks te doen is nie. Dit is nog die
vreeslikste uitwerking van die sonde dat hy ons vasbind met onverbreekbare toue, dat hy ons
vassuig en insuig soos die suigsand, dat hy ons insleep en wegsleep soos die groot branders
van die see. Wie eenmaal in sonde ontvang en gebore is, is gedoem, is hopeloos en reddeloos
verlore. Hy het g'n hoop meer nie. Hy sterf reeds terwyl hy nog lewe. Ja, .... tensy ons deur
die Gees van God wedergebore word.
Dis al hoop, die enigste uitkoms. Hy moet weer 'n keer gebore word. Sy verdorwe natuur moet
sterwe, sodat sy wedergebore hart kan lewe. G'n kultuur of beskawing, g'n wetenskap of
kennis, g'n tegniek of organisasie, niks ter wêreld kan die mens verlos van die radikale
boosheid in sy hart nie, behalwe God alleen deur die wederbarende werksaamheid van sy
Heilige Gees. Mag ons dit dan ook deelagtig wees, deur sy genade! Sonder die
wedergeboorte sal geen beskawing, kultuur, wetenskap, kuns, tegniek, organisasie,
geleerdheid of wat ook al die mensdom verlos nie. Daarsonder is daar geen hoop of daeraad
nie. Met die allermodernste onderwysstelsel en opvoedingsmetodes sal ons volk nie gered
word nie, tensy ons hele opvoedingstelsel gegrond en gerig is op die wedergeboorte van die
hart van ons jeug.
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21 JANUARIE
"GOD HET DIE MENS SO GESKAPE DAT HY DIE WET KON DOEN". — Vr. 9.
"En vir die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou....,
vervloek is die aarde om jou ontwil" — Gen. 3:17.
Ons het nou gesien hoe diep verlore en magteloos die mens onder die sondemag gevange
lê. Ja, hy kan selfs g'n vinger verroer om die sonde te oorwin as hy nie daartoe krag van bo
ontvang nie. Hy is dood in die sonde en die misdade (Efes._2:1). As iemand dood is, kan hy
homself nie help nie. Selfs al sou mens hom die hand toesteek om hom weer op te rig, sal hy
dit nie merk nie en nie in staat wees om die helpende hand aan te gryp nie. So kan ons ook
nie 'n sondaar bekeer of red nie. Hyself kan ook nie Gods reddende hand aangryp as hy nie
genade vir genade ontvang nie. Al word Christus duisend maal vir ons aangebied, sal ons nie
sy hand aangryp nie, tensy Gods Gees ons daartoe die krag gee. Ons is dood in die sonde
en sal dood bly, totdat Gods Gees ons lewend maak.
Maar wat beteken dit dan om vir sulke dooie siele die wet te preek? Is dit dan nie 'n bespotting
van die mens se hulpeloosheid nie om vir hom nog te sê: Bekeer jou! Moet ons nie eerder die
sondaar bejammer as om hom te veroordeel nie? Moet ons nie eerder met hom simpatiseer
as om hom die oordeel aan te kondig nie?
Ja, so redeneer die natuurlike mens. Volgens hulle is die sonde 'n soort noodlot wat oor die
mens gekom het. Dit moes so kom. Dit was 'n noodsaaklike kwaad. Langs die weg van stryd
en lyde laat God die edelste en mooiste dinge uit die menslike siel te voorskyn kom. Die
onvolmaaktheid is noodsaaklik om daardeur op te klim tot die volmaaktheid. Sonde is dus
meer 'n siekte as iets anders. Die sondaar moet eerder opgevoed as gestraf word.
Maar so leer Gods Woord ons nie. Die Bybel leer ons dat die mens goed en volmaak geskape
is. Wel sou hy nog die leer van vooruitgang beklim om deur geestelike en liggaamlike
inspanning op te klim tot in die hemel. Dit wil sê hy kon deur wetsvolbrenging die saligheid
verwerf. Maar ongelukkig het hy in sonde geval. En die sonde is 'n haatlike, duiwelse, dodelike
mag wat g'n reg van bestaan het nie. Die wêreld kon sonder die sonde net so heerlik, wonderlik
en glorieryk gewees het as wat dit eenmaal sal wees wanneer die titaniese stryd teen die
sonde gewin is.
Sonde het g'n reg van bestaan nie. Dis 'n negatiewe, anti-Goddelike mag. En, alhoewel God
die sonde in sy ewige Raadsplan opgeneem het, was daar niks aan of in Gods skepping wat
noodwendig tot sonde moes lei nie. Die mens kon wel val maar moes nie noodwendig val
volgens sy natuur nie. Daarom moet ons die sonde haat as iets vreemds, iets vyandigs, iets
wat nie by ons of ons wêreld behoort nie. Dit moet onverbiddelik teëgestaan en uitgewerp
word.
Maar dan moet ons goed verstaan dat sonde nie iets substansieels is wat in die skepping
binnegedring het nie. Dit sit ook nie in die stoflike of liggaamlike, soos die ou Grieke gedink
het nie. Verlossing van sonde beteken nie om vergeestelik te word en die liggaam af te lê nie.
Sonde lê ook nie in die feit dat ons skepsele is en nou moet vergoddelik word nie. Dis ook nie
maar 'n toestand van onvolmaakte ontwikkeling nie. Nee, dit is 'n omstelling van ons menslike
natuur, sodat alles wat God ten goede in ons gelê het, nou ten kwade gerig is en ons hele
lewe in vyandskap teen God te staan kom.
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22 JANUARIE
".... DEUR DIE INGEWING VAN DIE DUIWEL" — Vr. 9.
"Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as
julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en
kwaad te ken" — Gen. 3:4 en 5.
\
Wat is eintlik die oorsprong van die sonde? Volgens die Heilige Skrif kom die sonde uit die ryk
van die engele. Lees 2 Petrus 2:4 en Judas 6. Die duiwel was blykbaar die hoofengel in die
hemel en het in trotse selfverheffing 'n deel van die engeledom opgesweep om hom te volg in
opstand teen God. Hulle is daarna uit die hemel in die hel gewerp. Satan het ewewel nog 'n
mate van bewegingsvryheid en het van die kans gebruik gemaak om die mens op die aarde
te verlei tot sonde teen God. Sy doel was om God se skeppingswerk te probeer verongeluk.
Daartoe het hy gebruik gemaak van die slang, wat weens sy eienaardige vorm, sy
geheimsinnige, geruislose sluipbewegings, sy kleur ens. 'n wonderlike aantrekkingskrag besit
het en tot vandag toe nog steeds 'n byna onweerstaanbare bekoring besit vir almal wat nie sy
dodelike venyn ken nie, soos kinders byvoorbeeld of vir mense wat graag kontak wil kry met
demoniese magte, waarvan die slang as simbool en inkarnasie beskou word. Die feit dat God
later die slang gestraf het deur hom te beveel om op sy buik te loop, kan bes moontlik daarop
dui dat hy op die agterste deel van sy lyf beweeg het, of miskien selfs agterpote besit het, wat
verdwyn het.
Wat die praat van die slang betref, die moet bepaald letterlik verstaan word, nes met Bileam
se esel. Maar of hy slangetaal gepraat het, wat deur die mens vanweë sy intieme kennis van
die diereaard verstaan mog word, en of hy deur 'n fisiese wonder menslike woorde uitgespreek
het, dit verander niks daaraan dat die slang, as instrument van die duiwel, letterlik die dinge
gesê het wat ons in Genesis 3 lees nie. So is die mens dan aangepor tot sonde. God het
opsetlik en doelbewus die versoeking met betrekking tot die eet van die boom van die kennis
van goed en kwaad op die weg van die mens geplaas. God het Satan ook toegelaat om sy
duiwelse lis op die mens uit te oefen. Ons sal later nog sien dat God niemand versoek, d.i.
aanpor tot sonde nie. Maar omdat God die mens nie as 'n stok en 'n blok wou behandel nie,
kon Hy nie anders as om die mens deur 'n vrye wilsbesluit oor sy eie toekoms te laat beslis
nie. Dit was miskien volgens ons beskouing gevaarlik om die mens voor so 'n keuse te stel,
maar dit was die moeite werd, aangesien alleen op dié wyse die mens kon opklim tot in die
hoogste hemel as 'n redelik-sedelike, verantwoordelike wese, waardeur hy hom bokant die
dier verhef. Jammer dat hy die verkeerde keuse gedoen het. Maar des te meer rede vir ons
om alles in ons vermoë te doen om onder die mag te probeer uitkom, om ons uit Satans kloue
te ontworstel deur ons in die arms van Jesus te werp.
Hoe tragies die sondeval ook al gewees het, tog kom ook daarin die wonderbare heerlikheid
van die mens uit. 'n Dier of 'n plant kan nie sondig nie, Dis alleen die mens en die engele wat
'n persoonlike wilsbeslissing kan maak.
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23 JANUARIE
".... DEUR MOEDWILLIGE ONGEHOORSAAMHEID" — Vr. 9.
"Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die
sonde die dood" — Rom. 5:12.
Ons kom hier te staan voor die groot probleem van God se soewereiniteit en die mens se
verantwoordelikheid. Hoe is dit moontlik dat in 'n skepping, wat deur God goed gemaak is, die
kwaad kon insluip? Was die sondeval ook in Gods Raad opgeneem, en, indien wel, hoe kan
die mens dan daarvoor verantwoordelik gehou word? God se soewereiniteit vereis dat niks in
die hemel of op die aarde sonder Gods raad en wil kan geskied nie. As God byvoorbeeld nie
ook besluit het dat die mens moet val nie, dan sou Hy 'n dubbele raadsplan moes opstel: een
vir die geval dat die mens nie in sonde val nie en een vir die geval dat hy wel in sonde val.
Dan sou God sy mag en gesag aan die mens moes afgestaan het, om te besluit oor die ganse
verloop van die wêreldgeskiedenis tot in alle ewigheid. Dan sou God nie meer geregeer het
nie, aangesien Hy nie absolute soewereiniteit besit nie.
En tog kan ons ook nie weer die mens onthef van die verantwoordelikheid vir die sonde nie.
Dan sou hy nie 'n sedelike verantwoordelike wese wees nie. Dan sou hy nie met reg vir die
sonde gestraf kan word nie. Dan sou God g'n reg hê om Hom op die mens te vertoorn en van
hom te verwag dat hy hom moet bekeer nie. Dan verval elke grondslag vir sedelikheid en sou
die menslike gewete een stuk selfbedrog wees, 'n onnodige kwelling. Dan leef ons onder 'n
onweerstaanbare noodlot en kan ons niks doen om ons lewe te verbeter of te verander nie.
God is dan die oorsaak van alle sonde, en ons sal tot die konklusie moet kom dat God teen
Homself verdeeld is, dat Hy wreed en onbarmhartig is, dat Hy ons onregverdig straf vir ons
sondes, ens. Hier kan en moet ons dus eenvoudig buig onder wat die Skrif ons leer, nl. dat
God die sonde nie wil nie, dat Hy die mens so gemaak het dat hy ook teen die sonde kon
besluit het, dat die mens en hy alleen verantwoordelik is dat hy aan die verleiding tot sonde
toegegee het, dat dit nogtans nie buite Gods Raad gebeur het nie en dat God dus bepaal het
dat die mens, op eie verantwoordelikheid en sonder enige dwang van God, sal toegee aan
die sonde. So alleen handhaaf ons twee onbetwisbare en onvermydelike waarhede, nl. dat
God regeer en dat die mens 'n verantwoordelike wese is.
Ons sondes laat hulle dan ook nie van ons skouers afskuif nie. "Jy is die man!" sê ons gewete
vir ons, nes Natan van ouds vir Dawid. Dat ons afdwaal en sondig, kan ons gewete nooit
anders voel as moedwillige ongehoorsaamheid nie. Ons staan skuldig en kan alleen maar bid:
O God! wees my sondaar genadig! Ons het g'n enkele verontskuldiging nie. Die sonde is ons
skuld en niemand anders s'n nie.
As iemand byvoorbeeld 'n moord gepleeg het, dan erken die menslike gewete dat hy die
doodstraf verdien. Die neiging in ons tyd is egter om sonde meer as 'n siekte te besien: Die
"ongelukkige slagoffer" is dan nie die vermoorde persoon nie maar die moordenaar. Hierdie
sieklike opvatting oor die kwaad wreek hom in die gewetenlose regsvertrapping van ons tyd.
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24 JANUARIE
"GOD SAL DIE SONDE SEKERLIK NIE ONGESTRAF LAAT BLY NIE" — Vr. 10
"Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? Jy dink Ek is net soos jy! Ek gaan jou
straf en jou dit ordelik voor oë stel" — Ps. 50:21.
Die sonde moet en sal gestraf word. God se heiligheid en regverdigheid vereis dit. Wat die
straf is, sal ons nog sien. Hier kom alleen die vraag op of God dan nie maar die sonde
ongestraf kan laat bly nie? Dit is eintlik 'n Godslasterlike vraag en 'n belediging vir God. Tog
stel die Kategismus dit, omdat daar tog baie mense is wat graag die sonde wil doen, maar wat
nie graag van die straf wil hoor nie. Dit sou dan stry teen God se liefde. As God die sonde
straf, sou My nie 'n Vader wees nie. Dit sou 'n vernedering vir die grote God wees om notisie
te neem van ons nietige en onbeduidende afwykinge, en Hy is tog in elk geval in staat om sy
wil deur te sit, nieteenstaande ons ongeregtighede.
So word dan van God gepraat asof Hy 'n swakkeling is soos ons. Ons is maar te gereed om
sondes goed te praat en mooi te praat, veral waar dit onsself of ons dierbares aanbetref. Ouers
is al te geneig om die verkeerde neiginge by hul kinders nie op te merk nie, om hul
weerbarstigheid en stoutigheid deur die vingers te sien en glimlaggend goed te keur en aan
te moedig. Die kind is dan maar net bietjie lewendig, eiesinnig, selfstandig, opgeruimd ens.
En alhoewel ons nie bedoel dat alle inisiatief en oorspronklikheid by kinders onderdruk moet
word nie, moet tog gewaak word om nie stoutigheid vir oulikheid aan te sien nie. God durf die
sonde nie ongestraf laat nie. Dan sou Hy Hom met die sonde verenig. Dan sou Hy nie 'n
heilige God wees nie en dus glad nie meer God nie. God kan alleen volmaak wees of anders
nie meer God wees nie. Op aarde heers dikwels die ongeregtigheid. Dié wat goed doen, word
gestraf en dié wat kwaad doen, word geprys en beloon. As daar dus nie 'n laaste en hoogste
appèl was by die stoel van 'n heilige en regverdige Regter nie, sou alle reg en geregtigheid
van hul vaste grond ontroof word.
God het nie 'n behae in die dood van die sondaar nie. Hy verlustig Hom nie in die lyde en
smarte van sy skepsel nie. Maar sy geregtigheid eis dat die sonde onverbiddelik gestraf moet
word. Daarby kan ons nie verbykom nie. G'n sieklike weekheid, g'n liberalistiese
verdraagsaamheid, g'n toegewende "broadmindedness" kan iets afdoen aan die feit dat sonde
sonde is en deur God nooit as iets anders kan beoordeel word nie. Hoe min die moderne
mens ook van die gedagte hou, hy sal agterkom dat God nog dissipline handhaaf in die wêreld
en dat die mens uiteindelik die dupe1 van sy eie dwaasheid sal wees.
Die sonde word deur God beskou as skuld wat die mens op sy eie hals gehaal het, en hierdie
skuld het wel 'n persoonlike karakter maar rus tog ook solidêr op die ganse mensheid (Rom.
5:12). Dis kragtens hierdie oerskuldigheid dat ons almal ly onder die straf op die sonde,
alhoewel dit ons persoonlike skuld nie wegneem nie.

1

slagoffer
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25 JANUARIE
"HY VERTOORN HOM VERSKRIKLIK" — Vr. 10.
"Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal
hy ook maai". — Gal. 6:7.
"Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God" — Heb. 10:31.
Wat 'n ontsettende gedagte! God vertoorn Hom verskriklik oor al die sondes op die aarde. Ons
het g'n besef van die verskriklikheid van die toorn Gods nie. Hoe beef en skrik die mense nie
soms vir die toorn van 'n aardse vors of leier nie! 'n Uitbarsting van toorn kan ons soms van
verskrikking laat lam word, veral as hy wat toorn, ook sterk is en in staat om ons leed aan te
doen. Het dit nie in die ou tyd dikwels gebeur dat 'n stad, wat die toorn van die koning of
leërowerste opgewek het, man en muis verdelg is, dat mans, vrouens en kinders sonder
onderskeid ter dood gebring is en alle huise en stadsmure verbrand en met die grond
gelykgemaak is nie! En hoe baie maal was sulke uitbarstinge van woede bitter onregverdig en
die botviering van die bloeddronkenheid en wraaklus van 'n lafhartige en laaghartige tiran!
Die toorn van God bestaan nie in innerlike gemoedsopwelling en onbeteuelde uitbarsting van
wraaklus nie. God besit altyd rus en vrede in Homself en niks wat die mense kan doen, kan
Hom versteur en opgewonde maak nie. God bly, menslikerwys gesproke, altyd kalm en
selfbeheers. Daar word wel uitdrukkinge in die Bybel gebruik wat die indruk maak asof God
vol gemelikheid2, ergenis en bitterheid sou wees oor wat ons mense op aarde doen. Maar dit
is wat genoem word antropomorfisme, d.w.s. dis beeldspraak volgens ons menslike
segswyse. Die toorn van God is 'n heilige reaksie van Gods kant teen die sonde. Dis die
goddelike verset teen 'n mag wat Hom van sy troon af wil stoot. Dis die selfhandhawing van
God teenoor die satan en die mens wat Hom wil vernietig. Dis 'n dodelike, verpletterende,
onweerstaanbare Goddelike selfverdediging, waardeur Hy sy vyande uitdelg en sy Goddelike
Raad uitvoer tot behoudenis van sy kerk en sy skepping. Daar is niks vreesliker, gevaarliker,
ontsettender in hemel of op aarde as Gods toorn nie. Wee hom wat daardie toorn moet
ondervind! Daarby verbleek elke menslike toorn tot iets belagliks. Die menslike toorn is
daarnaas soos 'n nietige wurmpie wat innerlik verbolge is en, met skyn van kwaadaardige
beweginge en 'n dreigende houding, die indruk probeer maak of hy gevaarlik kan wees.
En tog vrees ons dikwels die mense meer as vir God. Ons is banger vir die skimpe, die
dreigemente, die bespottinge en vervloekinge van mense as vir die toorn en vergelding van
God. O, dat die sondaar betyds kon merk hoe swart dit aan die hemeltrans is, hoe dat die
regverdige God Hom met 'n dodelike blik aanskou in al sy doen en late en hoedat die vlamme
van die hel al nader kom van uit die ewigheid! Laat ons Gods toorn vrees bo al wat te vrese
is, en genade soek terwyl dit nog te vinde is!
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Norsheid, stuursheid
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26 JANUARIE
"DIE AANGEBORE SOWEL AS DIE WERKLIKE SONDES" — Vr. 10
"Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel
is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel
word" — Rom. 5:19.
Sonde is 'n woekerplant. Dit lei nie alleen tot ander sonde nie maar groei en bloei op die akker
van die menslike hart en word so te sê in die menslike natuur voortgedra en oorgeplant van
geslag tot geslag. Die kindjie wat in die wêreld gebore word, kom dus reeds met 'n swaar las
van erfsonde in die wêreld. Hierin kom die solidariteit of eenheid van die sonde uit. Daarom
moes op Gods bevel elke man, vrou en kind onder die Kanaänitiese heidene uitgeroei word.
Die kinders was nie net 'n potensiële gevaar as hulle opgroei met hulle sondebelaste heidense
natuur nie maar het ook self skuld gedra vir die sonde wat op die hele volk gerus het. Al was
hulle dus nog onskuldig aan daadwerklike sondes, het hulle mede skuld gedra aan die
volksonde en moes daarom ook mede gestraf word. Sonde bring eers skuld en dan smet. Dis
ter wille van die gemeenskaplike skuld dat die kinders ook met die gemeenskaplike smet
bevlek word en nie andersom nie.
God sien die mensdom in sy eenheid. Al is dit by ons dikwels: elkeen vir homself, is dit by God
nie so nie. Voor Hom lê die ganse mensdom in die sonde, deur die ongehoorsaamheid van
één, nl. Adam. Wat hy as hoof van die mensheid gedoen het, raak alle mense. Die Bybel ken
nie die oppervlakkige leer van die Liberalisme nie. Die Bybel sien die menslike individu nie
anders as in sy verband tot sy geslag (volk), afstamming (historie) en skepping (God) nie. Sy
toekoms en bestemming bereik hy nie anders as in verband met sy volk, sy geskiedenis en
sy godsdiens nie. En hy staan nou eenmaal histories en erfregtelik in 'n sondeverband wat
hom skuldig stel voor God.
G'n kindjie kan dan ook salig word as dit nie genade vind in die bloed van Christus nie. Dis 'n
ydele en valse troos van die Wederdopers dat ons kindertjies nog g'n sonde sou hê en daarom
nie verlore kan gaan as hulle sterf nie. Nee, ook hulle kan alleen as sondaars sterwe, en ons
enigste hoop lê in God se verbondsgenade. Dit alleen kan en sal hulle red, as ons waarlik
gelowige ouers is. Ons behoort ook hierin onsself te mishaag en die sonde in ons te haat, nl.
as ons bedink dat deur ons ook ons kindertjies voor God in sondeskuld gebore word.
En daarby kom dan nog die daadwerklike sondes, waarvan ons alleen kan sê dat daar g'n
enkele dag, uur of sekonde omgaan dat ons nie in een of ander vorm ons daadwerklik voor
God besondig nie. Wie homself ken, sal dit nie ontken nie. Selfs ons beste werke is nog soos
'n wegwerplike kleed. Ons skuld voor God is hemelhoog. Alleen die genade in Christus kan
ons red.
Oor al hierdie sondes vertoorn God hom verskriklik, en elkeen sal ontvang volgens wat hy
gedoen het, goed of kwaad (2 Kor. 5:10). Weliswaar sal alle sondes nie ewe swaar gestraf
word nie. Die wat uit onkunde gesondig het, sal ligter straf ontvang as die wat met opgehewe
hand gesondig het, wat die weg geken maar nie bewandel het nie. Tog sal ook die geringste
sondes gestraf word.
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27 JANUARIE
"DIE TYDELIKE STRAF" — Vr. 10.
"Want die toorn van God word van die hemel af geopenhaar oor al die
goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense" — Rom. 1:18.
Die vloek van God rus op die aarde vanweë die sonde. God het aan Adam en Eva gesê: "Die
dag as jy daarvan, (d.i. van die verbode boom) eet, sal jy die dood sterwe" (Gen. 2:17). En die
vloek het dan ook na die sondeval nie uitgebly nie. Die vrou (Eva) sou met smart kinders baar
en 'n posisie van diensbaarheid teenoor haar man inneem, soos ons vandag nog by die
heidendom kan opmerk. Dit wat vir die vrou die teerste en soetste is in die lewe, nl. haar
huislike en gesinslewe, sou dus verbitter word en vir haar 'n bron van droefheid en trane. Die
man (Adam) sou sy brood moet verdien op 'n vervloekte aarde, wat dorings en distels
voortbring in plaas van paradysweelde. Hy sou moes worstel om te bestaan. Sy kragte en
gawes sal grotendeels verspil word in die poging om sy brood te verdien, sodat daar vir
gesonde ontspanning en kulturele ontwikkeling nie veel tyd oor sou wees nie. Werk sal nie vir
hom 'n lus wees nie maar 'n las. Dit sal nie ontspanning wees nie, maar die hoogste
inspanning. Hy sal dan ook deur hierdie stryd vroegtydig begin kwyn en uiteindelik wegsink in
die graf. Nieteenstaande sy inspanning vir 'n lewensbestaan sal hy tog weldra oorweldig word,
en die aarde sal sy mond wyd oopmaak om die koning van die wêreld in bewaring te neem as
aangename toespyse vir die wurms.
"Dorings en distels", dis die simbool van die vloek wat op die aarde rus. En daarom moes
onse Heiland ook die doringkroon dra in ons plek. En dit sluit in alle vorms van lyde, soos
krankheid, ouderdom, pestilensie, droogte, sprinkane, armoede en die dood self, alles wat
bitterheid en trane in die oë van mense bring.
Dit beteken nou nie dat elke mens, hoof vir hoof, direk vir sy persoonlike sondes gestraf word
nie. Dikwels vind ons dat die goddelose baie voorspoedig is in die tydelike lewe en dat Gods
kinders swaar ly, soos bv. Job van ouds. Ons verstaan Gods weë nie (vgl. Vs. 73). Dinge lyk
vir ons soms verkeerd en onregverdig. Tog maak God g'n fout nie. Die straf wat die sondaar
verhard, word vir hom 'n ware vloek. Maar dieselfde tugtiging is vir Gods kind 'n seën, want
dit bring hom nader by God en is dus nie 'n straf nie maar 'n kastyding of beproewing.
Één ding is egter seker, en dit is dat as daar g'n sonde op aarde was nie, was daar ook g'n
smarte nie. En daarom moet ons nie soseer stry teen die moeilikhede van die lewe as teen
die sonde wat dit alles veroorsaak nie. As ons die lyde op aarde aanskou, wat dikwels ook die
stomme redelose diere tref, dan moet dit ons opnuut in heilige toorn teen die sonde (ook van
onsself) laat ontvlam.
Daar word in ons tyd dikwels gespot met die gedagte dat die lyde 'n straf op die sonde is. Lyde
en selfs die dood word aan allerlei natuurlike oorsake toegeskryf. Wat 'n begin het, moet ook
weer 'n einde hê. So mislei die mens homself en probeer in wanhoop om hom met sy lot te
versoen. Maar die Skrif leer ons dat die dood onnatuurlik is en dat die diepste oorsaak van
alle lyde in die sonde lê.
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28 JANUARIE
"DIE EWIGE STRAF" — Vr. 10.
"Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die
hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur
nie uitgeblus word nie" — Mark. 9:45 en 46.
"En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar
die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle
ewigheid" — Openb. 20:10.
Wat word daar nie in ons tyd maklik oor die hel gepraat nie! Nie alleen is dit een van die mees
gebruikte vloekwoorde nie, maar hoe baie hoor ons nie dat gesê word; "Ek het hom hel
gegee", of: "Hulle het hel gehad", ens. Dis omdat nie meer aan die hel geglo word nie of omdat
Ons in die oppervlakkigheid en onkunde van hierdie eeu nie meer begryp wat onder die hel
verstaan moet word nie.
Die hel word in die Bybel ook genoem die buitenste duisternis en die tweede dood. Die hel sal
nie net 'n toestand wees nie maar 'n bepaalde plek, 'n oord van ellende, van smarte en
wanhoop. Dit sal alles oortref wat hier op die aarde gesien en ondervind kan word ten opsigte
van verlatenheid, woestheid, ontbering en ontbinding. Die hel sal die voltooiing wees van die
skeidingsproses wat begin het toe die mens hom van God losgeskeur het. Daarop het gevolg
die verskeuring en afskeiding van mens teenoor mens, mens teenoor dier en teenoor die
stoflike natuur. Stryd, ontbinding, loswoeling, verdeling, aftakeling, verval en dood is almal die
werkinge van die hel, reeds in hierdie lewe. Die tydelike dood bring die groot skeuring tussen
siel en liggaam. En dan volg die finale en ewige skeiding tussen God en mens in die tweede
of ewige dood, wat g'n vernietiging is nie maar 'n voortbestaan in eensaamheid, in ontbering
in geselskap van duiwels. Daar sal g'n omgang meer wees met die dierbare vriende wat die
sondaar hier in danssale, in kroeë en hoerhuise geken het nie. Daar sal dit wees: Elkeen vir
homself, in hoogste potensie. Daar sal al die gemakke en griewe, die duiwelse plesiere en
vleeslike uitspattinge vir ewig gemis word. Daar sal 'n donkere wanhoopsnag toesak op hulle
wat hier gespot het met die gedagte van 'n hel. En die wurm van die verwytende gewete sal
knaag en vreet, 'n gewete wat dan sal besef dat dit te laat is en wat selfs daar in die helse pyn
nog die naam van God sal laster. O diep ongelukkige! Wat het oor jou gekom! Jy wat nie wou
luister nie, wat Gods genade in Christus en sy kerk versmaad het! God laat Hom nie bespot
nie. Wat die mens saai, sal hy ook maai. (Gal. 6:7). Wie sonde saai, sal die hel maai. Na siel
en liggaam sal hy Iy, sal hy wegkwyn, sal hy gedurig sterwe en tog nie doodgaan nie. Nee,
met die hel moet ons nie speel nie. Dis 'n ontroerende werklikheid wat ons moet laat sidderbewe. En dit moet ons uitdryf om te vlug uit Sodom en Gomorra na die kruis op Golgota,
voordat dit deur vuur en swael verteer word.
Die brandhout van die hel word deur die sondaar self bymekaar gedra en aan die brand
gesteek. Dit is opmerklik dat die mensdom meer en meer weer begin praat en skrywe oor die
moontlike bestaan van 'n persoonlike duiwel. Die goddeloosheid het sulke skrikwekkende
vorme aangeneem dat dit moeilik gaan om nie te glo dat daar 'n demoniese mag agter sit nie.
Die dinge wat die mens in ons tyd aanvang, kan nie anders as satanies beskryf word nie. Dink
maar aan die sogenaamde helkampe van ons tyd.
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29 JANUARIE
"JA, GOD IS WEL BARMHARTIG" — Vr. II.
"Dit sal ek ter harte neem ..... dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie
omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie" — Klaagl. 3:21 en 22.
Uit wat ons tot dusver geskrywe het, mag dit miskien vir "sommige lyk asof God onbarmhartig
en gevoelloos sou wees t.o.v. die lyde van sy skepsels. Tog is dit nie die geval nie.
Laat ons maar reguit sê dat ons nooit dankbaar genoeg kan wees dat dit God en nie 'n mens
is wat die wêreld moet regeer en die oortreders moet straf nie. As ons dink oor ons eie
wreedheid en gevoellose onbarmhartigheid teenoor dié wat onder ons gestel is, of teenoor
ons diere soms, dan betaam dit ons waarlik nie om te vra of God dan nie ook barmhartig is
nie. Is dit dan nie ook die Christendom wat tot die vorige eeu die wrede slawerny geduld het
en wat vandag nog duld dat miljoene slawe in fabrieke en myne ens. hulle doodwerk vir 'n
skaduwee van beloning nie? Verder moet ons onthou dat God aan die goddeloses baie tyd
gee om hulle te bekeer, miskien soms na ons sin selfs te lankmoedig en verdraagsaam
teenoor die sonde is. Hoe word al die moeite en opoffering van sy diensknegte tot redding van
die wêreld nie met minagting en selfs met haat bejeën nie! Waarlik daar sal nie 'n enkele siel
verlore gaan wat nie sal moet erken dat daar baie roepstemme van God tot hom gekom het
om hom te bekeer terwyl dit nog die hede van genade was nie. Selfs die blinde heidendom
gaan nie verlore sonder kennis van God nie. Wel ontvang hulle nie die saligmakende kennis
nie, maar hulle leer wel genoeg uit die natuurboek om die bestaan en die grootheid van die
Almagtige te besef (Rom. 1:20 en 21). En volgens vername Gereformeerde teoloë is die
moontlikheid nie uitgesluit nie dat van die heidene langs 'n buitegewone weg ook tot kennis
van Christus mag kom en also gered word. Ons kan dit altans nie kategories van die hand
wys nie. Dis God se verborgenheid. Van ons kant moet ons egter sorg dat hulle die gewone
kennis van die Evangelie kry. Dis die enigste weg wat God aan ons geopenbaar het (Rom.
10:14).
Daar sal ook graadverskille van straf in die hel wees. Die kind sal nie dieselfde straf ontvang
as die verharde ou misdadiger nie. Die wat sonder die wet gesondig het, sal sonder die wet
geoordeel word (Rom. 2:12). Hy wat met opgehewe hand, d.w.s. doelbewus en opsetlik
gesondig het, sal soveel swaarder gestraf word.
God sal aan elkeen reg laat geskied. Maar, vergeet nie dat selfs die ligste straf nogtans die
helse vuur sal wees nie! Laat ons daarom gewaarsku wees.
God sal ook in die hel teenwoordig wees met sy Goddelike alomteenwoordige krag. Ook daar
sal Hy nog regeer. Egter nie om gemeenskap te hou met die lasteraars en duiwels nie. Hulle
sal van Hom verlate wees. Maar ook daar sal God wees, nie in opgewekte leedvermaak nie
maar met sy Goddelike barmhartigheid in sy strawwende geregtigheid. God is barmhartig.
Christus het nie verniet oor Jerusalem geween nie. Die mens wil nie verstaan wat tot sy eie
heil dien nie Dit is die sondaar wat onbarmhartig is teenoor homself. Hy en hy alleen is deur
sy verharding die oorsaak van sy ewige ondergang. Teenoor Christus aan die kruis het die
mens geen barmhartigheid betoon nie, en so het die sondaars sy bloed oor hulle en hulle
kinders gebring (Matt. 27:25).
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30 JANUARIE
"MAAR GOD IS OOK REGVERDIG" — Vr. 11.
"Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan
ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is
of kwaad". — 2 Kor. 5:10.
Die gedagte aan die ewige straf mag miskien soms vir ons gemoed sekere besware oplewer.
Een ding is seker, en dit is dat niemand 'n straf sal ontvang wat hom nie toekom nie. En as
eenmaal die oordeel gevel en voltrek word, sal almal, selfs die goddeloses ook, erken dat God
'n volkome regverdige God is, wat elkeen vergeld presies volgens sy werke. Dit beteken
natuurlik nie dat die gelowiges vanweë hulle goeie werke geregverdig sal word nie. Inteendeel,
hulle sal alleen deur die geloof geregverdig word.
Maar dit is tog duidelik dat wie Gods genade in Christus verwerp en versmaad het verlore
moet gaan. Daar is immers g'n ander saligmaker nie. Christus alleen is die Weg en die
Waarheid en die Lewe. Gods genade in Christus is genoeg om selfs die grootste sondaar te
kan red. En dit is nie sy skuld dat baie dit nie aanvaar nie en verkies om met oop oë die verderf
in te gaan.
In 'n sekere sin is dit waar dat die sonde homself straf. Die wêreldgeskiedenis is ook 'n
wêreldgerig maar nie die wêreldgerig nie. Alhoewel die sonde homself wreek, is daar tog nog
die spesiale vergelding of straf deur God in die ewige verderf. Tog wys dit ons dat God nie
anders kan as om die sonde te straf nie. Sonde is immers wetsverbreking. En die wet besit
die krag dat dit die dood werk vir die wat dit oortree. Kyk maar hoe verwoes 'n dronkaard
homself. Hy steek 'n vuur in sy ingewande aan die brand wat hom lewendig verteer. Hy verhiel
sy gesondheid en verwoes sy huislike geluk. Hy roei homself uit en laat vrou en kinders honger
ly. Hy is werklik 'n moordenaar en 'n selfmoordenaar. Hy is 'n skande vir homself. Hy het die
drank misbruik en word dan deur die drank verslind. En wie se skuld is dit? Het die dronkaard
nie verdien om so te ly nie. Ja, waarlik, God is regverdig en laat Hom nie bespot nie.
As God nie mag straf nie, dan mag ons dit ook nie doen nie. Dan moet ons al die moordenaars,
diewe en hoere ongehinder laat. Tog straf ons; en as 'n moordenaar tereggestel word, dan sê
ons gewete vir ons: dis reg, dit kan nie anders nie. Hy het net gekry wat hom toekom. Dis dan
ook nie net die Christendom wat die gedagte van straf en oordeel ken nie. Elke godsdiens
onder die son ken so iets. Dis immers duidelik dat baie skurke en misdadigers aan hierdie
kant van die graf nie hul verdiende straf kry nie. Inteendeel, hulle oë puil baiemaal uit van vet,
en hulle word geprys en geëer en bad hulle in weelde. Dink maar aan die ryk man en Lasarus.
Lees in verband daarmee Lukas 16:25. "En nou word Lasarus getroos, maar jy ly smarte". Die
sondaar kry sy straf, al is dit ook na die dood. Hy sal dit nie ontvlug nie. Ons sedelike gevoel
leer ons dat deug en geluk moet saamval — as dit dan nie in hierdie lewe is nie, dan
hiernamaals. Dit is wel geen bewys van die onsterflikheid nie maar is tog 'n veronderstelling
van die sedelike eis. Die gelowige trag om Gods weg uit te voer, nie met die oog op die
saligheid wat daaraan verbonde is nie, maar uit liefde tot God. Tog glo ons dat Gods seën nie
uitbly waar sy wil volbring word nie, en dat die straf nie uitbly waar sy wil verbreek word nie.
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31 JANUARIE
"DIE HOOGSTE STRAF" — Vr. 11
"Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat u
regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou" — Ps. 51:6.
Die hoogste straf wat kan toegedien word, is die wat die mens na liggaam en siel verdoem tot
in ewigheid. Wat dit presies inhou, kan ons ons moeilik voorstel, net so min as wat ons presies
weet hoe die hemelse heerlikheid sal wees. In elk geval, soveel is duidelik dat dit 'n eindelose
bestaan in rampsaligheid sal wees en dat daar dan ook g'n kans meer vir bekering sal wees
nie. Ons lot word beslis met ons dood, en die genadetyd word dan vir goed afgesluit. Daar sal
ook nie soos die Roomse leer, so iets wees soos 'n reinigingsvuur of vagevuur, waardeur ons
dan gelouter sal word totdat ons vir die hemel geskik is nie. Die straf is absoluut en daarom
tydloos. Dit wil sê tyd sal daar nie tel nie. Een jaar of duisend jaar sal presies eenders wees.
Dis nie die kwantiteit (lengte) wat tel nie, maar kwaliteit (diepte) wat sal tel. Wel word die
absoluutheid van die verlore toestand ook gekwalifiseer deur die gedagte van 'n eindelose
tydsduur, maar die eindeloosheid lê opgesluit in die absolute onveranderlikheid en
onherroeplikheid van die straf. Met ander woorde, die mens wat God verwerp, het daarmee
die lewe self, met alles wat daaraan verbonde is, verwerp. Wie God verwerp, hou niks meer
oor nie, geen lig, geen blydskap, geen vrede, geen troos, geen krag, geen hoop nie, niks nie.
En tog sal hy daarmee nie ophou om te bestaan nie. Maar hy sal bestaan as 'n ewig
sterwende, ewig sinkende, ewig kwynende. Hy sal God verloor en tog steeds nog aan Hom
verbind wees as 'n God-verwerpende.
Sonde is majesteitskennis. "Teen U alleen het ek gesondig!" (Ps. 51:6). Alle sonde is ten slotte
teen God gemik, is Godverwerping, is 'n aanranding van God. Dit kan dus nie net bloot tydelike
gevolge hê, en met tydelike straf vergoed word nie. Wie teen God stry, stry teen die Ewige en
sal daarom deur ewige gevolge getref word.
En die straf sal liggaam en siel tref. Ja, ook die liggaam! Daardie hande wat met vuilheid
besoedel is, daardie oë wat owerspel bedryf het, daardie tong wat gelaster het, daardie voete
wat u weggebring het na die kroeg, die danssaal of die bordeel! Die liggaam wat u so aanbid
het en waarmee u die sonde bedryf het! Ag, dat God ons genade mag gee om die oordeel te
ontvlug, om liggaam en siel aan God te wy en nie vir die hel gereed te maak nie!
Waar die hel sal wees, weet ons nie. Dit moet in elk geval 'n oord wees wat geen verband
meer het met die verloste wêreld nie, want vir so 'n aaklige iets sal daar nie plek wees nie. Die
"Sjeool" of doderyk van die Ou Testament en "Gehenna" van die Nuwe Testament wat ook
soms die graf aandui, is in sekere sin die voorportaal van die hel. Maar met die opstanding sal
die dooies vir ewig uitmekaar gaan, sommige tot die ewige lewe en andere tot die ewige dood.
As beelddraer van God kan die mens nie vernietig word nie, selfs nie in die hel nie; maar dit
sal 'n voortbestaan wees in die dood, ook genoem die tweede dood.
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1 FEBRUARIE
"IS DAAR ENIGE MIDDEL OM VAN HIERDIE STRAF VRY TE KOM?" Vr. 12.
"En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas
neer en sê: Menere, wat moet ek doen om gered te word?" — Hand. 16:29 en 30.
Na al die voorgaande is dit g'n wonder nie dat hierdie vraag ontpers word aan die sondaar en
sondares se harte. Hoe kan ek gered word? Is daar 'n moontlikheid? Is daar enige middel?
Wie nog nooit siek was nie, weet nie wat medisyne beteken nie, en vra nie na die geneesheer
nie. Wie nog nooit in nood was nie sal g'n hulp soek nie. Wie nog nooit in die tronk was nie,
sal nie weet van die hunkering en verlange na bevryding nie. Wie nog nooit ter dood
veroordeel was nie, kan nie begryp hoe donker en benoud die tronksel kan wees nie. Wie nog
nooit deur skuld gedruk was nie, kan nie dink boe swaar so 'n las kan wees en hoe radeloos
en wanhopig dit 'n mens kan maak nie.
So is die mens dan krank, hulpeloos, vasgekeer, ter dood veroordeel, diepskuldig voor God.
En as hy eers sy toestand besef deur Gods genade, dan kom daardie wanhoopsvraag op sy
lippe: Og, wat moet ek dan doen om gered te word? Moet ek dan wegsink in die dieptes van
die hel? Is daar g'n enkele ligstraal in die nag van verlorenheid nie?
O, my vriend, wat 'n genade van God as u eers sover kan kom om te besef dat u 'n sondaar,
'n verlorene, 'n ter dood veroordeelde is! Watter genade as u tog net eers begin soek na
genade, na uitkoms, na lig! Want wie soek, sal vind; wie bid, sal ontvang, vir die wat klop, sal
oopgemaak word (kyk Mattheüs 7:7 en 8).
Christus het nie gekom vir die gesondes nie maar vir die siekes, nie vir hulle wat meen dat
hulle g'n redding nodig het nie "maar vir die verlore skape van Israel."
Die wêreld slaap voort in sy valse gerustheid, in sy brooddronkenheid. Van nood, gevaar,
skuld weet hulle nie. Hulle meen dat hulle ryk en, gelukkig is en aan niks gebrek het nie. En
hulle weet nie dat hulle ellendig en beklaenswaardig, arm, blind en naak is nie (Openb. 3:17).
En so slaap hulle voort in hul dodelike krankheid. So leef hulle voort in sonde en skuld wat
hemelhoog gestyg het. Arme dwase, die dood en verderf wag vir hulle, en hulle weet dit nie.
Hulle lewe in 'n ou selfgemaakte hemeltjie van verganklike geluk, vleeslike genot en aardse
weelde, en hulle verloor die hemel van onverganklike saligheid en ewige glorie wat God ons
aanbied in Christus Jesus.
O, dat ons dan tog maar mag opskrik uit die sondeslaap! Dat ons mag sidderbewe soos die
tronkbewaarder van Filippi! Ons sal God daarvoor in ewigheid dank dat Hy ons wakkergeskud
het.
As ons in valse gerustheid bly voortlewe, kan dit noodlottig wees. Hoe het die profete nie
gewaarsku teen die "gerustes in Sion en die sorgelose op die berg van Samaria" nie
(Amos 6:1)! Dink maar aan Jakob se stryd by Pniël! Daar is natuurlik ook gelowiges, soos 'n
Isak byvoorbeeld, wat van kleins af soos 'n tere plantjie uit die bodem van die geloof opgeskiet
het en dus nie veel stryd geken het nie. Maar tog moet ons die Here altyd bid om ons te
bewaar vir valse gerustheid.
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2 FEBRUARIE
"GOD WIL DAT AAN SY GEREGTIGHEID VOLDOEN MOET WORD" — Vr. 12.
"..... die siel wat sondig dié moet sterwe" — Eség 18:4.
God is regverdig en kan nooit onreg doen nie. Selfs wat betref die erfsonde, is dit so dat God
die kinders straf omdat hulle deel het aan die gemeenskaplike skuld van Adam wat op almal
rus (Rom. 5:17-19).
Ons is almal skuldig aan die sonde en moet dus ook almal gestraf word. God straf nooit een
skepsel ter wille van die sonde van 'n ander nie, en Hy straf ook nie een mens ter wille van
die sonde wat 'n ander gedoen het nie.
God straf alleenlik omdat Hy wil dat aan sy geregtigheid voldoen moet word. Dus nie uit
wraaksug nie en ook nie uit leedvermaak nie.
God is die Handhawer van reg en geregtigheid. Hy mag dus nie toegee aan die sonde en dit
ongestraf laat bly nie. Dan sou reg nie meer reg wees nie en onreg nie meer onreg nie. En
God sou dan van ons eis om reg te doen, terwyl Hyself dit nie doen nie.
Nee, daar is niks waarop God so onverbiddelik streng is nie as op reg en geregtigheid. Daarom
sê die Skrif: "Die Here lag vir hom (d.i. die goddelose), want Hy sien dat sy dag kom" (Ps.
37:13). Die dag van afrekening sal nie uitbly nie, en dit sal absoluut volgens reg gaan. God
sal niemand te swaar straf nie, maar Hy durf ook niemand te lig straf nie. Dan sou Hy nie meer
'n regverdige God wees nie.
Ons kom dus tot die slotsom dat daar net een uitweg is uit ons ellende, en dit is: Betaal! Gee
aan God wat Hom toekom! Wees volmaak en doen geen sonde nie en ontvang die straf vir
die sonde wat reeds gedaan is — dit is die strenge eis van die Wet!
God vra voldoening, nie omdat Hy wreed of hard is nie maar omdat Hy daardeur alleen 'n
sedelike wêreldorde kan handhaaf. In God se wêreld mag geen sonde wees nie. Daar moet
die sonde onverbiddelik uitgeroei word. So nie, dan word alles oorgegee aan verrotting,
verwarring, ontaarding, chaos, die dood self.
En, liewe vriend, hoe sal ons nou maak? Ons het nie om te betaal nie. Dit sal ons volgende
keer nog sien. As ons moet voldoen aan Gods eis, dan is ons reeds tot die dood opgeskrywe.
O, laat ons dan tog ten minste voel hoe 'n verskriklike ding die sonde is. Laat ons die sonde
haat wat ons in so 'n grondelose modderpoel van ellende gebring het. Maar laat ons God nie
haat nie of Hom blameer omdat ons in so 'n toestand is nie. Laat ons eerder God eer en dank
dat daar tog Een is wat geregtigheid liefhet en onwankelbaar staan by reg en waarheid.
God speel nie met die sonde nie. Dit is nie vir Hom 'n kleinigheid nie. Hy sien dit nie maar as
'n tekortkoming wat met 'n bietjie jammer en spyt of met die voorneme om te verbeter vergoed
kan word nie. Jesus het gesê: "Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat
jy die laaste oortjie betaal het nie" (Matt. 5:26). Sonde is nie 'n bagatel nie maar regsverbreking
wat met die ewige vuur gestraf word.
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3 FEBRUARIE
"DAAROM MOET ONS TEN VOLLE BETAAL" — Vr. 12.
"Voorwaar, Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie
betaal het nie" — Matt. 5:26.
God eis dat aan sy geregtigheid voldoen word, en daar kan nie aan voldaan wees voordat die
laaste oortjie betaal is nie. Wat dit presies alles inhou, sal ons nog meer begryp as ons eers
sien wat Jesus moes volbring om in ons plek aan daardie eis te voldoen.
Hier kan ons maar net sê dat God nie tevrede kan wees met berou sonder meer nie. Al ons
trane, kerme en klae kan nie goedmaak wat ons verkeerd gedoen het nie. Al sou ons ook die
mooiste voornemens hê en die allerbeste beloftes doen, dan kan dit selfs nog nie ons sondes
van die verlede bedek nie. Al sou ons ook onsself pynig en martel, al sou ons al wat ons het,
aan die kerk bemaak, al sou ons ons lewe lank net bid en Bybellees, dan kan dit alles nog nie
vergoed vir die oortredinge van Gods heilige wet waaraan ons ons skuldig gemaak het nie!
Nie dat ons al die dinge wil afkeer of verkleineer nie. Ons wil net wys dat daar nog iets anders
nodig is om te betaal wat ons aan God verskuldig is, ja, dat al die bogenoemde dinge selfs nie
eens in die geringste mate kan dien as vergoeding teenoor God nie, sodat ons daardeur
darem gedeeltelik iets van ons skuld sou kan afbetaal nie.
Nee, wat nodig is, is dat Gods wil volmaak volbring moet word, sodat ons nie in gedagtes,
woorde of dade enigsins Gods wet oortree nie. En verder moet Gods toorn gedra word vir die
sondes wat ons alreeds gedoen het. Hierdie straf is 'n ewige straf, soos ons gesien het, en
kan dus deur ons nooit in die tyd afbetaal word nie. Ons staan dus voor 'n hopelose posisie.
Ons is nie in staat om ons skuld van die verlede te vereffen nie, en ons is nog minder in staat
om in die toekoms 'n vlekkeloos heilige lewe te lei.
Dit alles moet ons uitdryf tot Christus. Ons het 'n oneindig grote skuld om te vereffen, en
daarteenoor het ons g'n enkele dubbeltjie om te betaal nie.
Weer moet ons opnuut ons diepe armoede gevoel. Selfs al sou ons in aardse weelde bad, is
ons voor die regterstoel van God so arm soos bedelaars. En op aarde mag dit wel gebeur dat
ons skuld gedeeltelik afgeskryf word of dat ons deur oneerlikheid net 'n deel daarvan betaal
— by God kan dit nooit gebeur nie. Daar is dit: alles of niks. God mag niks afskryf nie. Dan
sou Hy sonde onder sy beskerming neem. Daarom moet ons die rykdom Gods in Jesus
Christus soek.
As God ons nie uitkoms gee nie, is daar geen ontvlugting van ons sondeskuld nie. Paulus sê:
"Die loon van die sonde is die dood" (Rom. 6:23). Daar is dus maar net een manier om vir ons
sonde te betaal, en dit is met ons dood. Daar is geen moontlikheid dat ons vir ons sonde kan
betaal en tog bly lewe nie. Die dood is die innerlike noodwendige gevolg van ons sonde, want
sonde is opstand teen God; en wie hom van God af losskeur, moet sterwe, omdat God die
bron van alle lewe is.
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4 FEBRUARIE
"ONS MAAK ONS SKULD NOG DAAGLIKS MEER" — Vr. 13.
"As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, HERE, wie kan bestaan?" —
Ps. 130:3.
Wat 'n droewige en ontmoedigende waarheid! Ons skuld groei by die dag. Dit staan nooit stil
nie. Ons besondig ons elke oomblik voor God. Hoe bekommer 'n reggeaarde mens hom nie
as hy skuld moet maak in sy aardse lewe! Hoe diep ongelukkig is tal van ons huisgesinne nie
waar die loon van die huisvader so gering is dat voedsel en kleding nie kontant betaal kan
word nie en waar die noodsaaklike dinge van die lewe óf totaal ontbeer moet word óf op
rekening gebring moet word. Skuld is dan ook 'n vyand en verwoester en moet soveel moontlik
deur elkeen vermy en bestry word. En diep treurig is dit wanneer ons onnodig skuld aangaan
omdat ons ons inkomste verkwis met dobbelary en weddenskappe of omdat ons ons salaris
vermors deur swierig en uitspattend aan te trek of allerlei weeldeartikels aan te skaf of gedurig
ons vriende te onthaal op drank, ens.
Aardse skuld kan ons gedeeltelik of geheel vermy, en ons kan selfs afbetaal op wat ons skuldig
is. Maar die hemelse skuld, wat ons aan God verskuldig is, word daagliks meer. Om dit so uit
te druk: ons lewe van skuld. Daar word nooit 'n pennie afbetaal nie, maar die skuld word dag
vir dag opgehoop. Ons het werklik g'n besef van hoe ontsettend groot ons skuld voor God is
nie. En al sou ons ook deur Gods genade goeie werke doen in die lewe, dan het ons nog maar
net gedoen wat ons skuldig is om te doen. Al sou ons net een maal in ons lewe gesondig het
en daarna nooit weer nie, dan kan ons daardie skuld nooit betaal nie. Want al sou ons 'n
volmaakte lewe lei, dan kan dit nooit beskou word as iets waarmee ons ons verlede kan
vergoed nie. Immers ons is verplig tot diens en gehoorsaamheid. Dit kom God toe as ons
Skepper en Here. Wat ons dus eenmaal agterstallig geraak het by God, kan ons nooit weer
inhaal nie. En daarby glo ons nie, soos die Roomse, dat 'n mens oortollige goeie werke kan
doen wat selfs tot voordeel van andere, wat alreeds oorlede is, kan toegereken word nie.
Sover is ons van oortollige goeie werke af dat ons inderdaad verrot van die skuld is.
Daarom, vriend, laat ons God dank dat Hy ons in genade nog tyd vergun en nog nie van ons
geëis het om die rekening te betaal nie. Maar laat ons dan ook meer bekommerd wees oor
ons geestelike skuld as oor ons stoflike skuld. Tydelike skuld kan ons in die tronk laat beland.
Maar sondeskuld sal ons in die hel laat beland as daar nie een of ander uitweg is om die skuld
te versoen en uit te delg nie. Laat ons tog maar elke dag voel hoe groot ons skuld is en die
sonde haat!
Die uur van afrekening kom altyd nader, en daar is geen verbykomkans nie. In God se Boek
staan al u gedagtes, woorde en dade opgeteken. God se boekhouding is onfeilbaar. In die
debietkolom staan u ganse lewe aangeteken, en in die kredietkolom niks nie. Die Prediker sê
"Omdat die oordeel nie gou voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders vol om
kwaad te doen" (Pred. 8:11). Laat ons daarom gewaarsku wees teen sulke dwaasheid!
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5 FEBRUARIE
"GOD STRAF GEEN ANDER SKEPSEL VIR DIE MENS SE SKULD NIE" — Vr. 14.
"Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan God, en betaal
jou geloftes aan die Allerhoogste" — Ps. 50:13 en 14.
Hoeveel strome van bloed het daar nie al gevloei vir die sondes van die mens nie! As die
bloed van beeste, skape, bokke en ander diere wat vir die mens se sondes geoffer is,
bymekaar kon kom, sou dit 'n magtige, bruisende stroom wees soos dié van die Nyl. En soms
het dit by die heidendom gepaard gegaan met die allerbitterste marteling van die offerdier.
Daarby kom nog dat dikwels vrouens of kinders geoffer is vir die sonde van die volk. So is
daar in Palestina massagrafte gevind, waar talle kindergeraamtes lê wat deur die priesters
geoffer is. Dikwels is die oudste seun geslag of verbrand om 'n huis of 'n stad se fondamente
daarop te bou of as soenoffer (2 Kon. 3:27). Ook die menseoffers is baiemaal voor hul dood
swaar gemartel. Dikwels is sulke menseoffers afgegooi van hoë kranse af, of in krokodilgate
aan die ondiere gegee om verslind te word.
Ja, die dwaasheid van die mens het g'n perke nie. Hy meen dat God tevrede gestel kan word
met 'n paar van sy beeste of bokke wat hy slag en verbrand. Die bedoeling by die heidene is
dan dat die god of gode die geur moet ruik en also verkwik en goed gestem moet word. Dis
dan feitlik 'n gemeenskaplike maaltyd waar die gode oor hulle deel van die voedsel en drank
kry.
Nou was die offers by Israel wel deur God self ingestel en verorden. Maar die gedagte was
nie dié van die heidendom nie. God wou die volk laat voel dat alles aan Hom behoort en dat
hulle daarom die eerstelinge aan Hom moes offer. Selfs die eersgeborenes moes losgekoop
word deur 'n dier in die plek daarvan te offer. Verder wou God hulle laat voel die erns van die
sonde en dat dit nie anders as met bloed, d.i. met die dood, versoen kan word nie. Maar alles
het heengewys na Jesus Christus, die Lam van God wat geslag sou word. Veral die Paaslam
was daarvan die simbool. God het dit daarom gedurig deur sy profete laat inskerp dat die
dierebloed maar 'n teken was en dat dit op sigself nie die sondes kon versoen nie. Ware berou
was nodig (Jes. 1:11-18). So ly die redelose skepping dan ook saam met die mens, in verband
met die sonde van die mens. "Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in
barensnood is tot nou toe (Rom. 8:22). Die skepping is 'n eenheid, en daarom ly die ganse
skepping deur die sonde van die mens. Hoe bitter ly die diere nie soms deur droogtes, wat
God stuur om ons te straf nie!
Maar dit is darem iets anders as om te meen dat die mens se sondes versoen word deur diere
te offer. Dit kan nooit nie. Al die diere behoort aan God. Hy hoef hulle nie van ons te vra nie.
Selfs geldoffers kan nie ons sondes versoen nie, want ons, met al wat ons besit, behoort aan
God. Nee, God straf die skuldige, en die mens is die skuldige. Al vermenigvuldig hy ook sy
offers met honderdtalle, sal dit g'n jota of tittel van sy sondes versoen nie.
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6 FEBRUARIE
"GEEN SKEPSEL KAN 'N ANDER SKEPSEL VERLOS VAN DIE EWIGE TOORN
VAN GOD NIE" — Vr. 14.
"Wie sal standhou voor sy grimmigheid? En wie sal bestand wees teen die gloed van
sy toorn?" — Nah. 1:6.
Hierdie gedeelte van die Kategismus wil die swakheid van 'n blote skepsel benadruk om aan
te toon dat g'n enkele skepsel, wie of wat ook al, die krag het om die las van die toorn van
God teen die wêreld te dra nie. G'n skepsel, g'n mens ook, sou in staat wees om die ewige
toorn van God teen sy eie sonde te dra op so 'n wyse dat hy daarmee klaar is en dit uitgedra
het nie. Selfs g'n engel sou in staat wees om die toorn Gods teen die sonde van één enkele
mens in 'n bepaalde tyd klaar te dra nie. Hoe sou enige skepsel dan nog in staat wees om die
toorn van God teen die sonde van die ganse mensheid te dra, op so 'n wyse dat dit klaar gedra
is en hulle dus daarvan verlos is?
Die toorn van God teen die sonde van die mensheid is sodanig dat elkeen wel kry volgens sy
persoonlike skuld, maar tog ook weer so dat die sonde in sy geheel gestraf moet word. Dit wil
sê dat die sonde in sy geheel versoen moet word of glad nie. Dit wil natuurlik nie sê dat die
versoening op die ganse mensheid toegepas word nie. Soos ons nog sal sien, sal die
geregtigheid alleen aan die gelowiges toegereken word. Maar dit neem nie weg nie dat die
krag en gewig, die waarde en betekenis van die soenoffer sodanig moet wees dat dit groot
genoeg is om die sonde van die hele wêreld te versoen.
En wie, watter mens of skepsel, sou hou in staat wees om die toorn Gods teen die sonde van
die hele wêreld te versoen? Het ons wel 'n begrip van die grootheid, die gewig, die getal, die
helse diepte van die sondes van die ganse mensheid? Staan ons nie gedurig verslae en
geskok oor liederlike dinge wat ons sien of hoor gebeur nie? En dit is maar net 'n beperkte en
oppervlakkige kyk wat ons kry op die sonde wat soos 'n diepe modderpoel is, wat krioel van
wat onrein en vuil is. Ons kan nie dink wat 'n stank van vuilheid daar opstyg en wat 'n
afskuwelike toneel die aarde aan die Heilige God bied nie? En as ons dan so geskok en
vertoorn is oor die enkele sondes waar ons soms van te hore kom, hoe skriklik moet Gods
toorn nie wees nie, waar Hy alles sien en weet, tot wat in die donkerste nag in die diepste
skuilhoeke van ons harte gebeur! Ons kan die las van die toorn Gods teen ons eie sonde nooit
afdra sodat dit nie meer op ons rus nie. Hoe sou ons dan nog die helse vuur kan dra sodat nie
ons nie maar die hel uitgebrand raak? G'n skepsel het daardie krag nie.
By al wat geskape is, is daar dus vir ons g'n heil of versoening te vind nie. Op aarde is daar
vir ons g'n heil nie, as dit nie van bo kom nie. Tog wil die mensheid dit nie verstaan nie. Die
mens wil maar sy heil en redding by die aarde soek. Sy gedagte is dat daar in "Die Natuur"
die kragte skuil wat ons moet gebruik om 'n hemel op aarde te stig. "Moeder natuur" moet ons
red. So word die natuur verafgod. Daarom word soveel klem gelê op ontginning van die
natuurkragte, op ontwikkeling van die bodem, liggaamlike en verstandelike opvoeding, sosiale
vooruitgang, wetenskaplike navorsing, ens. Tog is daar van al hierdie dinge geen waaragtige
heil te wagte nie.
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7 FEBRUARIE
"HOEDANIG 'N VERLOSSER MOET ONS DAN SOEK?" Vr. 15.
"Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil" — Ps. 25:5.
Hoe sal ons dan gered word? Ons moet betaal en ons kan nie. G'n ander skepsel kan ons
verlos nie. Wat dan? Wie sal ons dan help? U sien, vriend, dat die sondaar wat tot ontwaking
gekom en opgeskrik het uit sy sonde, nie meer tot rus kan kom nie. Hy kan nie berus in sy
ellende nie. Hy kan hom nie finaal oorgee aan die dood en die verderf nie. Hy bly soek. Hy
koester steeds vertroue of hoop dat daar tog wel uitkoms sal wees. Hy kan nie dink dat God
nie op een of ander manier vir hom uitkoms sal berei nie. En dis amper of hierdie vraag aan
God gerig word in bittere nood: Hoedanig 'n verlosser moet ons dan soek? Tog bedoel die
Kategismus nie om langs die weg van logiese redenasie ons te wil bring tot die kennis van
ons Verlosser nie. Soos die vraag daar staan, kan dit die indruk maak asof ons deur vrae en
antwoorde self in staat is om vas te stel hoe 'n Middelaar en Verlosser ons nodig het. Tog is
dit nie die bedoeling nie. Dit is maar die metode wat gevolg word om die redelikheid van die
geloof te laat uitkom, maar die hele uitgangspunt en veronderstelling van die Kategismus is
dat ons te doen het met 'n soekende sondaar, dus iemand wat alreeds genade ontvang het
en daarom al klaar op die grondslag van die geloof staan. Dit is dus nie asof ons nou deur
logiese ondersoek moet ontdek Wie en Wat die Verlosser is nie. Dit immers, kan nooit gebeur
nie. Ons het hier te doen met die magtige feit van God se selfopenbaring.
God alleen kan vir ons sê Wie Hy is en hoe Hy ons wil verlos. Dit blyk ook al daaruit dat daar
talle sg. verlossers of messiasse op die wêreld verskyn het wat elkeen sy eie "verlossingsweg"
aangebied het. En in al die gevalle kom die verlossing neer op selfverlossing in een of ander
vorm. En dit juis, het ons gesien, kan nie gebeur nie. Die verlossing moet van bo kom, van
God, van die hemel.
God sal dus vir ons moet sê hoedanig 'n verlosser ons nodig het. Immers, Hy moet die
Verlosser voorsien, en Hy alleen weet in sy ondeurgrondelike wysheid hoe die Verlosser moet
wees. Die mens staan hier magteloos. Hy het vir homself nie raad nie. Hy kan die bg. vraag
nooit beantwoord nie, as God dit nie vir hom beantwoord nie. Hy besit wel die kennis en
wetenskap om te weet hoe hy homself en die mensheid in die verderf moet stort. Maar hoe
hy gered moet word, dit kan hy nooit vasstel nie.
Laat ons daarom nederig voor God buig en luister na sy stem. Sy Woord sal vir ons sê wat
g'n mens ooit kan sê nie. Ons sal moet leer om stil te bly sodat God kan praat.
Die vraag na 'n verlosser veronderstel dat ons heil lê in 'n persoon en nie in 'n ding of 'n krag
nie. Die moderne mensdom soek nie na 'u verlosser nie maar na verlossing. Die moderne
ongeloof vra nie meer: Wie sal ons verlos? nie maar: Wat sal ons verlos? Die heil dra nie 'n
persoonlike, nie maar 'n saaklike karakter. In sy ongeloof is die moderne mens totaal
vereensaam.
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8 FEBRUARIE
"ONS MIDDELAAR MOET 'N WAARAGTIGE EN REGVERDIGE MENS WEES"
— Vr. 15 en 16.
"Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet,
afgeskei van die sondaars is...." — Hebr. 7:26.
Volgens Gods Woord dan leer ons die Middelaar ken as 'n waaragtige en regverdige mens.
Jesus Christus was 'n waaragtige en regverdige mens. Hy was ook nog meer as 'n blote mens,
maar daarop sal ons volgende keer let.
Hy was 'n mens, van gelyke beweginge as ons, uitgenome die sonde. Hy was uit die geslag
van Dawid, gebore uit die maagd Maria. Hy was vlees en bloed, soos enige ander mens. Hy
was nie maar 'n skynmens nie. Sy liggaam was nie maar 'n gedaante of verskyning waarmee
Hy tydelik hier op aarde geleef het nie. Dan tog sou daaruit volg dat sy hele optrede as mens
skyn en dus bedrog was, dat sy lyde aan die kruis alles skyn was en dus van g'n wesenlike
betekenis nie.
Nee, ons Middelaar moes 'n waaragtige mens wees, d.w.s. 'n mens met 'n menslike liggaam
en siel, 'n mens wat leef, groei, arbei, dink, voel net soos enig ander mens. Hy tog het gekom
om in ons plek die las van die toorn Gods te dra. En dit beteken nie alleen dat hy in elke opsig,
behalwe die sonde, net soos ons moet wees nie maar meer nog, dat Hy één met ons moes
wees. God straf tog immers nie 'n ander vir ons sondes nie. Christus moes daarom die plek
van Adam inneem as die Hoof van die mensheid, in wie ons dan gered word net soos ons in
Adam, as hoof, geval het (vgl. Rom. 5:17). Jesus was daarom dié mens. Hy het geëet en
gedrink, het moeg, honger en dors geword, het 'n familielewe gehad in die gesin waarin hy
grootgeword het. Hy is vervolg, verag, verdruk, mishandel as 'n mens. Hy is deur satan
versoek, as mens. Hy het die helse smarte aan die kruis gely as mens. Daarom weet Hy wat
dit is om mens te wees, ons nietigheid, swakheid, kortstondigheid ens. Maar in alles was Hy
die Heilige. Sonde het Hy nooit geken nie. Nie omdat Maria heilig was, soos die Roomse
beweer, of omdat Hy net deur Maria deurgegaan het, soos die Wederdopers leer nie, maar
omdat Hy deur die Heilige Gees ontvang is, wat die sondesmet van Hom afgeweer het. Jesus
was dus ook wel as mens beperk. Hy het opgegroei na die liggaam en toegeneem in kennis
en wysheid en genade. Maar dit alles het gebeur sonder dat die geringste sonde Jesus ooit
aangekleef het. Hy kon ook g'n sonde hê nie, want dan sou Hy die ewige verderf moes ingaan
vir eie sonde en dus nooit in die geleentheid wees om vir ons te ly nie. Jesus het nooit 'n fout
gemaak nie. Wat Hy gesê het, was waaragtig en onfeilbaar. Selfs in aardse dinge was hy as
mens fouteloos in elke opsig. Hy het Hom nooit aangepas by sy tyd in die sin dat Hy, volgens
die Skrifkritiek, byvoorbeeld sou beweer het dat Dawid sekere psalms geskrywe het wat nie
werklik so was nie maar wat tog die algemene opvatting was. Dis 'n belediging vir Jesus, as
die vlekkeloos heilige Lam van God.
Hoe moet ons God dan nie dank dat Hy vir ons gegee het wat onsself nooit kon doen nie, nl.
'n waaragtige en regverdige Middelaar om ons sondes te versoen! Nie net 'n ideaal nie maar
'n heerlike werklikheid!

45

9 FEBRUARIE
"DIE MIDDELAAR MOET TEGELIJKERTYD OOK WARAGTIG GOD WEES" — Vr.
15 en 17.
"Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee.... en Hy word genoem
Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors" — Jes. 9:5.
Hier kom ons nou tot die grote en wonderbare Goddelike geheim, wat Hy alleen aan ons
geopenbaar het. Die Verlosser, Jesus Christus, was ook dié Seun van God, ja God self. So
moes dit wees. Dit kon nie anders nie. G'n enkele skepsel in hemel en op aarde is in staat om
ons te red nie. Daar bly dus niemand anders oor nie as God alleen, die ewige Skepper van
alle dinge. As Hy nie red nie, is ons verlore. Ja, want Hy alleen is in staat om die vuur van sy
ewige toorn te blus, deur dit te laat uitbrand sonder dat Hy daaronder beswyk. Hy is sterker
as alle skepsele en is deur sy Goddelike krag in staat om 'n ewige straf in 'n bepaalde tyd uit
te dien en klaar te dra. 'n Blote skepsel kan nie wat ewig is, in die tyd klaarmaak nie. Alleen
God self kan hierdie absolute en onoorbrugbare kloof demp en also in die tyd volbring wat na
sy wese ewig is. Dit is natuurlik 'n wonderwerk wat ons nie kan begryp nie, 'n Goddelike
verborgenheid. Maar dit verander niks aan die feit nie. En dis 'n feit waarvoor ons God nooit
genoeg kan dank nie. As Hy Homself nie daarvoor gegee het om die ewige straf in ons plek
te dra nie, dan was ons hopeloos verlore, en dan sou al ons krag en wysheid ons niks gebaat
het nie.
Die Redder moet dus God self wees. Dis die groot Verlossingsgedagte van die Skrif. Ons
moet ons hoop nie op mense bou nie. G'n vors of leier ter wêreld kan ons van die verderf
verlos nie. Al die geleerdheid, rykdom, mag, diplomasie en wat ook al te bedenke is van hierdie
wêreld, kan ons nie red nie. Elke Babelstoring sal ineenstort en ons nie tot in die hemel bring
nie. Die dood en die hel is sterker as al wat ons kan bedink of uitvoer. Wie red sy siel van die
graf? Hier het ons die één onoorwinlike vyand, wat nog steeds geseëvier het, die Koning van
verskrikking, wat g'n genade ken nie, wat niks en niemand ontsien nie, wat hom nie laat
beweeg deur al die trane en weeklag van die ganse wêreld nie.
Alleen God kan ons help. Ons verlossing is nie van onder, van die aarde af nie, maar van bo,
uit die hemel. Ons moet nie ons oë rig na wat mense ons aanbied nie, maar na die berge van
waar ons hulp kom (Ps. 121:1 en 2). Die mens se beloftes is ydelheid, is leë grootspraak, en
dit gaan saam met hom graf toe. Nee, ons moet leer om te vertrou op Hom wat sterker is as
alle mense tesame, Hy wat genoem word Sterke God, Ewige Vader, Jesus Christus.
Die vleeswording van God in Christus Jesus is 'n ondeurgrondelike geheimenis. Ons kan
alleen maar sê dat Christus nie 'n halfgod, 'n vermenging tussen God en mens was, soos die
heidense halfgode nie. Nee, Hy was God en mens tegelyk. In Hom het God in ons wêreld
ingekom om dit te verlos. In Christus het die ewigheid in ons tyd ingedaal. God en mens bly
in Christus wat hulle was, en het tog in sy persoon volkome een geword.
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10 FEBRUARIE
"DIE MIDDELAAR MOET VIR ONS DIE GEREGTIGHEID EN DIE LEWE KAN
VERWERF EN TERUGGEE" — Vr. 17.
"Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend
gemaak word" — 1 Kor. 15:22.
Die Middelaar Jesus Christus moet egter nog meer doen as om die ewige toorn van God teen
ons sonde te dra. Hy moet ook sterk genoeg wees om ons van die sonde te verlos en ons na
siel en liggaam uit die graf te red. Dat Christus vir ons die straf van God dra, hoef nog nie
noodwendig mee te bring dat ons nou van die sonde en die ellende verlos sal wees nie. As
ek byvoorbeeld 'n misdadiger is en iemand anders sou per abuis in my plek gestraf word, dan
spring ek wel die straf vry, maar ek bly nog 'n misdadiger en my natuur is nog nie daardeur,
sonder meer, verander nie. Dit mag wees dat ek, juis omdat ekself nie die straf dra nie, van
kwaad tot erger voortgaan. En soos ons gesien het, is die wortel van alle menslike ellende juis
die sonde. As die sondaar nie daarvan verlos word nie, bly hy wesenlik in sy ellende, hoe
goed dit ook miskien skynbaar met hom mag gaan. Immers die sonde is 'n krankheid wat die
menslike lewe aantas en misvorm, al sou sy uiterlike omstandighede nog so goed lyk. Al sou
hy alles besit wat sy hart begeer, dan kan hy tog vir g'n oomblik gelukkig wees nie, omdat die
sonde hom ellendig maak.
Dus, ons moet 'n Middelaar hê wat, om so uit te druk, ons siel uit die hel en ons liggaam uit
die graf kan verlos. En wat 'n magtige, wat 'n kolossale en menslikerwys onmoontlike taak is
dit nie! Wie, watter mens of engel, sou in staat wees om één enkele mens van sy sonde te
verlos en hom uit die graf te laat opstaan as hy gesterwe het? Wie kan van 'n sondaar 'n kind
van God maak? Wat is harder as die menslike hart? Wat is meer besmet en besoedel? Wat
is dieper en innerliker verdorwe? Wie sou in staat wees om die sondaar van al sy dwaling,
ongeloof, bygeloof, verharding, verblindheid, verdraaidheid van hart te verlos? Wie kan die
beeld van God in die menslike natuur weer ten volle herstel, sodat al sy gedagtes, gevoelens,
woorde en dade enkel heiligheid is?
En wie kan vir ons die dood oorwin en die lewe teruggee? Wie kan alle siektes, plae, droefheid
en bitterheid van die aarde af verdrywe? Wie kan ons laat lewe tot in alle ewigheid? Wie sal
alle trane uit die menslike oë kan afvee, sodat die mensdom vir ewig net geluk, vrede,
blydskap, saligheid besit? Wie kan die graf oopbreek en die menslike liggaam laat herrys uit
die stof, in hemelse heerlikheid? Wie?
Ja, so 'n Middelaar moet ons hê, wat vir ons al daardie dinge kan doen. Dus 'n Middelaar wat
wonders kan doen. En dit kan God alleen doen. Ons Middelaar moet God self wees.
Dit is omdat ons te gering dink oor ons verlossing en heil dat ons dit van menslike arms
verwag. Ons dink maar oor internasionale vrede en welvaart, oor 'n maklike en gerieflike lewe,
oor gesondheid en rykdom. Maar Gods Woord praat van 'n ewige heil, verlossing uit die dood
en die ewige lewe. Dit kan God alleen gee.
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11 FEBRUARIE
"WIE IS HIERDIE MIDDELAAR?" — Vr. 18.
"Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens
Christus Jesus, Wat Homself gegee hel as 'n losprys vir almal...." — 1 Tim. 2:5 en 6.
Hier wys die Kategismus nou eintlik vir die eerste maal pertinent op Jesus Christus as die
Redder van die wêreld. Wel was dit steeds die veronderstelling van waaruit geredeneer is,
maar hier word dit nou getuig, verklaar, bely. Daar word nou nie meer gepraat oor die Middelaar nie, maar die soekende sondaar word nou aan die lewende Heiland self voorgestel. Dis
nou nie meer net: "So is die Verlosser nie", maar: "Daar staan die Verlosser".
Dis dieselfde as wat die engel vir die herders van Betlehem gesê het: "Moenie vrees nie, want
kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle
vandag in die stad van Dawid gebore is die Verlosser, wat Christus, die Here, is" (Luk. 2:10
en 11). Wat 'n blye boodskap! Hoe heerlik tog dat die bogenoemde vraag nie onbeantwoord
hoef te bly nie! Wat sou die toestand van die wêreld tog nie angswekkend gewees het as op
die vraag geantwoord moes word: Dit weet ons nie! of, nog erger: Daar is geen sodanige
Verlosser of Middelaar nie. Net so goed of ons vir die kranke die vreeslike boodskap moet
bring: Vir jou is daar g'n raad of hulp nie; die dokter wat jóú kan help, bestaan nie!
Ja, so leef daardie vraag in die harte van miljoene. Ai, wie sal my red van die strikke van die
dood, van die angste van die hel? En hoe tragies om te sien dat miljoene mense agter 'n
Boeddha, 'n Confucius, 'n Mohammed en soveel meer skyn-redders aanloop. Wat is dit nie
dubbel-tragies dat, terwyl daar wel 'n Verlosser van sonde en dood is en God Hom aan ons
bekend gemaak het, daar tog nog sovele is wat Hom nie raaksien nie, wat Hom verbyloop
agter misleiers en valse Christusse aan.
Ja, selfs onder ons sg. Westerse beskawing is daar miljoene heidene wat net van die naam
Jesus Christus weet maar vir wie dit geen betekenis het nie. Die naam roer hulle nie. Dit trek
hulle nie. Hulle is soos die spottende menigte daar rondom die kruis, wat vlak by die lig staan
en tog verkeer in 'n nag van dikke duisternis; wat as 't ware onder die bloed-drup van Jesus
staan, terwyl hulle nie 'n enkele druppel van daardie Heilfontein geniet nie. Hulle eie siele
sterwe van dors in hulle, en dan spot hulle met die dors van Jesus.
Wie is die Middelaar? O, vriend, ken u Hom? Het u Hom al ooit ontmoet, of is Hy vir u ook 'n
vreemdeling? En, as u Hom ken, het u dan ook al gepoog om Hom aan andere heilsoekers
bekend te maak? Gebruik u elke geleentheid en al wat u het, om die blye boodskap aan die
wêreld bekend te maak, om ook die blinde heidendom te lei tot die enigste Redder op die
ganse wêreld? Laat ons God dank as ons Hom ken, en laat ons nie rus voordat almal Hom
ken nie, as dit moontlik is. Ons Middelaar tel wel nie onder die ry van oorlogshelde, geleerdes,
filantrope en ander sogenaamde groot figure van die wêreld nie. Tog weet die geloof dat Hy
die Middelaar is, wat ver bokant al die ander uitgaan. Dis Godslastering om Hom op een lyn
te stel met manne soos Sokrates, Mohammed, Boeddha ens.
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12 FEBRUARIE
"DIE MIDDELAAR IS DEUR GOD AAN ONS GESKENK" — Vr. 18.
"Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê" —
Joh. 3:16.
Geen groter geskenk is ooit aan die wêreld gegee, as wat God gegee het, toe Hy vir ons sy
eniggebore Seun geskenk het as 'n offer vir die sonde, om ons in die lewe te behou nie.
So het God byvoorbeeld ook van Abraham geëis om sy enigste kind, Isak, aan Hom te offer.
En wat moes dit nie vir Abraham ontsettend bitter gewees het nie! Tog het God sy kind vir
hom gespaar, nadat hy getoon het dat hy gewillig was om die hoogste offer te bring. Maar
God self sou die Lam voorsien. En dit het Hy dan ook gedoen toe Hy die hoogste offer gebring
het wat moontlik was, nl. sy eie geliefde Seun, in Wie Hy van ewigheid af 'n welbehae gehad
het.
O wat 'n onpeilbare diepte van genade, wat 'n onbegryplike liefde! Ons het dit waarlik nie
verdien nie. Deur moedswillige ongehoorsaamheid het ons ons in die ellende gedompel. Ons
het God vergeet, verloën, die rug toegekeer. Ons het Hom verwerp, versmaad, verstoot. En
nogtans kom God in sy ewige ontferming weer agter ons aan. Tog kom soek Hy weer vir Adam
en Eva op en gee in Genesis 3:15 die moederbelofte, die eerste Evangelieprediking, die
aankondiging van die Christus wat sou kom om die kop van die slang, dit is satan, te verbrysel.
En so het dan op die bestemde tyd die groot geskenk van God op aarde aangekom. So het
ons op Kersdag uit die hemel ontvang wat ons nie verdien het nie en wat ons in ewigheid nooit
kon bemagtig het nie. Ons kan die Redder van die wêreld alleen as 'n geskenk ontvang of
anders glad nie. En as die moderne mensdom in hul valse hoogmoed te trots is om 'n geskenk
van God te ontvang en liewer deur 'n selfgemaakte Babelstoring na die hemel wil probeer
opklim, dan moet hulle dit gerus maar probeer. Hulle kan maar vir mekaar aardse geskenkies
gee en hulle met Kersfees deur 'n wynbesielde uitbarsting van sotte uitspattinge tot gekke
maak. Ons bejammer hulle, ons beny hulle waarlik nie.
Ons dank God vir die geskenk van 'n lewende Heiland. Van ons kant kan ons alleen ons
swakke wederliefde jeens God en ons naaste aanbied. Ons siel spring in ons op van hemelse
vreugde, waarvan ons reeds 'n floue voorsmaak het. Daarom loof en dank ons God en kom
ons saam om Hom in heilige blydskap te dank vir sy groot Kersgeskenk. En dan jubel ons
saam met Paulus: "Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis
van Christus Jesus, my Here ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om
Christus as wins te verkry" (Fil. 3:8).
Tog gaan dit vir die trotse en eiegeregtige mens nie maklik om 'n geskenk aan te neem nie,
veral nie van God nie. Hy het God verguis en in die aangesig geslaan, en nou sien hy nie kans
om 'n geskenk as genadegif uit die hand van God aan te neem nie. Hy sou eerder sterf sonder
genade of anders aan God 'n vergoeding wou gee. Dit is dus ook genade van God as ons sy
Goddelike geskenk kan aanneem.
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13 FEBRUARIE
"DEUR CHRISTUS ONTVANG ONS WYSHEID, REGVERDIGHEID, HEILIGMAKING
EN VERLOSSING" — Vr. 18.
"Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid"
— Efes. 5:9.
Die Christelike godsdiens is 'n geestelike godsdiens. Dit mag eienaardig klink om dit te sê.
Immers is al die godsdienste dan nie geestelik van aard nie? Het al die godsdienste nie te
doen met die siel of gees van die mens en met sy verhouding tot die geeste-wêreld en die
onsienlike dinge nie?
Ja, sekerlik daar is g'n godsdiens wat nie te doen het met die geestelike kant van die lewe nie.
Maar daar is tog 'n opmerklike en radikale verskil tussen die Christelike en al die ander
godsdienste. En dit kan hierin uitgedruk word dat by al die heidense godsdienste die mens en
sy saligheid in die middelpunt staan, terwyl by die Christelike godsdiens God en sy
verheerliking in die middelpunt staan. Gevolglik word die saligheid by die heidense
godsdienste veral besien van uit die gesigspunt van menslike genietinge in een of ander vorm,
terwyl die saligheid by die Christelike godsdiens veral die aspek van menslike deugde
beklemtoon; of, anders uitgedruk, die heidense godsdienste wys meer op die menslike
voorregte in die hemel, terwyl die Christelike godsdiens meer die menslike pligte benadruk,
wat terselfdertyd dan ook 'n voorreg sal wees.
Hier wil ons nie op dié sake ingaan nie. Dit is nie hier die plek nie, en oor elkeen van
bogenoemde deugde kan 'n boek vol geskrywe word.
Waar ons net op wil wys, is die teëstelling tot die wêreldse ideale wat deur ongelowiges of
aardsgesinde mense gekoester word vir hulle en hul kinders. Die wêreldling se ideale is
plesier, rykdom, eer, krag, roem en aardse glorie. Daarom soek hy na geleerdheid, beskawing,
liggaamlike ontwikkeling, kanse om vooruit te kom (al is dit ook deur ongeoorloofde middele),
ensovoorts. En sulke dinge is op hulself nie verkeerd nie, solank ons dit nie deur verkeerde
middele nastreef of verwesenlik nie. Maar vir die gelowige is al daardie dinge van mindere
betekenis. Hy is op die aarde, nie om die lewe te geniet en homself te dien nie, maar om God
te verheerlik. En daarom soek hy in die eerste plek na die geestelike gawes van wysheid,
regverdigheid en heiligmaking. Dié is belangriker as alle ander dinge. Wysheid gaan ver
bokant blote geleerdheid uit. Regverdigheid is veel meer as sg. beskawing, en heiligheid van
die siel is oneindig veel meer werd as byvoorbeeld 'n sterk liggaam. Mag God gee dat ons
weer 'n regte waardebesef mag ontwikkel!
Vir vele beteken die verlossing maar net om eendag, as hulle moet sterwe, in die hemel te
kom. Hulle het dus eintlik die Verlosser net op die sterfbed nodig. Tog is dit verkeerd. Christus
is aan ons geskenk om ons nou reeds van die sondemag te bevry. Hy is daar om in ons
gestalte te verkry en in ons woning te maak deur sy Gees. So alleen sal ons die ware wysheid,
regverdigheid en heiligmaking deelagtig word.
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14 FEBRUARIE
"ONS WEET UIT DIE HEILIGE EVANGELIE DAT JESUS DIE VERLOSSER IS" —
Vr. 19.
"En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.
Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed
het dit aan jou nie geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is" — Matt.
16:16 en 17.
Alleen deur openbaring kan ons weet dat Jesus die Verlosser, die ewige Seun van God is.
Uiterlik was daar tussen Hom en alle ander mense g'n verskil nie. Hy het ons vlees
aangeneem en was in elke opsig aan ons gelyk, uitgesonderd die sonde. Hy het wel
terselfdertyd God ook gebly en sy Goddelike heerlikheid en almag behou, maar die was
verborge agter sy mensheid en het nie uitgestraal in volle krag nie.
Jesus is later ook na sy mensheid opgeneem in die hemel, sodat ook sy mensheid nie meer
gesien kan word nie. Hy kan en moet alleen deur die geloof geken word, soos Hy dan ook vir
Maria laat verstaan het, toe Hy na sy herrysenis uit die graf haar by die graf ontmoet het, en
sy Hom wou aanraak.
Niemand op aarde kan dus bewys dat Jesus Christus die opgestane Redder van die wêreld
is nie. Ons mag wel getuienisse hê wat in dié rigting wys, bv. sy groot invloed in die
wêreldgeskiedenis, ens. Maar bewys kan ons dit nooit. Ons mag en moet daarom ook nie trag
om met uiterlike dwang of geweld die ongelowige wêreld te oortuig nie, soos die Kruisvaarders
en die Roomse inkwisisie gedoen het.
Ons het dan ook g'n bewyse nodig en ons geloof is nie in die minste daarvan afhanklik nie.
Ons weet dat Christus die Redder is omdat God dit aan ons geopenbaar het. En niks en
niemand kan aan daardie feit ooit enige verandering aanbring nie. Ook die ongelowige
wetenskap sal en moet ten slotte buig voor hierdie onwrikbare feit.
God openbaar dit ons deur sy Woord, of die heilige Evangelie. Dit is dus nie die Pous of die
kerk wat dit aan ons openbaar nie. Ons glo aan die onfeilbaarheid van Gods Woord maar nie
soos die Roomse, aan die onfeilbaarheid van die Pous nie.
En Gods Woord is neergeskrywe en vasgelê in die Bybel. God spreek nooit tot ons anders as
deur die Bybel nie. Dit is die laaste en hoogste maatstaf van alle waarheid. Die Bybel is dan
ook verstaanbaar en bevat sy eie verklaring. Dit hoef nie deur die kerk geïnterpreteer te word
in dié sin asof dit 'n orakelboek is wat deur die kerk uitgelê moet word nie, soos die Roomse
beweer. Nee, God lei sy kerk deur dieselfde Gees waarmee Hy die Skrif vervul het, en so
spreek Gods Gees dan deur die Skrif in ons harte. Wel moet die kerke 'n offisiële uitleg van
die Skrif gee, om ons te bewaar van subjektiewe geesdrywery, waardeur elkeen ten slotte die
Bybel uitlê soos hy wil, wat dan neerkom op 'n verdraaiing van die Bybel. Mag God ons dan
genade gee om steeds te buig onder sy Woord, soos in die Skrif neergelê, en dan alleen sal
ons in die waarheid bly!
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15 FEBRUARIE
DIE EVANGELIE HET 'N OPENBARINGSGESKIEDENIS DEURLOOP — Vr. 19.
"Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders
deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun" —
Hebr. 1:1.
Die openbaring van God aan ons het nie somaar in één slag plaasgevind nie. Die Bybel het
nie kant en klaar uit die hemel geval nie. Die openbaring van God het steeds gegroei, steeds
meer helderheid gekry, steeds duideliker vorme aangeneem. Dit het begin, toe God met Adam
in die paradys gespreek het. Reeds daar vind ons die besondere en algemene openbaring.
God het Hom deur sy werke en woorde aan die mens bekend gemaak as die Skepper van die
heelal. En daardie openbaring het voortgelewe, selfs na die sondeval. Die boek van die natuur
is egter so verdonker en ons verstand so verdraaid dat die mens nie meer 'n suiwere kennis
van God besit nie. Hy weet net genoeg om in afgodery en bygeloof te verval en homself also
skuldig te maak teenoor die Allerhoogste God. Die heiden besit dus g'n saligmakende kennis
van God nie.
God het daarom in sy genade ook aan die mens die besondere heilsopenbaring gegee wat in
Christus vervul is. Dit het begin by Genesis 3:15. Daarna is dit wyer en breër en dieper gemaak
deur die woorde en dade van God se diensknegte, die profete en andere wat in Gods naam
opgetree het. Noag, Abraham, Josef, Moses, Josua, Dawid ensovoorts was nie alleen
aankondigers van die komende Christus nie maar ook tipes van Christus. Hulle het Hom so
te sê afgebeeld in hul lewens. Die hele geskiedenis van Israel, hulle slawerny in Egipte, hul
uittog deur die Skelfsee, hulle swerwe deur die woestyn en hulle deurgang deur die Jordaan
en inbesitname van Kanaän, was 'n voorafskaduwing en profesie van die verlossing van die
geestelike Israel, die gelowiges, uit sonde en dood. Die tabernakel met die seremoniële
offerdiens het alles heengewys op Christus, die Lam wat geslag word vir die sonde van die
wêreld.
In Christus is alles vervul en het God self op die toneel verskyn om menslike gestalte aan te
neem en die Wet en die Profete te vervul. Hier skyn die openbaringslig op sy helderste. God
praat hier nie meer deur mense en gebeurtenisse nie, nee, Hy praat uit eie mond in die
persoon van Christus.
Die apostels het die openbaringsgeskiedenis finaal afgesluit. Hulle het nog die lig van die
hemel laat val op die opgestane en verheerlikte Christus. En daarmee is die openbaring
voltooi. Daar kan niks meer bygevoeg word nie, en daar mag niks van afgeneem word nie.
Ons moet nou nie meer besondere openbaringe soek deur die sg. inwendige lig nie. Die lig
binne in ons harte kan en mag niks anders wees as 'n refleksie van die lig in Gods Woord
vervat nie. Ons moet dus die Bybel laat spreek en wel so dat ons dit nie uit verband ruk nie,
maar dat ons rekening hou met die geskiedenis en ontwikkeling van die openbaring deur die
eeue heen.
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16 FEBRUARIE
"DIE HEILIGE EVANGELIE VAN GOD" — Vr. 19.
"U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad" — Ps. 119:105.
Die evangelie of blye boodskap word heilig genoem, omdat dit iets is wat nie uit die aarde,
aards is nie. Dis iets aparts, iets besonders, enig van sy soort. Niks kan daarmee vergelyk
word nie. Al die gedagtes, beskouinge, leerredene en boodskappe van menslike leiers is leeg
en inhoudloos naas die Evangelie. Daar is maar net één Evangelie, en dit is die wat God in
die wêreld laat verkondig.
Wie nie op die Bybel bou nie, bou op sand. Wie nie sy lig in die Heilige Skrif soek en vind nie,
die verkeer in dikke duisternis en sal op die dwaalweg verongeluk. Maar ag, hoeveel van ons
ken die Evangelie? Hoeveel weet wat daarin staan?
Ons lees miskien talle boeke en tydskrifte. Ons vergader baie algemene kennis. Ons leer alles
van die wêreldse wysheid. Ons bewonder die menslike verstand wat soveel wonderlike dinge
uitgevind het. Ons laat ons kinders op skool leer alles wat hulle nodig het vir dit lewe en die
roeping of beroep wat hulle moet volg. Die kennis van klein kinders is vandag baie groot, in
vergelyking met vroeër. Bowendien gaan hulle na die bioskope en leer daar alles van die
moderne lewe, insluitende sy euwels en oppervlakkigheid. Ons laat ons kinders toe om te lees
al wat voorkom, dikwels die laagste en vuilste literatuur. Hulle is klaar oud nog voordat hulle
groot is, en lag partymaal vir die sg. onkunde en bekrompenheid van hulle ouers.
Maar hoeveel weet ons en ons kinders van die heilige Evangelie, van die dierbare Woord van
God? Ons kinders ken soms al die helde en sterre van die filmwêreld, terwyl hulle van Moses
of Dawid niks kan vertel nie. Hulle ken al die smerigheid van vuil boeke, maar weet niks van
die verhewe skoonheid en aanbiddelike heerlikheid van die Evangelie van God nie.
Waarlik ons voed ons siele met wind, terwyl die vaste spyse van Gods Woord verontagsaam
word. Ons mag miskien nog 'n Bybel besit, maar ons weet nouliks waar die Boek lê. Ons
ondersoek nie die Skrif nie. Ons bepeins en bespreek dit nie. Selfs Sondae as die Skrif vir ons
uitgelê en toegepas word, dan skitter ons deur ons afwesigheid in die kerk. Ons gaan gretig
luister na wat politieke redenaars en menslike wysgere ons te vertel het. Maar ons is traag en
lusteloos om na Gods Woord te luister. O, dat ons tog mag besef wat ons in die Evangelie
besit, en gebruik maak van elke moontlike geleentheid om ons siele daardeur te verryk!
In Hosea 4:6 sê die Here: "My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die
kennis verwerp het sal Ek jou verwerp". Die Bybel is in meer as 1100 tale vertaal en die
goedkoopste boek ter wêreld. Maar wat help dit as hy nie gelees word nie? Daar is nie 'n
groter gevaar as onkunde nie, veral as dit gaan om ons ewige sieleheil. Die Christelike wêreld
sink stadig maar seker terug na die heidendom. Vir talle is die Bybel 'n geslote boek. Mag ons
tog waardeer wat ons het!
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17 FEBRUARIE
"WORD ALLE MENSE DAN WEER DEUR CHRISTUS VERLOS?" — Vr. 20.
"Want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te oordeel nie, maar
dat die wêreld deur Hom gered kan word" — Joh. 3:17.
Daar is Bybeltekste wat die indruk gee asof God alle mense in Christus verlos en salig maak.
Dit wil sê, as ons nie die teksverband laat spreek nie en nie die baie ander tekste daarteenoor
stel wat beslis en baie duidelik ontken dat dit die geval is nie.
God wil die wêreld red, soos duidelik gesê in ons teksvers hierbo. Dit spreek dan tog ook
vanself, want as God die wêreld laat verlore gaan en net enkele mense uit die wêreld red, dan
het Hy dit tog nog verloor teen satan, wat dan die wêreld uit Gods hand geruk het en dit
triomfantelik die verderf instort. Dan kan en mag satan tereg juig oor sy oorwinning. Maar nou
is dit net andersom. God red sy ganse skepping stoflik en geestelik. En alhoewel alle mense
nie gered word nie, word nogtans in Christus die mensheid of die kern van die mensdom
gered. Die wat verlore gaan, is die droë takke of blare wat afval.
Dit is verstaanbaar dat die vraag opkom of alle mense gered word? God is 'n God van liefde,
en daar kan geen twyfel bestaan dat Hy geen behae het in die dood van die sondaar nie. Die
soenlyde van Christus is dan ook van dié aard dat dit voldoende krag en waarde besit om alle
mense te red. Waarom alle mense dan nie inderdaad gered word nie, soos die Skrif duidelik
leer, is 'n ander vraag, wat ten slotte deur ons verstand nie opgelos kan word nie. Al wat ons
weet, is dat dit God behaag het om 'n deel van die mensheid te laat bly in die verderf waarin
hulle hulself gestort het, en dat God daarin verheerlik word deur die betoning van sy Goddelike
geregtigheid.
Baie is geroep maar min uitverkies (Matt. 22:14). Alleen Gods verkiesende genade kan ons
red (Rom. 9:16). Van die 2.600.000.000 mense op die aarde is maar sowat 800.000.000
Christene, insluitende Roomse, Grieks-Ortodokse en Protestante. Hoeveel hiervan nou ware,
opregte kinders van God is en hoeveel net naam-Christene is, weet ons nie. Dis in elk geval
duidelik dat 'n minimale deel van die mensheid Christus aangeneem het.
Wie Christus nie aanneem nie, moet noodwendig verlore gaan. En niemand kan na Christus
toe kom as die Vader hom nie trek nie. (Joh. 6:44).
Die mens wil dit graag glo dat alle mense gered sal word, omdat hy die sonde wil dien en
darem tegelyk ook die saligheid wil beërwe. Dis dan ook 'n aangename en strelende gedagte
vir almal wat meer bekommerd is oor hul eie heil as oor die eer van God. En hulle sou God
wil dwing om die hemel oop te maak vir alles en almal wat wil binnekom, nadat die poorte van
genade reeds gesluit is. Nie God nie, maar hulle wil besluit en beslis oor die toelating tot die
hemel. En soos hulle gewoond was om hier op die aarde alles vir hulle op te eis, so wil hulle
ook die hemel opeis. Vir die gelowige is die groot vraag nie of alle mense salig word nie, maar
of God alle eer ontvang in hemel en op aarde, vir tyd en vir ewigheid?
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18 FEBRUARIE
"ALLEEN DIE WAT IN CHRISTUS INGELYF WORD, WORD SALIG" — Vr. 20.
"Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê"
— Joh. 3:16.
Alleen hulle wat in Christus glo, sal gered word. Ons sal nog sien wat die ware geloof is. Hier
let ons net daarop dat dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof. Die geloof verbind
ons aan Christus, of, soos die Kategismus dit uitdruk, lyf ons in Christus in. Paulus gebruik in
Romeine 11 die beeld van 'n boom waarop nuwe takke ingeënt of ingelyf word. Ons kan nie
deel hê aan Christus as ons nie in Hom ingelyf word nie. Die rank kan alleen vrugte dra as dit
in die wynstok ingeënt is. Los van die wynstok is hy leweloos, kragteloos en vrugteloos (Joh.
15:1-6). Die tak wat los op die grond lê, kan nie deel hê aan die lewenskrag en lewensfrisheid
en lewensvrugbaarheid van die boom nie.
Wie Christus verwerp, kan nie deur Hom gered word nie. Dié staan buite Christus. Dié is nog
in die staat van 'n sterwende, 'n verworpene, 'n veroordeelde en doemskuldige. Hy leef nie
maar is dood. Hy dra nie vrugte van geregtigheid nie maar vrugte van die verderf. Deur die
geloof alleen kan ons deel kry aan Christus; kan Hy ons harte, ons gedagtes, ons begeertes,
ons ganse lewe vul; kan ons één met Hom word — en Hom van harte liefhê. As ons nie glo
nie, dan is Christus vir ons nog 'n vreemdeling, 'n buitestaander, 'n onbekende. Alleen as ons
glo, neem Christus ons gevange tot sy diens, in gehoorsaamheid. As daar geloof in ons hart
is, dan leef Christus in ons. Die band van die geloof is absoluut onmisbaar.
En tog is dit baie duidelik dat talle mense nie in Christus glo nie. Daar is miljoene wat in
ongeloof en afgodery lewe. Nie alleen die barbaarse heidene nie maar ook beskaafde heidene
verwerp Christus. Talle is daar wat Christus wel met die mond bely maar Hom metterdaad
verwerp. Baie mense wil nog deurgaan vir Christene maar verwerp en vertrap Christus in hul
praktiese lewe.
Daarom, helaas, word nie alle mense deur Christus gered nie. Daar is miljoene wat geen deel
aan Christus het nie, wat van Hom niks wil weet nie, wat spot met sy Naam en sy kerk verag.
Hulle sal en moet verlore gaan. Hoe graag ons dit ook anders sou wou gehad het, dit is die
naakte feite, en daar is niks aan te doen nie. Daar is g'n ander naam onder die son gegee,
waardeur ons gered kan word nie, behalwe dié van Christus alleen (Hand. 4:12). Wie Hom
verwerp, moet sterwe. Mag God ons daarvoor bewaar en ons vervul met 'n ware geloof!
God het geen lus in die dood van die sondaar nie maar daarin dat hy hom bekeer en lewe. In
2 Petr. 3:9 lees ons byvoorbeeld: "Maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige
moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom". Hierdeur moet ons egter nie
verstaan dat alle mense gered word nie. Die Skrif is baie duidelik daaroor, dat 'n groot deel
van die mensdom verlore gaan (vergelyk bv. Matt. 25:46). Ewewel is God lankmoedig. Hy
straf dan ook nie voordat die beker van ongeregtigheid vol geword het nie.
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19 FEBRUARIE
"ONS WORD IN CHRISTUS INGELYF, MAAR NEEM SY WELDADE AAN" — Vr. 20.
"En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan,
moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek" — Hebr. 11:6.
Die geloof het twee kante, nl. 'n passiewe en 'n aktiewe kant. Die geloof is iets wat in ons
gewerk word deur die wederbarende werking van die Heilige Gees. Deur die sonde het ons
die vermoë verloor om te kan glo. Al hoor ons Gods Woord duisend maal en sien ons al sy
wondere dag na dag, sal ons nogtans nie in God glo nie tensy Hy ons die geloof skenk. So
lees ons byvoorbeeld in Efesiërs 2:8: "Want uit genade is julle gered,' deur die geloof, en dit
nie uit julleself nie: die is die gawe van God".
En hierdie genadegawe van God is nie beperk tot diegene wat volwasse is nie, maar selfs die
kindertjies van verbondsouers kan dit in hul hartjies besit, al weet hul self nie daarvan nie.
Hulle besit dit as 'n vermoë of aanleg of onbewuste gerigtheid van hul sielsvermoëns. Hulle
besit die geloof in kiem, al sluimer dit nog daarbinne in hul harte. 'n Kind kan dus ook
wedergebore en daarom gelowig wees, al besef hy nog niks daarvan nie. En daarom kan hulle
ook deur die geloof salig word as hulle sterwe. Hulle sterf dan nie as ongelowiges nie maar
as gelowiges. Hulle is deur die geloof in Christus ingelyf en word daarom deur Hom gered.
Die wederdopers beroep hulle dan ook ten onregte op 'n teks soos Markus 16:16. Daar word
wel gesê: "Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word.... ", maar die woorde is deur Jesus
gespreek toe Hy sy dissipels uitgestuur het om die Evangelie te gaan verkondig onder die
heidendom. En dit spreek vanself dat by die sending onder die heidene alleen die
volwassenes wat tot bekering kom en gelowig word, gedoop kan word. Waar ons egter te
doen het met verbondskinders van gelowige ouers, is dit heeltemal 'n ander saak. Hulle word
beskou as geheilig in Christus en ontvang die teken van die verbond, nl. die doop, in die Nuwe
Testament en die besnydenis onder die Ou Testament. Ons sal hierop egter later terugkom.
Alhoewel ons niks kan doen aan ons wedergeboorte nie, net so min as aan ons geboorte,
beteken dit egter nie dat ons soos 'n klip is wat gedra moet word nie. Die wedergeboorte
verwek die geloof in ons, en die vrug van die geloof is dat ons dan Christus aanneem as ons
persoonlike Saligmaker. Sodra ons 'n bewuste lewe begin lei, groei die geloofsbewussyn in
ons ook op en ons besef al duideliker wat ons eers net vaag gevoel het, nl. dat ons Verlosser
leef en ons sal lewe. En so neem ons Christus dan aan van ganser harte en wy ons hele lewe
aan Hom toe. Hy word vir ons alles in die lewe, en ons kleef Hom aan as ons hoogste goed.
Ons kry hom hartlik lief en laat ons deur Hom lei en regeer. Ons kan nie meer sonder Hom
lewe nie, en as Hy ons sou verlaat, sou ons sterwe. Dit kan egter nie gebeur nie, omdat Hy
ons ook aangeneem het en sy lewe vir ons afgelê het.
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20 FEBRUARIE
"WAARUIT BESTAAN 'N WARE GELOOF?" — Vr. 21.
"Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in
Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie?" — Rom. 10:14.
Om in Christus te kan glo, moet ons Hom in die allereerste plek ken. Ons moet weet wie Hy
is en hoe Hy ons verlos. Daarom sê die apostel dat die heidene nie in Christus kan glo nie,
tensy hulle van Hom kennis verkry, en dit kan nie anders geskied as deur die prediking van
die Evangelie aan hulle nie.
Ons moet Christus ken om in Hom te kan glo. Hoe die kennis verkry word, sal ons nog sien.
Maar kennis is 'n wesenlike en onmisbare element van die geloof. Geloof kan nie blind wees
in dié sin wat die Roomse Kerk dit leer nie. Volgens hulle moet die Christene 'n blindelingse
vertroue hê in wat die kerk leer, en hulle geheel en al daarop verlaat. Hulle hoef nie alles te
weet of te verstaan nie. Hulle moet hul saligheid maar in die hande van die kerk laat, wat
daarvoor sal sorg. Hulle hoef hulle nie daaroor te bekommer nie, solank hulle maar net hul
verpligtinge teenoor die kerk nakom.
Ook die geesdrywers of dwepers op godsdienstige gebied heg nie veel waarde aan die kennis
nie. Geloof is by hulle 'n gevoelsaak wat alleen die hart raak. Hulle weet eintlik nie presies wat
hulle glo en waarom nie. Hulle kan g'n rekenskap gee van hulle geloof nie. Hulle ywer sonder
verstand. En daarom is hulle ook so koersloos en onstandvastig. Hulle drywe maar op die
stroom van die gevoel, selde waarheen dit hulle mag voer.
Nee, geloof is in die eerste plek kennis. Daarom het God sy Woord aan ons gegee. Dit help
nie om maar te sê: "Ons glo aan liewe Jesus", as ons nie weet wie Jesus is nie. Anders glo
ons net nou maar aan 'n selfuitgedagte en daarom valse Jesus, 'n Jesus wat nie bestaan nie
en wat nooit bestaan het nie. Daar is net één Heiland, en dis die Christus van die Bybel. En
van Hom kan ons nooit genoeg weet nie. Hoe dieper ons indring, hoe aanbiddeliker en
wonderliker word die kennis van die rykdom van Gods genade in Christus vir ons. Ons moet
daarom die Skrifte ondersoek, want dié getuig van Hom. Ons moet ons kinders vroeg en laat
onderrig in die kennis van hulle Saligmaker. Al die wysheid en kennis van die wêreldse dinge
is nie te vergelyke met die kennis van Christus nie. Wie Hom ken, besit die ewige lewe. En
tog, nieteenstaande die duisende Bybels en kerke op aarde, is Christus dikwels 'n onbekende
onder die sg. Christendom. Og, dat ons meer kennis mag soek en najaag en van God begeer,
dié kennis wat die moeite werd is om te besit, die kennis van Christus.
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21 FEBRUARIE
"'N WARE GELOOF BETEKEN OOK 'N VASTE VERTROUE" — Vr. 21.
"Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die
dinge wat ons nie sien nie" — Hebr. 11:1.
Geloof is egter ook 'n saak van die hart. Dis nie alleen 'n saak van die hoof, van kennis en
verstand nie. 'n Ware geloof is die geloof wat ons aangryp in ons siel, wat ons laat ontvlam in
liefde tot Christus, wat ons besiel en inspireer tot selfopofferende dade in die diens van God.
Die geloof raak ons hele verhouding tot God in al die lewensaspekte. Dit raak hoof, hart en
hand. Dit gee 'n nuwe inhoud aan ons denke, ons gevoel en ons strewe. Dit laat ons anders
dink, anders voel en anders handel as die ongelowige of die wêreldling.
Geloof wat net bestaan in kennis, is koud, dor en doods. Dit help nie dat ons alles weet van
Christus as ons Hom dan nie ook van harte liefhet as ons Heiland en Saligmaker nie. Die
duiwels weet ook dat daar 'n God is, maar hulle haat Hom en laster Hom. Die Fariseërs en
Skrifgeleerdes het alles geweet wat daar in die Wet en die Profete staan, maar dit het nie
verhinder dat hulle Christus aan die kruis gespyker het nie. Daar is mense wat die Bybel van
voor tot agter ken en talle van tekste kan opsê en wat tog die grootste huigelaars en vyande
van Christus is, omdat hulle nie hul Bybelkennis toepas in hul lewe nie maar dit miskien
veeleer misbruik om hul sondes agter 'n skyn van geregtigheid te verberg. Hulle maak soos
die satan, wat Christus wou verlei tot sonde deur die Skrif aan te haal. Maar Christus het hom
juis met die swaard van die Skrif verslaan.
Geloof sonder vertroue is 'n leë dop, 'n liggaam sonder siel. Daar word gepraat van historiese
geloof, wondergeloof ensovoorts. Ten slotte is daar net geloof en ongeloof. Want geloof wat
net in blote kennis bestaan, is ten slotte g'n geloof nie en is ook in werklikheid g'n kennis van
Christus nie. Want wie Hom net ken sonder om Hom persoonlik aan te neem as Messias, ken
Hom tog in waarheid nie. So ook is die sg. tydgeloof, of geloof wat net vir 'n tyd duur, wesenlik
g'n geloof nie. Wie Christus eenmaal aangeneem het as sy Verlosser, kan Hom nooit weer
loslaat nie. Die gelowige kan val, maar nie verval nie.
Tog is ons geloof dikwels so swak. Daar is so min ware vertroue. Ons glo wel dat Christus vir
ander gesterf het, maar dit gaan so moeilik om te glo dat Hy ook vir ons gesterf het. En tog
moet dit nie so wees nie. Ons kan en moet weet dat Christus ook ons persoonlike Redder is.
Daarvoor moet ons God steeds bid. Maar steeds sal ons aangeveg word. As dan tog op die
ou end die vertroue maar altyd weer seëvier! Goddank dat ook 'n klein en swak geloof
voldoende is tot saligheid! Tog moet ons steeds bid vir versterking van ons geloof.
Daar is vandag 'n gees van vertwyfeling, onsekerheid en vrees op die aarde wat die mensdom
verlam en alle idealisme uitblus. Maar wat nodig is, is die lewende geloofsband met die ware
God. Dit wil sê ons moet met ons hele wese op God aanleun en steun, sodat Hy die eerste
en die laaste in ons lewe is. Deur van God af weg te lewe of onverskillig te wees t.o.v. sy diens
en nie die kerk te besoek, die Skrif te ondersoek en in die gebed te volhard nie, vermoor ons
ons eie geloofslewe en blus ons die Gees uit.
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22 FEBRUARIE
"DIE HEILIGE GEES WERK OOK DIE GELOOF IN MY HART DEUR DIE
EVANGELIE" — Vr. 21.
"En 'n vrou met die naam van Lidia, 'n purperverkoopster van die stad Thiatire, 'n
godsdienstige vrou, het geluister; haar hart het die Here geopen om ag te gee op
wat deur Paulus gesê is" — Hand. 16:14.
Hoe word die geloof in ons hart verwek? Die Kategismus sê: Deur die Evangelie en die
werking van Gods Gees. Hierdie twee is onmisbaar vir die ontstaan van die geloof. Geloof kan
nie sonder die Evangelie of die Woord van God ontstaan nie. Dit beteken dat ons nie kan glo
as God nie sy Woord aan ons gee nie, dit wil sê sy Woord soos vervat in die Heilige Skrif. Die
Bybel is die middel of instrument in Gods Hand waardeur die geloof in ons hart verwek word.
Maar meer nog: die Bybel bevat ook die inhoud van ons geloof. Geloof in God en Jesus
Christus kan dus alleen ontstaan deur geloof aan die Bybel. Wie die Bybel verwerp, verwerp
daarmee ook die inhoud, die boodskap, die Christus van die Bybel.
Alle geloof wat nie Skrifverankerd is nie, is dan ook leeg, vals, blind, kragteloos. Dit is
subjektief, willekeurig, onvas, spekulatief en laat ons siel koud en doods. Dit dryf op die stroom
van die blinde gevoel en verander net so gedurig soos die oppervlakte van die see. Dit het g'n
objektiewe maatstaf, g'n vaste koers, g'n onwankelbare fondament nie. Dit maak van ons
swakkelinge wat met enige opbruising van gevoel ons laat meesleep. Ons is nooit seker van
onsself nie en kom nooit tot rus nie. Aan die ander kant kan die Bybel sonder meer nie geloof
in ons hart verwek nie. Daartoe is nodig dat Gods Gees ons hart ontvanklik sal maak vir die
Skrifboodskap. Anders bly ons letterknegte wat die sin en gees van die Bybel nie verstaan nie
en wat ons eie subjektiewe verklaring aan die Skrifwoord gee. As God nie deur sy Gees die
Skrifboodskap in ons hart laat ingaan nie, sal dit ons koud en onverskillig laat en ons nie besiel
met 'n lewende geloof in onse Here Jesus Christus nie.
Daarom moet ons gebruik maak van die Bybel om dit te lees, te ondersoek en te bepeins. Ons
moet luister na die prediking van die Woord, waar die skatte van die Bybel aan ons blootgelê
word. Maar ons moet daarby nie vergeet om biddend die Skrif te ondersoek en te bespreek
nie. Dit mag nie in ydele woordetwis of oppervlakkige argumentasie gebruik word nie. Die
Bybel is nie daar om allerlei sg. slim vrae oor te stel nie en allermins om dit te gebruik vir
grappe en ydelheid. Wie Gods Gees in sy hart het, sal die Bybel met die grootste eerbied en
ontsag benader, omdat God deur die Bybel tot ons sy lewende Woord rig. Ons behoort ons
hoof te ontbloot as ons die Skrif oopmaak, net soos ons dit doen as ons in die kerk gaan. Ons
is daar op heilige grond, want daar spreek God tot ons, soos Hy tot Moses gespreek het uit
die brandende doringbos.
Ons moet die Woord en die Gees nooit skei nie, wel onderskei. Dis nie twee aparte bronne
van openbaring nie. Selfs waar 'n verbondskindjie sterf, moet ons glo dat die Woord deur Gods
gees op 'n onmiddellike wyse in daardie hartjie geplant is. Dis die fout van die GrieksOrtodokse Kerk dat hulle die Gees laat uitgaan van die Vader alleen en nie ook van Christus
nie en die Woord (Christus) en die Gees van mekaar skei. Dit is ook die fout van alle
geesdrywers.
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23 FEBRUARIE
"NIE ALLEEN AAN ANDER NIE, MAAR OOK AAN MY!" — Vr. 21.
"Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins" — Fil. 1:21.
Paulus was versekerd dat hy die saligheid sou beërwe. Wel was sy geloof nie altyd ewe sterk
nie en moes hy soms ook sware aanvegtinge verduur. So roep hy uit in smart: "Ek, ellendige
mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?" (Rom. 7:24). Maar direk daarna
triomfeer sy geloof: "Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here!" En as hy sy lewensloop
beëindig, dan roem hy in die geloof: "Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop
voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid
wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee" (2 Tim. 4:7 en 8). Alhoewel daar
g'n Christen is wie se geloof altyd ewe rotsvas staan nie en die meeste van ons waarskynlik
kleingelowig is, neem dit nie weg nie dat ons kan en moet versekerd wees van ons saligheid.
Geloof beteken geloof in God, soos Hy Hom in sy Woord aan ons geopenbaar het, nl. as die
Redder van sondaars en sondaresse. God het sy verbond gesluit met Abraham, die vader van
die gelowiges, en daarom ook met ons en ons kinders. Daardie trouverbond is net so
onveranderlik soos God self. Ons kan nie in God glo sonder om in sy beloftenisse te glo nie.
En dit beteken dat Hy ons Heiland en Saligmaker is. As ons Gods genade verwerp, dan
verwerp ons God self. Ons ken God nie anders as in die aangesig van Jesus Christus nie.
Daarom moet ons glo dat God ook onse God en vader in Christus is. Dit lê in die wese en
inhoud van die geloof self. As ons God nie aanneem as ons Heiland en Redder in Christus
nie, dan is ons nie gelowig nie maar ongelowig.
Twyfel is 'n siekteverskynsel. Dis 'n teken dat ons geloof nie gesond, nie reg is nie. Ons
behoort nie daarin te berus nie, allermins op ons kleinheid van geloof te roem. Ons moet soek
na 'n sterk en standvastige geloof. Deur kleingelowigheid toon ons dat ons twyfel aan God se
waaragtigheid en trou.
Kleingelowigheid kan baie oorsake hê. Daar is so iets soos verstandelike twyfel, nl. dat ons
deur talle probleme wat ons nie kan verstaan nie, soos die ewige bestaan van God, die
skepping van die wêreld ens., in twyfel verval. Ook die vraagstukke van hoe die lyde te rym is
met Gods liefde en die kwaad met Gods heiligheid, bring ons soms in twyfel. Maar die diepste
grond van twyfel is ons afval en wegdwaling van God af. Solank ons naby die Here lewe en
in sy weë wandel, sal ons geloof sterk bly. Die twyfel aan God kom ten slotte daarvandaan
dat ons God prakties in ons lewe verwerp het en Hom daarom ook uit ons gedagtes wil verban.
Dis 'n vorm van opstand teen God. Daarom moet ons dit beveg. Ons moet nie rus nie voordat
ons saam met 'n Thomas kan sê: "My Here en my God!" (Joh. 20:28).
Terselfdertyd moet ons onthou dat satan juis die gelowiges ten sterkste aanval. Dink maar
hoedat selfs 'n Johannes die Doper getwyfel het toe hy in die gevangenis gesit het! Vir Paulus
het satan met die vuis geslaan (2 Kor. 12:7), wat toon dat Paulus is sware aanvegting was.
Soos die vader van die maansieke kind wat Jesus genees het, moet ons dikwels uitroep: "Ek
glo, Here, kom my ongeloof te hulp!" (Markus 9:24). Tog moet ons nie net altyd met onsself
besig wees nie. Ons word nie salig omdat ons so 'n groot en sterk geloof het nie. Ons word
geloof egter oefen deur ons in te werp in die magtige stryd vir Gods koninkryk.
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24 FEBRUARIE
"ONS MOET ALLES GLO WAT IN DIE EVANGELIE BELOOF WORD" — Vr. 22.
"Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot
teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome
kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus" — 2 Tim. 3:16 en 17.
Wat moet ons glo om salig te word? Dié vraag sal nog breedvoerig behandel word as ons
ingaan op die artikels van ons Christelike geloof, Hier kan ons alleen instem met die
Kategismus as hy verklaar dat ons alles moet glo wat in die Evangelie beloof word. Dit beteken
prakties alles wat in Heilige Skrif of die Bybel staan. Immers die Evangelie bevat nie net 'n vae
belofte van redding nie maar fundeer die belofte in die werklike lewe en bestaan van die mens
en van die skepping, wat in sonde en ellende geval het. Alles wat in die Bybel beskrywe word,
staan in verband met die groot belofte van die Saligmaker van die wêreld en toon ons die
agtergrond, die inhoud en die vervulling van daardie belofte van God.
Dit alles kom dus hierop neer dat ons nie net aan die Bybel moet glo nie maar dat ons die
Bybel self, in sy geheel, moet glo. En dit kan ons dan ook doen, omdat die Bybel deur God
ingegee is, d.w.s. geïnspireer is, sodat dit die onfeilbare waarheid van God bevat en met
absolute gesag spreek. God het die Bybelskrywers so met sy Gees vervul en beheers dat
hulle alleen gespreek en geskryf het wat God wou laat neerskrywe.
Dit beteken nie dat hulle meganies geskryf het sonder om te weet wat hulle doen nie. Maar
God het hulle by hul denke en handele so gelei en gebruik dat hulle sy Woord neergeskryf
het. Die gevolg is dat, alhoewel die Bybel deur talle skrywers in die loop van baie eeue geskryf
is, dit die stempel dra van eenheid en net één boodskap bring van begin tot end. Eintlik is nie
die Bybelskrywers nie maar Gods Gees die Outeur van die Bybel.
Die Bybel moet dus in alles geglo word, ook in sy beskrywing van wondere. Ja, selfs waar die
Bybel skynbaar bots met moderne wetenskaplike teorieë, moet die Bybel vir ons meer gesag
hê as die gedurig wisselende subjektiewe beskouinge van mense. Die wetenskap kon nog
nooit op een enkele punt bewys dat die Bybel nie waar is nie. Wel het die wetenskap al dikwels
bewys die onbetroubaarheid van alle menslike wysheid.
Die Bybel was daarom Die Boek van ons volk, en dit was hulle troos en krag en besieling.
Sonder die Bybel sal ons nooit in hulle voetspore kan volg nie. Laat ons onvoorwaardelik buig
voor die Heilige Skrif! Dan staan ons op 'n vaste en onwankelbare fondament. Alleen wanneer
ons sê: "U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad" (Ps. 119:105), sal ons bewaar bly
vir struikeling of afdwaling.
As ons die gesag van die Bybel verwerp, sny ons die hartaar van ons geloof af. Dan weet ons
ten slotte niks van God en sy Raad af nie. Dan dryf ons soos 'n skip sonder roer op die waters
van menslike spekulasie en agitasie. Dis omdat die Bybel nie meer in baie kerke, huise en in
ons skool die fondament van die opvoeding is nie dat ons beskawing so aan die verval is, dat
ons nou al moet begin met opvoeding vir volwassenes. Maar sonder die Bybel sal ook dit nie
slaag nie.
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25 FEBRUARIE
"ONS ALGEMENE EN ONGETWYFELDE CHRISTELIKE GELOOF" — Vr. 22.
"As jy met jou mond die Here Jesus bely en met, jou hart glo dat God Hom uit die
dode opgewek het, sal jy gered word: want met die hart glo ons tot geregtigheid en
met die mond bely ons tot redding" — Rom. 10:9 en 10.
Ja, hoeveel maal het u al die twaalf artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike
geloof van die kansel af hoor lees! En hoe baie maal het u dit skaars aangehoor, om dan weer
in allerlei ander gedagtes verstrooid te raak! Dis maar somaar die predikant wat die Artikels
voorlees, omdat dit 'n deel van die liturgie is, maar die gemeente het daar nie eintlik veel mee
te doen nie, so dink menigeen.
Die Apostoliese Geloofsbelydenis het 'n eeue-oue bestaan. Niemand kan presies sê waar en
wanneer en deur wie dit opgestel is nie. Dit kan nie bewys word dat elke apostel een artikel
opgestel het nie, en dis ook nie waarskynlik nie. Tog word dit genoem die Apostoliese
Geloofsbelydenis omdat dit 'n kort samevatting is van wat die apostels geleer het en wat reeds
in die doopformulier opgesluit lê, nl. "doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die
Heilige Gees" (Matt. 28:19).
In die 12 artikels lê die hele Christelike geloofsleer opgesluit. Ons kan niks meer glo of anders
glo as wat daar staan nie, tensy ons van die Bybel af wil wegdwaal. Ons kan alleen nader
omskrywe en breër uitwerk wat daar staan, soos o.a. gedoen is in die Nederlandse
Geloofsbelydenis. Die twaalf artikels is dus 'n belydenis wat die geloof van die volk van God
op aarde vertolk. Daarom moet ons eerbiedig wees daarteenoor. Wanneer dit van die kansel
af voorgelees word, bely die gemeente deur die mond van die leraar hulle geloof voor God en
die wêreld. Dis 'n getuienis wat afgelê word tot eer van God en veroordeling van die
ongelowige wêreld. Dis 'n uitdaging aan die ongeloof.
Ons sal dan in die vervolg handel oor die inhoud van ons algemene en ongetwyfelde
Christelike geloof. Hoe dankbaar moet ons nie wees nie dat ons met die hart in Christus mag
glo as die opgestane en verheerlikte Heiland en Hom met die mond mag bely as ons glorieryke
Koning! Daarin lê ons verlossing deur sy geregtigheid. Ons geloof berus nie op menslike
wysheid en krag nie. Ons bely dit uit die krag van die Heilige Gees en van Hom wat ook ons
gedurig bely voor God en die heilige engele.
Waar daar in die loop van die geskiedenis gedurig nuwe strydpunte ontstaan het, was die
Christelike kerk genoodsaak om in aansluiting by die Apostoliese Geloofsbelydenis 'n breër
belydenis op te stel en so het baie Geloofsbelydenisse ontstaan. Die Belydenisskrifte van die
drie Afrikaanse kerke is te vind agter in die Psalmboek en bestaan uit die 37 artikels van die
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. As
ons kerke hierdie Belydenis waarlik bely, dan sal ons mekaar weer vind en sal daar ook veel
meer geloofswarmte onder ons wees.
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26 FEBRUARIE
"DIE TWAALF ARTIKELS EN DIE DRIE-ENIGE GOD" by Vr. 23 en 24.
"En die een (seraf) het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here
van die leërskare! Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!" — Jes. 6:3.
Soos ons reeds aangetoon het, staan die Twaalf Artikels van die geloof in verband met God,
wat Hom aan ons geopenbaar het as God, die Vader, God, die Seun, en God, die Heilige
Gees.
Oor die Vader handel net een artikel. Oor die Seun handel sewe artikels, en in verband met
die Heilige Gees en sy werke staan die laaste vier artikels. Een is die getal van die absolute
die enige en alomvattende God, die Vader, die Skepper van hemel en aarde. Sewe is die getal
van die genadeverbond wat vervul word in die persoon en werke van die Christus Gods. En
vier is die getal van die wêreld met sy vier eindes, wat deur die Heilige Gees gered en
verheerlik word.
Ons sal in die volgende artikels nog verder handel oor die verborgenheid van die Drie-eenheid.
Hier wys ons daarop dat ons geloof 'n volheid bevat waaraan niks te kortkom nie. Al deurgrond
en verstaan ons nie alle dele van die Geloofsbelydenis in sy volle diepte nie, dan neem dit
nogtans nie weg nie dat dit 'n belydenis is van die drie-enige God in die volle rykdom van sy
openbaring.
Wie dus die 12 Artikels ken en verstaan en dit van harte bely, is ryk in God. O, daar is sovele
wat aardse skatte en najaag. Hulle kan maar nooit genoeg kry nie. Hulle laat hulle siel
verhonger om aardse brood na te jaag. En op die end ontdek hulle dat dit alles net wind is
waar hulle na gegryp het. Leeg en arm gaan hulle die dood in. Ongelukkig, teleurgesteld en
diep wanhopig moet hulle uiteindelik alles los en afgee wat vir hulle dierbaar was.
In ons tyd het 'n groot deel van die sogenaamde Christendom die belydenis van die Drie-enige
God prysgegee. Daar is kerke wat geen waarde heg aan die Belydenis nie en glo dat ons die
waarheid nie besit nie maar steeds moet najaag en ontdek. Sulke kerke het niks om aan hulle
lidmate te gee nie en is besig om geestelik dood te bloei. In die plek van die lewende,
waaragtige, Drie-enige God verkondig hulle net 'n algemene Godsidee en 'n Christus-ideaal,
wat ten slotte heeltemal inhoudloos en kragteloos is.
Die Twaalf Artikels van die geloof is kort en saaklik, maar elkeen van hulle is 'n kleinood, 'n
juweel, 'n skat van onverganklike waarde. Gelukkig hy wat deur so 'n geloof kan lewe en in so
'n geloof kan sterwe. Vaders en Moeders, sorg dat u kinders die Geloofsbelydenis so vroeg
moontlik leer. Sorg eers dat die heerlike geloofswaarhede in u kind se hart kom, en dan kan
u u bekommer oor die kind se toekoms, sy geleerdheid ensovoorts. Al die ander dinge saam
is nie van soveel betekenis as die heerlike Geloofsbelydenis nie. As u kind dit het, dan is hy
ryk en gelukkig, beskermd en verseker en veilig vir lewe en dood. Al kan u vir u kind niks meer
doen nie, sorg tog net sover dit in u vermoë is, dat hy die geloof in die drie-enige God, volgens
ons Belydenis, besit. En dan hoef u waarlik nie meer oor u kind bekommerd te wees nie. Mag
die Here ons daartoe sy genade skenk!
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27 FEBRUARIE
"GOD HET HOM IN SY WOORD GEOPENBAAR" — Vr. 25.
"Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle
dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is,
behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is
nie, behalwe die Gees van God" — 1 Kor. 2:10 en 11.
Die drie-enigheid van God is vir ons verstand 'n onoplosbare raaisel wat ons alleen kan
aanneem deur die geloof, omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het. Ons kan dus
alleen verwys na God se openbaring as ons wil weet Wie en hoe God is. Ons kan God nooit
bewys nie en kan Hom dus ook nooit verklaar of uitlê nie. Dan sou Hy nie meer God wees nie.
Immers, dit is juis die kenmerk van God dat Hy nie 'n skepsel of 'n deel van die skepping is
nie maar buitekant en bokant alle kreatuurlike verhewe is. Ons kan Hom dus nooit bykom soos
wat ons alle geskapene met ons gedagtes, ons tegniek, ons navorsing kan bereik en beheers
nie. Ons kan God nie uitdink nie. As Hy Hom aan ons nie openbaar nie, sou ons van sy
bestaan nooit geweet het nie, en allermins sou ons kon sê wie en wat God is. Wel spreek die
natuur, die geskiedenis en ons gewete van die bestaan van God, maar ook dit weet ons alleen
omdat en in sover God Hom daarin aan ons openbaar. Ons kan God dus alleen ken deur te
glo in sy Woord, in wat Hy tot ons spreek.
Goddank dat God ons dan nie in ewige duisternis gelaat het nie. Wat sou ons lewe tog nie
hopeloos en troosteloos gewees het as ons nie die drie-enige God geken het nie! Christus
Jesus het gesê: "En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus
Christus wat U gestuur het" (Joh. 17:3).
Hoeveel miljoene mense lê nie gekniel voor klip of hout, voor uitdinksels van hul eie verstand
of gevoel of wil nie! Hulle maak vir hulle gode, na hulle beeld, d.w.s. gode wat so is soos die
mens dit graag wil hê en met al die kenmerke van menslike gebreke en swakhede. Wat 'n
ydelheid, wat 'n dwaasheid, wat 'n verspilling van tyd en kragte, ja, wat 'n misleiding en
selfmisleiding! Wat beteken al sulke godsdiens tog? En hoevele gaan nie daardeur die dood
in sonder die hoop op die ewige lewe nie!
Daarom moet ons ook in hierdie opsig nie eiewillige godsdiens beoefen nie. Ons moet nie
agter ons eie verduisterde verstand aangaan nie. Ons moet vra na God se geopenbaarde
Woord. Daarin alleen sal ons die waarheid vind en daardeur die ewige lewe.
Oor God kan 'n mens nie spekuleer nie; dan spekuleer jy oor 'n selfuitgedagte God. Ons is
hier absoluut afhanklik van God se genadige selfopenbaring. Die Skrif is die "bril" waardeur
ons kyk na die skepping, as Gods handewerk, om daarin en daaragter deur die geloof God
self te sien. Teologie is dus eintlik die antwoord op die vrae wat deur die filosofie gestel maar
nie beantwoord word nie. Dit is 'n antwoord wat nie die menslike wysheid aan ons verskaf nie
maar die Goddelike openbaring.
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28 FEBRUARIE
"DIE DRIE-ENIGE GOD" — by Vr. 25.
"Die genade van die Here Jesus Christus en die Liefde van God en die gemeenskap
van die Heilige Gees sy met julle almal!" — 2 Kor. 13:13.
God openbaar Hom as die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Al drie die persone
is God; en aangesien God nie gedeel kan word nie, is elkeen nie 'n deel van God nie maar
God in sy volheid. Tog is daar nie drie Gode nie maar net één Goddelike wese. Daar is dus 'n
rykdom van onderskeiding in die wese en bestaan van God self. Hy is nie eensaam en alleen
sonder sy skepping nie. Nee, Hy is ryk in Homself en het die skepping nie nodig nie.
Die Vader is die bron van alles. Alle dinge is uit Hom. Hy is die oorsprong en draer van alles.
As Vader sorg Hy ook vir al wat syne is, en dra Hy sy skepsele as sy kinders. Deur Hom is die
wêreld gemaak en word dit steeds onderhou. Hy is ook die Vader van sy eniggebore Seun,
Jesus Christus, en die Heilige Gees is uit die Vader en die Seun.
Jesus Christus, Gods eniggebore seun, is die Middelaar van alles, van skepping en
herskepping. Hy is die ewige Woord van God, waardeur alles geskape is. In die Ou Testament
tree Hy veral op as die Engel van die verbond. Hy is ook die Middelaar van die Nuwe Verbond.
Deur Hom is die wêreld met God versoen en die dood verslind in die oorwinning. Hy tree op
tussen God en die skepping as Hoëpriester en is also die Middelaar om vrede en geregtigheid
op aarde te bring.
Die Heilige Gees is die lewenswekker. Reeds by die skepping lees ons dat die Gees van God
op die waters gesweef het. Dit wil sê die Gees het die lewe in die skepping gebring, en
daarsonder kan niks lewe nie. Waar Gods Gees verdwyn, daar tree die dood in. En so ook is
dit die Heilige Gees wat ons wederbaar en die geestelike lewe skenk en ons also laat opstaan
in Christus tot die ewige lewe.
Vader, Seun en Heilige Gees is al drie ewe veel en ewe goed God. Die een is nie minder as
die ander nie. Maar elkeen het sy spesifieke plek en taak in die Goddelike bestaan. Tog kan
hulle ook nie van mekaar geskei word nie. Waar die Vader optree, doen Hy dit nooit anders
as met die Seun (as Middelaar) en deur die Gees (as lewenswekker) nie. Christus kom van
die Vader en word deur die Gees oorskadu. En die Heilige Gees maak dat die Vader en die
Seun in ons hart woning maak. Hulle is wel drie maar altyd één in elke opsig.
As ons God bely as Vader-Skepper, dan word daarmee alle gedagte afgesny as sou God en
die natuur of die menslike gees dieselfde wees, soos die Panteïsme leer. God is nie sy
skepping nie, maar hy is ook nie totaal buite sy skepping nie, soos die Deïsme leer, want deur
sy gees woon en werk Hy in sy skepping en kry sy ewige "Woord" (die Seun) as 't ware gestalte
in die skepping, terwyl Hy sy eie Goddelike wese behou.
Wat is ons nie ryk nie! Ons het net één God, maar Hy is vir ons 'n Vader, 'n Middelaar en 'n
Redder uit die dood. Al wat ons nodig het, kan ons in God vind. O, laat ons Hom dan aanbid
en saam met Paulus uitroep: "O, diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God!....
Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid!"
(Rom. 11:33-36).
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29 FEBRUARIE
"'N ENIGE GODDELIKE WESE" — Vr. 25. "Hoor, Israel, die HERE onse God is 'n
enige HERE" — Deut. 6:4.
Ons kan die Goddelike Wese nooit deurskou of begryp nie. As ons dit kon gedoen het, dan
moes ons meer as God of self God gewees het. God is alomteenwoordig en bestaan nie in
die grense van ruimte of tyd nie. Vir Hom is duisend jaar soos één dag (Ps. 90:4). Vir God is
daar g'n grys verlede, g'n verre toekoms nie maar 'n ewige hede. Vir Hom is daar nie ver en
naby nie maar 'n alomvattende hier. Daarom kan ons alleen sy glorie en heerlikheid aanbid.
Daar is egter mense wat meen dat hulle God beter ken as wat Hy Homself ken. Hulle weet
dus beter as die Bybel en meen dat hulle God kan uitlê en verklaar. Arme dwase, wat nie hul
eie nietigheid besef nie! So is daar o.a. ook die Unitariërs wat die Drie-enigheid van God loën.
Vir hulle is Christus nie werklik God nie, en ook die Heilige Gees is nie werklik God nie. Dis
maar verskyningvorme of modaliteite van die één goddelike wese, wat Hom so op verskillende
wyse openbaar.
As ons egter die Heilige Skrif raadpleeg, dan vind ons dat God wel net één God is maar tog
in sy Wese 'n Persoonlike Drievuldigheid bevat. Hy is dus één God maar bestaan uit drie
Persone. Daarom sê God in Gen. 1:26: "Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons
gelykenis.. .." Daarom lees ons in Gen. 19:24: "En die Here het swawel en vuur oor Sodom
en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. ..." Kyk ook Psalm 110:1. In die seënspreuk
(Num. 6:24-26), sowel as die seënbede (2 Kor. 13:13), kom die Drie-eenheid van God uit. En
daar is talle bewyse dat nie net die Vader nie maar ook die Seun en die Heilige Gees goddelike
almag, alwetendheid ens. besit en dat aan al drie die Persone goddelike eer en aanbidding
toegebring is en word.
As ons met God te doen het, staan ons dus op heilige grond en betaam dit ons om eerbiedig
die hoof te buig en die skoene van menslike eiegeregtigheid en eiewysheid af te lê. Die Drieeenheid van God is nie 'n verstandelike spitsvondigheid om oor uit te wei nie maar 'n
wonderlike en aanbiddelike misterie, wat ons laat voel dat God in die hemel is en ons op die
aarde en dat God nie daar is om deur ons ontleed te word nie maar om deur ons gedien te
word en Homself in sy drievuldige bestaan te verheerlik in die werke van sy hande.
Die Drie-enigheid is 'n geweldige misterie. Dit word soms met beelde enigsins toegelig, soos
bv. vader, moeder en kind, wat drie is en tog één; of 'n vlam, hitte en lig, wat ook drie is en tog
één, maar dit verklaar die saak in elk geval nog nie, want die Seun en die Gees is nie maar
aspekte of werkinge van die Vader nie maar is self ook God. Die Seun is van ewigheid af uit
die Vader gegenereer, 'n geboorte dus sonder begin of einde. Die Gees word deur die Vader
en die Seun gespireer3, gaan uit hulle uit, maar ook Hy het geen begin of einde nie. Petrus
het bely dat Christus die Seun van God is (Matt. 16:16; vgl. Joh. 1:1-3, 13, 14). Christus sê
dat die wat Hom gesien het, die Vader gesien het (Joh. 14:9). Die Heilige Gees is die Trooster,
wat ons lei in alle waarheid (Joh. 16:13) en wat ook vir ons bid (Rom. 8:26). Hulle is dus
Persone, net soos die Vader self. Waarlik, hier kan ons maar net aanbid.
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Gestuur?
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1 MAART
"GOD DIE SKEPPER" — Vr. 26.
".... en ons verkondig die Evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer
tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is,
gemaak het" — Hand. 14:15.
"In die begin het God die hemel en die aarde geskape" — Gen. 1:1.
God het die ganse heelal uit niks geskape. Die gedagte van skepping is om iets in die lewe te
roep uit niks, dus iets daar te stel wat voor die tyd nog nie bestaan het nie. Dit is dus 'n
wonderwerk van Gods almag. Ons kan ook wel dinge maak, in dié sin dat ons uit sekere
voorhande materiaal iets tot starnd bring wat nog nie bestaan het nie. Neem byvoorbeeld die
radio, die vliegtuig, ensovoorts. So ook kan 'n kunstenaar 'n musiekstuk komponeer of 'n
skilderstuk skilder wat nog nie bestaan het nie. En om hierdie rede word dikwels gesê dat die
mens iets skep. Tog kan ons nooit van die mens sê dat hy 'n skepper is nie. Immers hy moet
altyd die nodige materiaal, grondstowwe of -produkte hê waarmee en waaruit hy enigiets moet
vervaardig. Hy is dus afhanklik van wat voorhande is, van wat God hom ter beskikking stel.
God het egter die hemel en die aarde uit niks geskape. Die middel daartoe was alleen sy
Goddelike Woord en Gees (Ps. 33:6). Nie deur ewolusie nie maar deur skepping het die heelal
tot stand gekom. Daar kan geen versoening wees tussen die twee beskouinge nie. Dis óf die
een óf die ander. Selfs die sg. kreatiewe ewolusie is in wese 'n verwerping van die
wonderwerk; van Gods skeppende almag. Dis 'n poging om die wonder van die skepping weg
te redeneer deur dit uit te sprei oor 'n verloop van miljoene jare waarin daar baie klein
veranderinkies geleidelik sou plaasgevind het.
Die feit bly egter dat die ontstaan van die stof, die lewe, die lewenssoorte ensovoorts nie op
ongelowige standpunt verklaar kan word nie. Dit bly 'n wonder, al word die ook oor miljoene
jare uitgerek. Ons glo egter volgens die Skrif nie aan die miljoene jare nie. Ons glo aan die
ses skeppingsdae. En 'n dag is 'n dag en nie iets anders nie. Al mag die skeppingsdae ook 'n
eie skeppingstyd gehad het, dan nog mag dit nie as periodes aangesien word nie maar as
bepaalde dae. Die ongelowige wetenskap hou nie rekening met die gewelddadige gang van
gebeurtenisse voor die Sondvloed nie. Daardeur het daar ongetwyfeld katastrofale dinge
plaasgevind in 'n betreklik kort tyd, wat onder hedendaagse omstandighede baie lank sou
duur. Die eenvormigheidsgedagte wat die geologie byvoorbeeld beheers, is totaal op 'n
dwaalspoor. Dis eers na die Sondvloed dat 'n groot mate van bestendigheid in die wêreld
ingetree het (Gen. 8:22).
Ons staan dus lynreg teenoor die ewolusiebeskouing wat die geeste van ons tyd so beheers.
Die skepping het nie homself gemaak nie, en God het ook nie die skepping gehelp om homself
te maak nie. God en Hy alleen het die heelal tot stand gebring deur 'n serie van magtige
skeppingsdade. Daarom moet ons Hom alleen aanbid as die alwyse en heerlike Maker van
die groot heelal. Alles verkondig sy glorie en sing sy lof. "Die hemele vertel die eer van God,
en die uitspansel verkondig die werk van sy hande" (Ps. 19:2).
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2 MAART
"GOD KAN VIR MY SORG" — Vr. 26.
"Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle
leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid
van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is...." — Jes. 40:26.

As die almagtige Skepper en Onderhouer van die heelal is God in staat om vir elke Skepsel
van Hom te sorg. Hoe God alles deur sy voorsienigheid en ewige Raad onderhou en bestuur,
sal ons nog sien. Hier let ons net daarop dat daar by God geen gebrek aan krag is nie. Hy kan
doen al wat Hom behaag.
God hoef nooit sy kind te laat beswyk weens onvermoë om te help en uitkoms te gee nie. Hy
hoef nooit, soos ons mense, radeloos en magteloos te staan en kyk hoe sy kinders op aarde
ly sonder om die krag te hê om hulle uit al hul nood te red nie. Hoe dikwels gevoel ons nie ons
nietigheid en swakheid nie! Ag, ons sou die wêreld wou versit as dit in ons vermoë was. Daar
is tog soveel nood en behoefte op aarde. Alles en almal sug en roep om hulp en redding. Maar
ons is nie eens in staat om onsself te help nie, hoeveel minder nog ons medemense! Dit
gebeur soms dat ons ons eie dierbare kinders moet sien ly. Ons sou onsself wou opoffer om
hulle te red. Ons sou ons vlees en bloed wou gee om hulle te behou. Maar alles help niks nie.
Ons moet maar so staan en kyk. Ons kan niks doen nie. Ons kan alleen op God wag om
uitkoms te gee.
Ja, die mens is nietig. Sy verstand is ook maar nietig. Sy arm is kort en hy kan nie bykom nie.
Wee hom wat op mensehulp vertrou!
Maar God is sterk, ja, almagtig. Ons het g'n besef van sy krag nie. Ons kan nie dink hoeveel
krag daartoe nodig is om die son, maan en sterre, die aarde met al wat daarop is, te maak en
in stand te hou nie. Dink maar net aan die grootte en gewig van die aarde alleen, wat baie
male kleiner as die son is. Wie van ons sou die aarde vir enkele sekonde op ons skouers kan
dra? En God dra die ganse skepping duisende jare lank. Hoe magtig is die grote oseaan nie!
Dit speel met die grootste skip soos met 'n blaartjie. En tog dra en beheers God daardie
magtige waters sodat dit nooit buite sy perke gaan nie en net doen wat Hom behaag. So het
God ook die lewenssee in sy hand en beheers Hy al die lewensstorms. Selfs die dood is in sy
diens en bewe voor sy majesteit. As ons op God vertrou, wat hemel en aarde gemaak het,
dan bou ons waarlik nie op sand nie. Lees maar Psalm 146. As God aan ons kant is, dan hoef
ons vir niks te vrees nie.
Ons is tog so kleingelowig. Ons wil God se almag maar altyd weer bereken in terme van ons
eie nietigheid en magteloosheid. En tog getuig alles van God se ewigheid en krag. Die bestaan
van die wêreld met al wat daarop is, is ene wonderwerk, en tog aanvaar ons dit as so
vanselfsprekend. Wat 'n krag moet nie nodig gewees het om die aarde met al die krioelende
lewende wesens in die lewe te roep en staande te hou nie! Tog twyfel ons of die grote God in
staat sou wees om die wêreld uit die graf te red.
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3 MAART
"GOD WIL VIR MY SORG" — Vr. 26.
"As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te
meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid" —
Matt. 7:11.
As God dan in staat is om ons uit alle nood te verlos, waarom is daar soveel lyde op aarde?
Ja, waarom ly Gods kinders dikwels baie meer as hulle wat die wêreld dien? Ons het gesien
dat daar geen sprake kan wees dat God nie die mag of krag sou hê om ons te help nie. 'n
Oogwink van God is genoeg om dadelik 'n einde te maak aan al ons smarte op aarde. Hy hoef
maar net te spreek, te gebied, en alles sal anders wees. Waarom doen God dit dan nie en lyk
dit baiemaal of Hy ons vergeet het en na ons stem nie luister nie?
Die antwoord is dat God onse Vader is, soos die Here Jesus Christus ons ook geleer het om
Hom aan te spreek in die gebed. En Hy is nie maar 'n Vader omdat Hy in sekere opsigte
ooreenkom met 'n aardse Vader wat vir sy kinders sorg nie. Nee, Hy is Die Vader, soos wat
daar nie nog een te vinde is in hemel of op aarde nie. Die aardse vaderskap is maar 'n floue
en onvolmaakte afskaduwing van die hemelse Vaderskap. God is en was Vader van alle
ewigheid af. En as ons wil weet wat 'n vader is in die volle, ryke sin van die woord, dan moet
ons nie na aardse vaders kyk nie maar na die hemelse Vader. By Hom is die Vaderliefde en trou en -sorg in sy volle heerlikheid te sien. En as ons dan dink om ons kinders lief te hê en
met die beste te versorg, dan doen God dit nog duisend maal meer. Meer nog, God se liefde
is ryker en dieper en teerder as die van 'n aardse vader en moeder saam. Die wonder van die
Liefde word op aarde seker nêrens skoner gesien as in die moederhart nie. En tog gaan Gods
liefde nog ver bokant dit ook uit.
As Hy ons dan kasty en beproef, dan is dit net uit liefde vir ons beswil. Hy doen ons nooit
kwaad aan nie. 'n Ouer wat sy kind tug, is nie 'n liefdelose ouer nie maar het juis sy kind lief.
Daarom kan en durf hy nie nalaat om sy kind te slaan waar hy stout is en verkeerd loop nie.
Die kind sal later sy ouer innig dankbaar wees vir daardie slae. Daarom sê die psalmdigter:
"Ek weet .... dat U my uit getrouheid verdruk het" (Ps. 119:75). Alles kom die gelowige ten
goede. En daarom kan hy nooit twyfel aan Gods liefde nie.
Wie dan ook die Lam van God gesien het, soos Hy aan die kruispaal geslag is, kan nooit meer
twyfel aan Gods liefde nie. Die Kruis spreek van enkel liefde. "Groter liefde het niemand as dit
nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee" (Joh. 15:13). Jesus het die hoogste offer van die
liefde gebring, en daarom weet ons dat God ons liefhet tot in alle ewigheid. God is liefde (1
Joh. 4:9).
Ook hier is ons geneig om van ons God geringer te dink as van onsself. Ons het ons kinders
lief en sal nie graag sien dat 'n haar van hulle hoof beskadig word nie. En tog twyfel ons of
God so 'n liefde vir sy kinders het. Ons vergeet dat die liefde in ons harte maar 'n vonkie is
van die vlammende liefde in Gods hart. As Hy self nie liefde het nie, hoe sou Hy dan in ons
harte so 'n allesverterende en onsterflike liefde kon lê?
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4 MAART
"GODS EWIGE RAAD" — Vr. 26.
"Die HERE vernietig die raad van die nasies, Hy verydel die gedagtes van die volke.
Die raad van die HERE bestaan vir ewig, die gedagtes van sy hart van geslag tot
geslag" — Ps. 33:10 en 11.
God werk volgens 'n plan. Nog voordat Hy die skepping gemaak het, ja, van ewigheid af het
Hy sy verborge Raadsplan gehad. En daar gebeur niks in die ganse heelal sonder Gods Wil
of buite sy Raad nie. Goed en kwaad geskied volgens Gods besluit. Selfs die sonde staan nie
buite die bestiering van God nie. Daar is nie so iets soos toeval of geluk nie. God regeer. En
Hy beheers alles, sowel groot as klein. Daar is eintlik vir God nie so iets soos geringe of
onbeduidende sake of gebeurtenisse nie. Elke ding het sy plek en sy doel en betekenis in die
groot geheel van dinge. Niks is doelloos gemaak nie. Dink maar byvoorbeeld aan die
koorskieme wat so klein is dat hulle skaars met 'n mikroskoop gesien kan word en wat tog die
oorsaak is van die dood van duisende mense elke jaar. Dink weer byvoorbeeld aan 'n
noodlottige motorongeluk wat sy oorsaak daarin het dat daar 'n geringe barsie in die
motorband of -as gekom het, wat al groter geword het totdat dit uiteindelik uitgeloop het op
die verongelukking van kosbare menselewens.
Ons wil hier nie weer ingaan op die vraag hoe die sonde en die lyde te rym is met die gedagte
dat God alles bestier nie. Ons wil alleen vasstel dat die skepping nie deur willekeurige toeval
of blinde noodlot beheers word nie. Agter alles sit die hand van die almagtige en liefdevolle
Hemelse Vader.
In Jesaja 45:6 en 7 lees ons: "Ek is die Here, en daar is geen ander nie; wat die lig formeer
en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die Here, is dit wat al hierdie
dinge doen". Lig en duisternis of goed en kwaad is dus nie twee ewige magte nie, soos die ou
Persiese godsdiens geleer het.
Nee, daar geskied niks buiten Gods wil nie. Dit wil nie sê dat Hyself kwaad en sonde doen
nie; nee, maar ook die satan is 'n dienskneg van God, wat teen sy eie sin en wil tog meewerk
om Gods Raad uit te voer, soos bv. met die kruis op Golgota.
Ons hoef daarom nie bang te wees vir die lewe nie en nog minder vir die dood. Dis nie
demoniese magte of harde natuurwette wat oor ons lewe beskik nie. Nee, dis 'n dierbare
Vader, wat alles veel beter weet en verstaan as ons, wat geen behae het in die dood van die
sondaar nie en wat alles so beskik dat dit vir ons ten goede moet kom.
En ook ons moet dan werk en lewe volgens die model of voorbeeld wat ons hemelse Vader
vir ons stel. Ons moet 'n vaste plan en koers en rigting in ons lewe hê. Ons moet nie somaar
handel op die ingewing van die oomblik nie. Ons moet altyd doelbewus handel en duidelik
rekenskap kan gee van al ons doen en late. Ons moet roepingsbewus wees en weet wat ons
in die lewe wil bereik. So alleen sal ons lewe ryk wees aan inhoud en karakter en sal dit meer
wees as 'n blote bestaan, soos die diere. Gee God ons daartoe sy genade!
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5 MAART
"DIE VOORSIENIGHEID VAN GOD" — Vr. 27.
"En Abraham het dié plek genoem: Die Here sal voorsien! sodat vandag nog gesê
word: Op die berg van die Here sal dit voorsien word". — Gen. 22:14.
God regeer alles deur sy voorsienigheid. Dit wil sê: God dra en onderhou alles en Hy maak
voorsorg vir die behoeftes van al sy skepsele. In die voorsienigheidsgedagte lê die idee
opgesluit van vooruit sien. God kan nooit verras word nie. Daar kom nooit omstandighede en
daar gebeur nooit iets wat God onverhoeds oorval nie. Die Here kom nooit te staan voor 'n
situasie wat Hy nie verwag het nie. Met ons gebeur dit wel. Ons rig ons lewe in volgens
bepaalde omstandighede en ons neem besluite met die oog op sekere dinge, en dan kom
alles glad anders uit. En dan bevind ons ons in 'n posisie wat ons nie verwag het en waarvoor
ons ons nooit klaargemaak het nie.
Maar God se voorsienigheid beteken ook dat Hy voorsien in alle nood. Dit sou weinig baat dat
God alles vooruit weet as Hy dan nie ook die mag besit om elke moontlike omstandigheid die
hoof te bied nie. Met ons gaan dit dikwels so dat, alhoewel ons sien en weet wat gaan kom,
ons tog nie in staat is om iets daaraan te doen of die rampe en gevare af te weer nie. Hoe
baie maal staan ons nie heeltemal magteloos en verslae nie! Ons voel ons plig, maar ons is
nie in staat om die nodige voorsiening te maak nie.
God se voorsienigheid is daarom niks anders nie as sy almagtige en alomteenwoordige krag,
waardeur Hy sy ganse skepping dra, versorg en in stand hou. Daarom moet ons nie van God
praat as "Die Voorsienigheid" nie. God is nie sy voorsienigheid nie maar besit dit as 'n
Goddelike deug.
Die hele Skrif is vol van die voorsienigheidsgedagte, alhoewel die woord self nie in die Bybel
voorkom nie. Josef sê aan sy broers dat God dit so beskik het dat hy na Egipte moes kom
(Gen. 45:5). God is dit wat die hart van Farao verhard. God wou die seuns van Eli ombring;
daarom verhard hy hulle in hulle sondes. God beskik dit so dat 'n pyl wat blindelings afgeskiet
is, vir Agab dodelik tref. Die hele geskiedenis van ons Here Jesus Christus was volgens die
bepaalde raad en voorkennis van God (Hand. 2:23). Job aanvaar sowel die slegte as die goeie
uit Gods hand. Daar gebeur absoluut niks waarin ons nie Gods hand moet sien nie.
Hoe dankbaar moet ons nie wees dat ons 'n God het wat in al ons nood kan en wil voorsien
nie. As ons dink hoeveel moeite en inspanning dit ons kos om net in ons persoonlike behoeftes
te voorsien en in dié van ons gesin en ons diere, dan kan ons dink wat 'n voorreg dit is dat
daar 'n almagtige en alomteenwoordige God is wat sorg vir al wat bestaan. Dag vir dag moet
Hy elke boom, elke bossie, elke grassie, elke voëltjie, elke goggatjie, elke vis en landdier, elke
mens op die ganse aarde voorsien in al ons nood, na siel en liggaam, vir tyd en ewigheid!
Sonder daardie voorsienigheid sou ons nie 'n enkele dag kon bestaan nie. As Hy nie vir ons
'n Lam op Golgota voorsien het nie, dan was daar vir g'n enkele sondaar enige hoop of
toekoms nie, behalwe die duistere nag van die verderf.
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6 MAART
"GOD REGEER" — Vr. 27.
"Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate
gesien, of dat sy nageslag brood soek nie" — Ps. 37:25.
God beskik alle dinge in ons lewe, die goeie sowel as die kwade. Van Hom is reën sowel as
droogte, rykdom sowel as armoede, krankheid sowel as gesondheid, die lewe as die dood.
Daar gebeur niks by toeval, sonder Gods bepaalde beskikking nie, soos ons volgende keer
verder sal sien.
Dis betreklik maklik om te verstaan en te glo dat God regeer, solank as dit goed gaan. Maar
as die moeilike dae kom, die kommer en sorge van die lewe, die gevare en bedreiginge van
ons lewensbestaan, dan wil ons geloof begin wankel. Dan begin ons vreesagtig word soos
Petrus op die golwe van die see. Dan word ons dikwels bang, omdat dit vir ons lyk of dinge
hande uit geruk het. Ons self staan magteloos en verleë, en dan twyfel ons of daar wel Iemand
sou wees wat die storms wel kan stilmaak, wat orde in die chaos kan skep, wat die woeste
magte van dood en verderf kan beheers.
En tog is dit net daar waar ons die fout maak; God het alles in sy hande. Alle dinge is sy
dienaar en moet Hom gehoorsaam. Waar ons net verwarring en verbreking sien, is God al die
tyd besig om planmatig en stelselmatig sy raad uit te voer en sy planne te verwesenlik.
Dit wil natuurlik nie sê dat ons in staat is om doelmatigheid en planmatigheid in alle dinge te
sien nie. Nee, dit bly maar altyd duister; en as ons nie glo dat God goed, wys en regverdig is
in al sy handelinge nie, sou ons in wanhoop moes versink. God se weë is nie ons weë nie en
sy gedagtes nie ons gedagtes nie. Tog moet ons volgens die Skrif glo dat daar 'n goddelike
plan in alles is en dat by ewigheidslig dit sal blyk dat daar in die geskiedenis 'n baie duidelike
patroon is waarvolgens God te werk gegaan het. Die geskiedenis is nie sinloos en leeg, soos
sommige wil voorgee nie.
God regeer! Nie die duiwel of sy trawante nie, nie die goddelose wêreld en sy handlangers
nie, nie die natuur en die elemente nie, nie die dood en die graf nie! Nee, dié is almal in God
se diens, al is dit ook miskien teen hulle sin en bedoeling in. Daar is niks te vrese van
byvoorbeeld die "Bond van Goddeloses" nie! Wel moet ons hulle beveg. Maar hulle is maar
soos 'n stoffie aan 'n weegskaal, soos 'n druppel aan 'n emmer (Jes. 40:15). Hulle hang maar
aan God se genade, hulle het geen gewig in hulleself nie, hulle tel nie in God se weegskaal
nie. Hulle kan alleen maar help om God se raad te verwesenlik en sy koninkryk te vestig, al is
dit ook deur hul bestryding van die Koninkryk en hul opstandigheid teen God. God lag vir hulle
(Ps. 2:4).
Ons moet dus nie so kleingelowig en vreesagtig wees nie. Wel moet ons die magte van die
duisternis nie geringskat nie en hulle tot die dood toe beveg. Maar ons moet dit altyd doen
soos Dawid, wat seker was van sy oorwinning oor Goliat, omdat hy geweet en geglo het dat:
God regeer!
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7 MAART
"NIE BY TOEVAL NIE" — Vr. 27.
"In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die HERE"
— Spr. 16:33.
Ons wil hier nie op die kwessie van Iotspele of kansspele of dobbelary en weddenskappe
ingaan nie. Dit sal ons wel later doen. Ons wil hier egter in verband met Gods voorsienigheid
die beginsel vasstel wat daaraan ten grondslag lê en wat ons ganse lewe behoort te beheers.
En die beginsel is naamlik dit dat niks by toeval of geluk gebeur nie maar dat alles deur God
bestier en bepaal word. Selfs die lot word deur God beheers en mag daarom, volgens die
Bybel alleen gebruik word in spesiale gevalle, met aanroeping van die Naam van God en tot
sy eer en verheerliking.
Die ou heidendom het die geloof gehad aan 'n mag wat hulle genoem het die Geluk of Fortuin
(Latyn: Fortuna). Daarnaas het hulle ook geglo aan 'n ander mag, nl. die Noodlot of in Latyn
die Fatum (Engels: Fate). Hulle het dan ook hierdie magte vereer met goddelike aanbidding
en vrees. Die gedagte was dan dat daar sekere willekeurige of blinde magte was wat oor ons
lewenslot beskik en waarteenoor nie alleen ons nie maar selfs ook die gode magteloos staan.
As daar dan aangename verrassinge kom, word dit toegeskrywe aan die Geluk; en as daar
onaangename en droewige gebeurtenisse plaasvind, word dit toegeskrywe aan die mag van
die Noodlot of "Fate", soos ons so dikwels selfs in ons Afrikaanse romans kan lees.
Die gedagte van geluk of noodlot is dus erg heidens en behoort onder 'n Christelike volk met
wortel en tak uitgeroei te word. Waar die geloof aan die geluk of die noodlot dan ook ingang
vind, daar word 'n volk se moraal gebreek. Mense wat op hul geluk staatmaak, word gedurig
heen en weer geslinger en verrig niks wat van blywende betekenis is nie. Hulle is soos die
bare4 van die see en het g'n vaste koers of rigting in die lewe nie. 'n Volk van fortuinsoekers
en dobbelaars is 'n ruggraatlose volk sonder geestelike en sedelike krag. En net so ook
vernietig die noodlotsgedagte die ambisie en idealisme, sowel van 'n volk as van 'n persoon.
Hy wat aan die noodlot glo, is nie meer baas van die lewe nie maar is 'n slaaf van die lewe.
Hy veg nie maar gee lafhartig oor en laat die moeilikhede oor hom baasspeel en laat almal
hom vertrap. Hy is 'n lafaard en nie werd om die verantwoordelikheid te dra van 'n plek in
hierdie wêreld in te neem nie. Nee, die Calvinis vrees God alleen. As dit goed gaan, dank hy
nie sy geluk nie maar vir God. En as dit sleg gaan, beklaag hy nie sy noodlot nie maar berus
hy in Gods welbehae en vertrou op God alleen.
Waar die geloof aan die voorsienigheid van God verdwyn, daar is die mens geneig om die
lewe te sien as 'n groot dobbelspel waarin ons aan niks gebonde is nie en elkeen maar sy
kanse moet gryp, al is dit ook ten koste van die geluk en die lewe van jou naaste. Die idee is
dan om "gevaarlik" te lewe en alles te waag. En as dit dan misluk, wel, dan is dit maar die
"noodlot"! So verloor die mens al sy verantwoordelikheidsbesef. Wie egter aan die hand van
God deur die lewe heengaan, is koersvas, bestendig en doelbewus in al sy handelinge. Hy
laat hom nie deur voor- of teëspoed van stryk bring nie.
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8 MAART
"DANKBAARHEID" — Vr. 28.
"Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle" — 1
Thess. 5:18.
"Wat sal ek die HERE vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van
verlossinge opneem en die Naam van die Here aanroep" — Ps. 116:12 en 13.
As God dan alles beskik in ons lewe, dan is ons oneindig veel dank aan Hom verskuldig. Daar
is soveel goeie dinge in die lewe, wat ons dag vir dag uit Gods hand ontvang. Die Here gee
ons gesondheid, voedsel, kleding, deksel, werk, verstand, siel en liggaam. Hy gee ons moed,
geloof, vertroue, blydskap, vrede, lig en genade op ons lewenspad. Hy gee ons raad en lei
ons deur die lewe heen. Hy hou ons staande onder kruis en druk. Hy rig dié wat neergeboë
is, weer op. Hy bewaar ons teen duisende gevare. Hy leer en onderrig ons uit sy Woord. Hy
waarsku en vermaan ons teen afdwalinge. Hy gee vir ons sy Woord as 'n lamp vir ons pad,
en laat die Woord aan ons verkondig deur sy kerk. Bo alles gee Hy ons die ewige lewe en
saligheid deur die soenverdienste van sy Seun, Jesus Christus. Hy red ons siel uit die dood
en ruk ons uit die strikke van die hel. Waarlik, Gods seëninge is meer as die sterre aan die
hemel en die sand aan die see, as ons maar net daarop wil let. Ons kan God in ewigheid nooit
vergeld vir al sy weldade nie.
En tog is ons snodelik ondankbaar. Ons kerm en klae maar gedurig. Hoe selde hoor ons dat
iemand vrymoediglik sê: "Dit gaan goed", as ons die mense na hulle welstand vra! Dit kon
altyd beter gegaan het. Óf alles is reg, maar dis net jammer dat dit of dat nou weer gebeur
het. Hoe weinig hoor ons lof- en dankliedere opstyg uit ons woninge! Hoe sielloos en lusteloos
sing ons in die kerk! Hoe moeilik gaan dit om ons dankbaarheid te betoon as ons gevra word
om vir die kerk of vir een of ander goeie saak by te dra! Ons knyp af net soveel as ons kan,
en die kleinste muntstukkie of die swakste skapie word vir die kerk en die armes afgestaan.
O, dat ons tog meer dankbaarheid mag besit! Daarvoor moet ons God gedurig bid. Stof tot
dankbaarheid is daar oorgenoeg. Maar ons is 'n ondankbare geslag. God ontvang van ons
baie meer verwyte en skimpe as dankbaarheid. Dis 'n wonder dat Hy ons nog so dra en verdra.
Nee, laat ons tog let op God se wonderbare voorsienigheid in ons lewe. Dan sal alles tot ons
spreek van sy ewige liefde en trou. En ons sal voel dat ons niks beter kan doen nie as om die
lewe wat Hy ons geskenk het en wat Hy van die dood verlos het, weer aan Hom toe te wy as
'n offer van innige dankbaarheid.
Hierby mag ons ook onthou dat ons God ook kan en moet dank vir beproewings en
teleurstellings. As ons eenmaal uit die ewigheid terugkyk, sal ons sien dat God se kastydinge
ons beste seëninge was. "En in dié dag sal jy sê: Ek dank U, Here, dat u toornig op my gewees
het...." (Jes. 12:1). Daarom kon Dawid roem: "Net goedheid en guns sal my volg al die dae
van my lewe" (Ps. 23:6). En tog weet ons dat Dawid 'n lewe van stryd en verdrukking gehad
het. Die gelowige het enkel stof tot dankbaarheid.
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9 MAART
"GEDULD" — Vr. 28.
"En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat
die verdrukking lydsaamheid werk" — Rom. 5:3.
Die gelowige dra sy juk gewillig en tevrede, omdat hy weet dat God hom dit opgelê het. As
dinge verkeerd gaan, dan word hy nie opstandig en kortgebonde nie. Hy neem sowel die goeie
as die kwade uit Gods hand aan (Job. 2:10). Hy begryp dat hy niks van God verdien behalwe
straf en toorn nie. Hy is niks meer werd as om van God verlaat en begewe te word nie. As
God hom dus besoek met kastydinge en slae, dan is dit niks meer as wat hy verdien het nie.
Ja, daar is nog oneindig veel barmhartigheid in die beproewinge wat God oor hom bring. Na
reg moes sy beker nog veel bitterder gewees het. God kasty hom met mate en gee ook altyd
die krag waarmee ons ons kruis kan dra.
Ja, vriend, geduld en lydsaamheid is 'n groot genadegawe van God. Dit maak vir ons die kruis
soveel ligter. Jesus het gesê: "Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en
nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig" (Matt.
11:29 en 30). Niemand het ooit sy kruis so geduldig gedra soos Jesus nie. Hy is vir ons dan
ook die groot Voorbeeld van 'n lyder. Sy mond het Hy nooit oopgemaak om te vervloek of te
verwens of te murmureer nie. Alleen dan het Hy gespreek waar hy getuienis moes aflê tot eer
van God. Ja, selfs aan die kruis het Hy nog vir sy vyande gebid. En in Getsèmane hoor ons
Hom in volkome oorgegewenheid: "Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder
dat ek dit drink nie, laat u wil geskied" (Matt. 26:42). Ook gee Dawid vir ons 'n mooi voorbeeld
van berusting en lydsaamheid onder vervolging as hy Abisai bestraf omdat hy hom op Simeï
wou wreek en sê: "As hy (d.i. Simeï) vloek, en as die Here aan hom gesê het: Vloek Dawid!
wie mag dan vra: Waarom maak jy so?" (2 Sam. 16:10).
Paulus sê: "Wees geduldig in die verdrukking!" (Rom. 12:12). en Petrus sê: "Verneder julle
dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd" (1 Petr.
5:6). Dit wil nie sê dat ons maar fatalisties moet berus in wat oor ons kom, omdat dit nou
eenmaal nie sal help om ons teen God se oormag te verset nie. Nee, ons moet ons verenig
met alles wat God oor ons bring, en ons gewilliglik buig onder sy besluite. Wel mag en moet
ons dankbaar gebruik maak van die middele wat God ons gee om rampe en gevare af te weer
en te bestry, maar nooit in 'n gees van opstandigheid en verset teen God nie.
Ja, dit is seker, g'n kruis is ondraaglik, hoe swaar ook al, vir wie nederig buig voor God en van
Hom die nodige krag begeer nie. Solank ons ons verset, sal die kruis ons skaaf en druk. Maar
so gou ons ons onderwerp, word die kruis lig en die juk sag. Om te kan ly, vereis groot genade.
Dit vereis heldemoed en heldekrag. Maar dis nie die moed en krag van aardse helde nie maar
van die ridders van die Kruis. Die swyende Christus is nie 'n lafaard of swakkeling nie. Nee,
Hy is die grootste Held wat daar ooit geleef het. Mag God ons dan ook daardie hemelse krag
en genade skenk om te kan swyg en te berus in wat Hy doen!
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10 MAART
"VERTROUE" — Vr. 28.
"Die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou" — Ps. 56:4.
Uit Gods voorsienigheid volg ten slotte dat ons op God sal vertrou in alle omstandighede van
die lewe. Ons het die toekoms nie in ons hande nie en weet nooit wat vir ons voorlê nie. Daar
is soveel moontlikhede. Dit kan goed gaan, maar dit kan ook sleg gaan. Die Kategismus praat
van "alles wat oor ons kan kom". En dit word opsetlik so uitgedruk om te wys dat die Christen
vir niks hoef te vrees nie. Hy hoef nie alleen onbevrees te wees vir die dinge wat sekerlik of
waarskynlik oor hom sal kom nie, maar hy hoef letterlik niks te vrees wat kan gebeur nie, selfs
nie die dinge wat miskien onwaarskynlik lyk maar wat tog ook wel oor ons kan kom nie. Met
ander woorde, daar is vir die gelowige geen gevaar nie, wat die toekoms ook al in sy skoot
mag hou. Alle denkbare en ondenkbare, waarskynlike en onwaarskynlike dinge kan hom nooit
skei van Gods liefde nie. En wie deur Gods liefde beskerm word, hoef vir niks te vrees nie.
Die duistere toekoms is in Gods veilige en liefdevolle hande. O, ons bekommer ons tog so
baie. En al ons bekommernis is so onnodig. Dis waar, die lewe bring dikwels angstige en
pynlike oomblikke om deur te maak. Maar Gods kind kom altyd daar deur. Daar het nog nooit
'n gelowige onder sy kruis beswyk nie. God gee krag. Hy staan getrou by ons deur dik en dun.
En as ons maar net kon sien wat voorlê, sou ons miskien wel huiwer vir wat ons moet
deurmaak, maar ons sal ook oortuig raak dat daar niks te vrese is nie en dat op die ou end
alles wel sou wees. Daar is niks so seker as die eindoorwinning van Gods kind nie. Wie op
God vertrou, kan nooit beskaamd uitkom nie. Want God is nie 'n mens nie. Daar kan nooit 'n
omstandigheid kom waar God ons sal moet laat vaar nie. God is nie veranderlik, ontrou en
onbetroubaar soos 'n mens nie! Hy maak nie beloftes wat Hy nie kan uitvoer nie. Daarom sê
Hy: "Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!
As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere — hulle sal jou nie oorstroom nie;
as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie" (Jes. 43:1 en
2).
Ons kan 'n baie geruster lewe lei as ons maar net wil leer om meer kinderlike vertroue te hê.
Ons word dikwels oud en siek van bekommernis, waar ons gelukkig en gesond kon gewees
het. In hierdie opsig kan ons gerus meer kinderlik wees en van ons eie kindertjies leer dat dit
krenkend vir 'n ouer is as sy kind hom nie vertrou nie en dat ons kindertjies weet dat ons vir
hulle sal sorg, soos ons ook behoort te weet dat ons hemelse Vader altyd vir ons sal sorg.
Daarom het Jesus gesê: "Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies
word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie", (Matt. 18:3). Ook het Hy
daarop gewys dat geen ouer vir sy kind 'n klip vir 'n brood sal gee of 'n slang vir 'n vis nie. "As
julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle
Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!" (Matt. 7:11). Ons leef in 'n
tyd waarin daar geen vertroue meer is nie. Die mens is onseker en angstig en bang vir die
lewe. Maar so moet dit met die gelowiges nie wees nie. Ons weet op wie ons vertrou en, waar
God ons lewe in sy hande het, mag ons onbevrees die toekoms en selfs die doodsvallei
betree.
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11 MAART
"JESUS DIE SALIGMAKER" — Vr. 29.
"En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God
gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun haar, en jy moet Hom Jesus noem"
— Luk. 1:30 en 31.
"Jesus" beteken Redder of Saligmaker. Dis 'n Hebreeuse woord en is 'n naam wat in een of
ander vorm meermale in die Bybel voorkom. Dit beteken dieselfde as "Josua", waarvan ons
in die Ou Testament lees. Onse Here Jesus Christus het nie twee of drie name gehad nie
maar net die één eienaam, nl. Jesus. Christus is 'n toenaam wat Jesus omskryf, maar is nie
'n eienaam nie, soos ons nog sal sien. God het self die naam Jesus aan die Redder van die
wêreld gegee. Hy is direk uit die hemel gedoop. Anders sou ons nooit geweet het dat Hy die
Saligmaker is en niemand anders nie. Dis 'n Goddelike openbaring.
En God het Hom so genoem omdat daardie naam sy betekenis aandui as die Redder van die
wêreld. In die Bybel word name nie somaar na willekeur uitgedeel nie. Nee, elke naam het 'n
betekenis en dui aan wat van die naamdraer verwag of gehoop word, of staan in verband met
sy karakter. Daar kon dus nie 'n pasliker naam vir die Saligmaker van die wêreld gevind word
as "Jesus" nie. Immers, Hy is nie maar 'n Redder of één van die Verlossers van die mensdom
nie maar die Saligmaker van die wêreld. In waarheid is Hy die enigste Redder. Ons weet wel
dat elke nasie sy nasionale held of helde, sy volksredders het wat vereer word bokant alle
andere. Daar is ook mense van wêreldfaam, soos bv. Caesar, Alexander die Grote, Napoleon
ens. Daar is ook godsdienstige helde wat die posisie beklee van verlosser, soos bv. Boeddha,
Mohammed ens. Maar tewens weet ons dat nie één van al die groot manne van die wêreld
met Jesus Christus vergelyk kan word nie. Hy alleen is die naam "Saligmaker" werd.
Die groot verskil tussen Jesus en al die andere redders is dat Hy red van sonde, terwyl die
ander probeer om te red van ellende. By Boeddhiste en Mohammedane is die groot vraag nie
hoe om van die sonde verlos te word nie maar hoe om van die lyde en die dood ontslae te
raak. En niks anders is dit by die beskaafde of blanke heidendom van ons tyd nie. As die
mensdom maar net van armoede, siekte, plae en moeilikhede ontslae raak, sal hulle hul nooit
kwel oor God of sy diens nie.
Jesus red van sonde en daardeur ook van die lyde en die dood. Hy maak die wortel van die
kwaad reg. Hy stel ons weer in die regte verhouding tot God, en daarmee kom alles reg. 'n
Hemel sonder God sou 'n hel wees. Ons moet daarom eers tot God terugkeer, en dan is ons
vanself in die hemel. En daar is g'n ander Weg onder die son om tot God te kom nie as deur
Jesus Christus en Hy as gekruisigde. Mag ons daarom ondervind in ons lewe wat die soete
Jesus-naam vir 'n sondaar beteken!
Maar dan moet ons ook inderdaad lewe soos verlostes. Dit help nie om gedurig te dweep met
"liewe Jesus" as ons lewe nie getuig van sy verlossende krag nie. Die Christen weet wel dat
hy in hierdie lewe nooit volkome van die mag van die sonde verlos is nie, maar hy weet ook
dat hy 'n onverbiddelike vyand van die sonde in elke vorm is (Rom. 7:14-26). In en deur
Christus is die sonde vir ons dood en leef ons vir God. Jesus is ons Heiland, d.w.s.
Heelmeester, en Hy heel ons van die krankheid van ons siele en gee ons die ware gesondheid.
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12 MAART
"WAT SALIGHEID IS" by Vr. 29.
"Maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het en in die
hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet" —
1 Kor. 2:9.
Ja, die heerlikheid van die hemel kan net so min beskryf word as die aakligheid van die hel.
Ons het daar maar 'n floue begrip van. En tog oortref dit in hoë mate ons stoutste verwagtinge
en ons sterkste verbeelding. Paulus, wat self opgetrek was in die derde hemel, kon daarna
eenvoudig nie woorde vind om dit te beskrywe nie. Wel vertel Johannes ons van die stad met
sy goue straat en mure van jaspis, sy pêrelpoorte en sy versierde fondamente (Openb. 21).
Ons lees van die wit troon van God, waaronder die stroom van die waters van die Heilfontein
uitvloei, van die boom van die lewe wat jaar in en jaar uit gedurig vrugte dra, van die vier-entwintig trone van die ouderlinge rondom Gods troon. (Openb. 4). Ons sien die ontelbare skare
van verlostes rondom die genadetroon, met hulle lang wit klere en die palmtakke van vrede in
die hande (Openb. 7). Maar al hierdie dinge dui maar die uiterlike glans en glorie van die
hemelse saligheid aan.
"Salig" is 'n woord wat eintlik beteken "vol". Saligmaker is dus die "Volmaker". In hierdie sin is
die saligheid dan ook geensins net aan die hiernamaals en die hemel verbonde nie. Ons kan
die "volheid" van die genade of, met ander woorde, die hemelse saligheid reeds in beginsel
op hierdie aarde in hierdie lewe besit. Dit is dan nog maar 'n floue voorsmaak, 'n klein beginsel
van die hemelse volheid, maar desnietemin in wese dieselfde saligheid.
O, die lewe sonder God is so leeg! Daar is g'n sin, g'n vreugde, g'n troos, g'n doel, g'n ideaal
in die lewe sonder God nie. Dit weet die wêreldling wel nie en mislei homself met allerlei
dromery en wensdenkery. Maar dit neem nie weg dat die lewe sonder God 'n lamp sonder lig,
'n bestaan sonder grond is nie. Daarom is die siel van die wêreldling ook leeg, hol en duister.
Vandaar al die geraas en gewerskaf, al die lawaaierige niksbeduidendheid en grootsprakige
holheid van alle menslike woorde en dade.
Maar in Christus word ons siel weer vol gemaak. Deur Hom kry ons rykdom van gedagtes,
warmte van hart, krag van oortuiging en 'n doelgerigte en volgelaaide lewe, 'n lewe wat uit en
deur en tot God gerig is. En alleen so 'n Godgevulde lewe is 'n godsalige lewe. G'n kruis of
druk kan daar iets aan verander nie. Wie met God verbind is deur Jesus Christus, se bestaan
en lewe is vol van geluk, krag, lig en vrede. Hy het die hemel in sy hart en is daarvan vol.
Die gelowige sien dus nie net uit na die saligheid wat hiernamaals sy deel sal wees nie, nee,
selfs onder kruis en druk, ja, selfs in die bande van siekte en dood dra hy 'n onsterflike geluk
en blydskap in sy hart. Daarom kon die Psalmdigter selfs in die nag van lyde nog die lied van
God sing (Ps. 42:9) en kon Paulus en Silas in die tronk van Filippi sing tot eer van God, al was
hulle in boeie gekluister. As die apostel aan die gemeente van die Thessalonicense skrywe:
"Wees altyddeur bly!" (1 Thess. 5:16), dan het hy nie die soort kunsmatige lughartigheid van
die wêreldgesinde mens op die oog nie maar die ware, diepe, salige blydskap van 'n siel wat
vrede en verlossing by God gevind het in Jesus Christus.
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13 MAART
"DIE SALIGHEID IS ALLEEN BY CHRISTUS TE VINDE" - Vr. 29.
"En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder
die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie" —
Hand. 4:12.
Christus Jesus word "Dié Saligmaker" genoem om daardeur aan te dui dat daar nie nog 'n
ander saligmaker of saligmakers is wat ons kan red nie. Hy is die enigste. Wie nie deur Hom
gered wil word nie, is hopeloos verlore. Niemand kom na die Vader nie, behalwe deur Hom
alleen. As ons Hom verlaat, dan is daar vir ons geen ander toevlug, g'n heil, g'n hoop, g'n
saligheid in ewigheid nie. Daarom dat Petrus op die vraag van Jesus of sy dissipels nie ook
van Hom af wil weg gaan nie, geantwoord het: "Here, na wie toe sal ons gaan? U het die
woorde van die ewige lewe" (Joh. 6:68).
En tog is die gevaar altyd daar dat ons geheel of gedeeltelik op onsself of ons medemens of
iets anders sal vertrou om ons salig te maak. Dit mag wees dat ons in naam wel die Christus
bely as die saligmaker van die wêreld maar persoonlik tog ons vertroue stel in eie krag,
wysheid, bekwaamheid, vindingrykheid en geslepenheid om self deur die wêreld te kom
sonder Gods genade en miskien nog self ook iets by te dra om die hemelse heerlikheid
deelagtig te word. Ons wil dus met die hulp van Christus in die hemel kom maar in hierdie
lewe sonder Hom klaarkom. Ons maak dan, naas God in Christus, ook nog staat op ons
deursig en oorleg, ons geluk of ons deursettingsvermoë, ons eer en invloed, ons vriende en
populariteit, ons geld en rykdom, ensovoorts. Dié almal is soveel saligmakers waar ons ook
ons vertroue op stel. So vind ons dat die moderne Christendom wel nog in skyn die Christus
bely maar veeleer hul vertroue stel in die wetenskap, die beskawing en opvoeding,
internasionale beheer- en regeringstelsels, ekonomiese ooreenkomste, jeugbewegings en
talle ander dinge.
En nou is al hierdie bg. dinge wel nie verkeerd of sondig nie. Daar sit veel goeds in baie
daarvan. Ons moet en mag ook nie hande oormekaar gaan stilsit en maar Gods water oor
Gods akker laat loop nie. Ons moet planne maak en meewerk tot heil en vooruitgang van die
mensdom. Maar by dit alles moet ons steeds besef dat al daardie dinge op hulleself nie in
staat is om aan die mensheid die saligheid te gee nie. Christus alleen is die Saligmaker, en
los van Hom het daardie dinge g'n waarde of betekenis nie. Met geleerdheid en wysheid, met
rykdom en leërmagte, met regeringsstelsels en alliansies sal ons nie die wêreld red nie. Daar
is net één ding en dit is terug na die Christus, die Seun van God. Daarin lê ons heil en
saligheid, en daarin alleen.
Hierby moet ons egter opmerk dat dit nie alleen moeilik is vir die sondaar om heeltemal van
homself af te sien en sy redding van 'n ander te verwag nie maar dat dit vir hom heeltemal
onmoontlik is. Daarvoor is hy te trots en te eiegeregtig en het hy te min vertroue. Dit moet dus
as 'n genadegawe van God aan ons geskenk word. Alleen die Here kan ons sover bring om
net van genade te lewe. Daarom laat Hy ons soms wegsink in die golwe van twyfel en vrees,
soos 'n Petrus, opdat ons na hom sal roep en sy hand van genade sal aangryp. Dis genade
vir genade.

79

14 MAART
"ONS MOET DIE SALIGHEID NIE BY ONSSELF SOEK NIE" - Vr. 30.
"Maar die mens wat in aansien is, hou nie stand nie; hy is soos die diere wat
vergaan. Dit is die weg van die wat op hulleself vertrou, en van hulle volgelinge wat
in hulle woorde 'n behae het". — Ps. 49:13 en 14.
Daar is vir die mens niks moeiliker as om God se genade aan te neem nie. As hy dan ook nie
genade vir genade kry nie, is hy daartoe nie in staat nie. Die mens wil homself help. Hy wil nie
van God afhanklik wees nie. Die ongehoorsaamheid van Adam en Eva in die paradys het uit
niks anders ontstaan nie as hoogmoed. Die mens wou homself verhef. Hy wou self beslis wat
goed en kwaad is en sy eie heil uitwerk.
En ook nadat die mens in ellende verval het, wil hy nie deur God daaruit verlos word nie. Die
toringbou van Babel is 'n klare bewys daarvan. Die mens wou deur eie krag en vernuf, deur
eie tegniek en prestasie opklim tot in die hemel. Hy sou die verlore paradys weer herwin en
die ewige lewe verwerf, sonder God en sonder sy genade, so het hy gedink.
Die mense wat die bitterste en dodelikste vyande van Christus was op aarde, was nie die
sondaars en tollenaars nie maar die Fariseërs en Skrifgeleerdes. Dit was hulle wat gemeen
het dat hulle geregtigheid (of eiegeregtigheid) genoegsaam was om die saligheid te verwerf.
Deur wetsvolbrenging en werkheiligheid wou hulle die ewige lewe verdien. En daarom was
Jesus vir hulle 'n struikelblok. Hulle het dit as 'n belediging opgevat dat ook hulle nog sondaars
sou wees wat versoening nodig gehad het deur sy bloed. In hul eie oë was hulle vlekkeloos
rein, en nou moet hulle uit sy mond hoor dat hulle addergebroedsels en witgepleisterde grafte
was.
En so staan die saak vandag nog. Soos ons nog sal sien, het die Roomse 'n hele stelsel van
werkheiligheid opgebou. Maar afgesien daarvan is ons ook geneig tot Farisese werkheiligheid
en huigelary. Ons wil maar ons vertroue stel in ons godsdienstigheid, ons getroue kerkbesoek,
ons gawes vir die kerk, ons ywer vir die sending, ons weldadigheid aan die armes, ons baie
gebede, ons voorbeeldige lewenswandel, ensovoorts.
En nou is daardie dinge nie op hulself verkeerd nie; inteendeel, dit is prysenswaardig en almal
tekens van Christelikheid. Maar, o, die gevaar is so groot dat ons ons daarop gaan verhef, dat
ons sal neersien op die wat nie so godsdienstig, kerkvas en voorbeeldig soos ons is nie. So
maklik oorval geestelike hoogmoed ons. En dan word daardie dinge vir ons 'n gevaar. As ons
meen om deur uiterlike vorme en seremonies, deur lippediens en skynheiligheid die hemel te
beërwe, dan is ons verlore. Daarom moet ons die Here altyd bid om 'n besef van ons diepe
verlorenheid, sodat ons alleen in Christus ons heil sal soek.
Ons mag hier dink aan die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar. Terwyl die Fariseër
hom voor God beroem het oor sy vroomheid van vas en tiendes en God gedank het dat hy
nie so sleg soos die ander mense is nie, het die tollenaar dit nie gewaag om selfs sy oë tot
God op te slaan nie, maar het as in wanhoop net uitgeroep: "O, God, wees my sondaar
genadig!" Tog het die tollenaar geregverdig na sy huis gegaan (Lukas 18:9-14). Ons kan God
nooit genoeg bid om aan ons die ware tollenaarsgestalte te gee nie.
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15 MAART
"ONS MOET ONS SALIGHEID OOK NIE BY DIE HEILIGES SOEK NIE" — Vr. 30.
"Want dit het die Vader behaag dat.... Hy deur Hom alles met Homself sou versoen
nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis — ek sê deur Hom — die
dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele" — Kol. 1:19 en 20.
Christus is die versoening van ons sondes. Deur Hom het ons vrede by God. En daarby kan
niks meer bygevoeg word nie. Daar bly niks verder oor om te versoen nie. Hy het die ganse
las van die toorn van God gedra, en niemand kan in sy plek intree om ons geheel of gedeeltelik
salig te maak nie. Daarom verskil ons van die Roomse, wat van die sg. heiliges en by uitstek
van die maagd Maria verwag om vir hulle in te tree by God en vir hulle te pleit op grond van
die soenverdienste van Jesus Christus. Wel verwerp hulle nie vir Christus as die Middelaar
nie, maar hulle meen dat die heiliges vir hulle kan pleit en also help dat hulle die genade Gods
in Christus mag ontvang.
Daarteenoor sê ons dat die Skrif ons nêrens meedeel dat die afgestorwe gelowiges vir ons
intree en pleit, of dat hulle selfs weet wat presies met ons op aarde aangaan en wat ons nodig
het nie. Verder is dit ook nie nodig vir hulle om vir ons te pleit nie, aangesien ons in die hemel
'n groot Hoëpriester het wat al ons nood ken en verstaan en deur Wie ons met vrymoedigheid
na die genadetroon kan gaan, aangesien Hy met sy eie bloed vir ons versoening
teweeggebring het (Hebr. .4:14-16). En ten slotte is die gevaar groot dat ons aan die sg.
heiliges Goddelike verering sal toebring, soos die Rooms-Katolieke prakties inderdaad doen,
veral met betrekking tot die maagd Maria. Hulle maak in werklikheid van haar veel meer as
van die Here Jesus Christus. En so verval hulle naderhand prakties in die heidendom, wat
naas die vadergod gewoonlik nog 'n moedergodin ook het.
Die gevaar is daar dat ons op 'n ander wyse ook in heiligesaanbidding of -verering kan val.
Daarom het God dit so bewerk dat die graf van Moses onbekend gebly het. En so weet ons
ook nie waar 'n Calvyn begrawe lê nie. Ons is soms geneig om al te veel te maak van
afgestorwe of selfs nog lewende kerkleiers of -leidsters. En dan dweep ons met hulle op 'n
wyse wat grens aan die verering van die Heiliges.
Die groot saak is dus dat ons wel ons voorgangers moet eer (Hebr. 13:7), maar dat ons tog
sterk moet waak teen afgodiese verering van mense. Dit lê maar in ons verdorwe natuur dat
ons op een of ander manier weer mense wil aangryp as ons redders of as hulp-redders. Ons
kry so moeilik om te sê: Alles is net Gods genade. Van ons kant wil ons darem al te graag ook
hand bysit en op ons groot manne ook staat maak. Ons kan maar nie besef dat ons tot niks
in staat is nie en dat alleen God in Christus ons kan salig maak.
Die ware diensknegte van God sal die eerste wees om enige vorm van Goddelike verering vir
hulself van die hand te wys, soos Paulus en Barabbas byvoorbeeld in Listre, toe die skare
hulle afgodies wou vereer (Hand. 14:11-18). So het ook die engel vir Johannes skerp
teëgespreek toe hy voor die voete van die engel neergeval het en hom wou aanbid
(Openb. 22:8, 9). Christus, daarenteen, mag wel aanbid word, omdat Hy self God is, al het Hy
ook die menslike natuur aangeneem. Thomas het hom aangespreek as "My Here en my God"
(Joh. 20:28).
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16 MAART
"CHRISTUS MET DIE DAAD VERLOËN" — Vr. 30.
"Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het
van die genade verval" — Gal. 5:4.
Ons kan nie help om hier aan 'n Petrus te dink nie. Hoe het hy nie met die mond geroem dat
hy Christus nooit sou verlaat nie, al sou almal Hom ook verlaat en al sou hy ook saam met
Christus moet sterwe! (Mark. 14:27-31). En tog, op die kritieke oomblik, toe hy die daad by die
woord moes voeg, het hy gefaal (Mark. 15:26-72). Toe hy in die geleentheid gestel word om
sy geloof en vertroue in Christus te toon, het hy gewankel en sy toevlug geneem tot lis en
bedrog en het hy gesoek om homself deur leuens te red. Daar het hy metterdaad Christus
verloën en sy vertroue gestel in eie krag. Hy was bang om Christus te bely, omdat hy getwyfel
het of Christus hom wel sou kon red van die vyande. En daarom het hy maar self 'n plan
gemaak om sonder Christus uit die moeilikheid te kom.
As ons Christus verloën, dan verloën ons daarmee ook God. Twyfel aan Christus vloei voort
uit twyfel aan God. Wie sy eie heil probeer uitwerk, verwerp daarmee nie net vir Christus nie
maar ook vir God. So het Abraham ook op God vertrou, maar toe daar hongersnood in Kanaän
gekom het, het hy sy Godsvertroue verloor en self 'n plan gemaak, nl. om na Egipte te vlug,
waarvoor hy gestraf is deurdat Farao sy vrou begeer het. Ja, so is daar ook vandag vele wat
in naam op Christus vertrou, maar as hulle in moeilikheid kom, dan neem hulle hul toevlug tot
ongeoorloofde middele en metodes. Dink maar aan sovele wat hul toevlug neem tot sg.
toordokters en allerlei bygelowige en duistere middele. En tog waarsku die Skrif uitdruklik
daarteen: "Daar mag niemand by jou gevind word wat .... met waarsêery, goëlery of met
verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n
gees van 'n afgestorwene vra of 'n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want
elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel" (Deut. 18:10-12).
Hoevele is daar nie wat die Christennaam dra en nie skroom om deur oneerlikheid en bedrog,
deur dobbelary en lotery vir hulle rykdom te vergader nie!
Ja, ons bely Christus met die mond, maar ons hou ons hart ver van Hom af (Jes. 29:13). Ons
verloën Hom met 'n onchristelike lewe. Waar ons ter wille van Hom in moeilikheid of gevaar
kom, is ons net so bereid soos Petrus om te sê: "Ek ken Hom nie!"
Ag, dat ons genade mag kry om liewer minder van ons Christelikheid te praat en meer
Christelik te doen. Die toets van ware Christelikheid is ten slotte ons lewe tot sy eer. Ons dade
moet 'n belydenis wees van die Christus, net soos ons woorde.
Daar is niks wat God meer verfoei as skynheiligheid nie. Mondbelyers is daar genoeg op die
aarde. In die oordeelsdag sal daar baie wees wat sal sê: "Here, Here, het ons nie in u Naam
geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?" Maar
die Here sal hulle antwoord: "Ek het julle nooit geken. Gaan weg van My, julle wat die
ongeregtigheid werk! (Matt. 7:22, 23). O, dis so maklik om te praat van Godsvertroue en
oorgawe aan Jesus. Maar stel ons waarlik ons volkome vertroue in Hom alleen?
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17 MAART
"ALLES IN CHRISTUS" — Vr. 30.
"Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die
één, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die
geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus" — Rom. 5:17.
In Christus Jesus is daar oorvloed van genade en van geregtigheid, waardeur ons die ewige
lewe deelagtig word. Dis daarom 'n belediging vir Hom as ons nog poog om van elders, uit
ander bronne, ook nog genade en geregtigheid te ontvang. Dit is dan soos iemand wat hom
van 'n springende fontein afwend om op ander plekke te grawe vir water wat deursyfer. Dis
soos iemand was by 'n tuin vol vrugte verbystap om in die veld daarbuite rond te soek na
vrugte. Daar mag miskien nog water te kry wees afgesien van die fontein en vrugte buite die
tuin. Maar genade en geregtigheid en die ewige lewe is buite Christus geensins te verkry nie
selfs nie in die geringste mate nie.
Wie Christus dan ook waarlik deur die geloof gevind het, is oorstelp van vreugde en geluk. Hy
voel hom meer as ryk. Hy weet haas nie wat om aan te vang met die grote saligheid en rykdom
van genade wat hy in Christus ontvang het nie. Hy kan daar nie genoeg van roem en jubel
nie. Hy wil dit nooit weer verruil nie. "Wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade
geag" (Fil. 3:7). Paulus verag daardie Fariseërs-geregtigheid waar hy vroeër so trots op was,
daardie geregtigheid wat uit die wet was (vers 9) om te jubel in die geregtigheid van Christus.
Hy verstaan nou eers wat Christus geleer het: "Want Ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid
nie oorvloediger is as dié van die skrifgeleerdes en Fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk
van die hemele sal ingaan nie" (Matt. 5:20).
Wie Christus besit, het 'n groot skat gevind. Hy het troos vir lewe en dood, krag in stryd en
verdrukking, lig in die donkerste nag, vrede wat alle verstand te bowe gaan, blydskap wat
onverganklik is. Deur Christus word ons volkome gered na siel en liggaam, vir tyd en ewigheid.
Daar kan geen enkele nood of behoefte wees wat nie deur Christus bevredig word nie. Daar
is geen enkele druppel van saligheid te vinde wat nie in die bloed van Christus is nie. Daar is
geen enkele ligstraal van hoop en verwagting wat nie van die kruis van Golgota afstraal nie.
Daar is oorvloed in Christus. Daar is meer as wat u nodig het. Daar is te veel vir u om ooit op
te gebruik. Die ewigheid is te kort om die volheid van genade in Christus te ervaar. Daar is
inderdaad geen einde aan nie.
Hoe dwaas daarom dat ons meen om enige ware en blywende saligheid buite Christus te vind!
Die Here sê vir Israel: "My, die fontein van die lewende water, het hulle verlaat om vir hulle
reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie" (Jer. 2:13). En weer:
"Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die
Here afwyk" (Jer. 17:5). Tog weet ons dat Israel gedurig agter ander gode aangeloop het, en
ook ons geslag doen dieselfde. Ons kan en wil ons maar nie volkome op Christus verlaat nie
maar soek gedurig om 'n kompromis met die ongelowige wêreld aan te gaan. Veral op politieke
gebied leun ons maar altyd op die vleeslike arm van die alliansies met sg. sterk nasies.
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18 MAART
"CHRISTUS, DIE GESALFDE" Vr. 31.
"En die boek van die profeet Jesaja is aan Hom oorhandig; en toe Hy die boek
oopmaak, kry Hy die plek waar geskrywe is: "Die Gees van die Here is op My, omdat
Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring" — Luk. 4:17 en 18.
Jesus se ampsnaam was Christus, d.i. "Die Gesalfde". Hy is deur die Heilige Gees gesalf om
sy groot taak as die Messias of Redder van die wêreld te volbring. Reeds by sy geboorte was
Hy deur die Heilige Gees oorskadu en by sy doop het die Gees weer in die gedaante van 'n
duif op Hom neergedaal (vergelyk Matt. 3:16).
Dit was 'n ou gewoonte by Israel en ook by ander nasies om vername persone te salf, by
geleentheid van hulle ampsaanvaarding. So is konings en priesters gesalf. Dit was 'n
verordening van die Here vir Israel. Selfs die profeet Elisa is gesalf. God het dan ook spesiale
salfolie laat toeberei en in die tempel laat bewaar om gebruik te word by die salwing van die
knegte van die Here (Exod. 30:22-38).
Salwing het tweërlei betekenis. Dit dui aan roeping of uitverkiesing tot 'n bepaalde amp en
verder ook bekwaammaking of gereedmaking vir die taak van die geroepene. Die welriekende
salfolie is op die hoof van die gesalfde uitgegooi en het dan die hoof, baard en klere deurtrek.
Gevolglik het die gesalfde 'n aangename geur versprei en 'n glinsterende voorkoms gehad.
Daardeur is dan aangedui dat die gesalfde 'n welgevalle by God en die mense het en deur
God spesiaal geroepe en toegerus wat tot sy lewenstaak.
Die uiterlike salwing was egter maar 'n teken of simbool van die innerlike salwing. En dikwels
het die gesalfde later bitter teleurgestel en het dit geblyk dat hy nie innerlik deur God geroep
en bekwaamgemaak is vir sy taak nie. Hoe baie gebeur dit byvoorbeeld nie dat mense met
groot opskik en ophef in hul ampte ingestel of bevestig word of as konings gekroon word en
dan tog geheel en al ongeskik en onbevoeg is vir hul verantwoordelike taak! Daarom is dit
duidelik dat die enigste salwing wat van betekenis is, ons innerlike salwing deur Gods Gees
is. Alleen God kan ons roep en aanwys vir 'n bepaalde taak. En alleen Hy kan ons daarvoor
bekwaam en geskik maak. Christus is daarom nie uiterlik gesalf nie, aangesien sy Koninkryk
nie van hierdie wêreld is nie. Maar wel het Hy die innerlike salwing ontvang en is also deur
God self aangewys en geroep tot die Redder van die wêreld en ook vir daardie unieke taak
bekwaam gemaak en toegerus. Daarom kon Hy dan ook sy werk met eer volbring en kan ons
God nooit genoeg dank dat Hy Hom deur sy Heilige Gees gesalf het nie. Waarlik, Hy is 'n
Koning onder die konings en 'n Here onder die here! Uiterlik het Hy g'n buitengewone
voorkoms gehad nie, maar innerlik het Hy geglinster van onuitspreeklike heerlikheid.
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19 MAART
"CHRISTUS DIE PROFEET" — Vr. 31.
"'n Profeet uit jou, midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou
verwek; na Hom moet julle luister" — Deut. 18:15.
Christus se taak was van 'n drieërlei aard. Hy moes as Profeet aan ons die wil van God bekend
maak; Hy moes as Priester Homself op die altaar van liefde offer, en Hy moes as Koning die
dood en die hel verslind in die oorwinning. Met ander woorde, Hy moes kom doen wat Adam
moes gedoen het maar wat hy nie gedoen het nie. Elke mens is van God bestem om profeet,
priester en koning te wees. Wat dit presies beteken, sal ons nog sien. Hier kan ons net sê dat
dit in verband staan met hoof, hart en hand. Die mens moet reg dink, voel en handel. En dit is
dan wat Christus vir ons en in ons plek kom doen het.
Hy moes dus in die eerste plek as ons hoogste Profeet optree. Dit wil sê Hy moes aan ons die
raad en wil van God bekend maak. En dit kon Hy doen, omdat niemand God beter ken as Hy
wat van ewigheid af by God was en wat self ook God is nie. Hy het nie van God gehoor nie
maar Hom self persoonlik geken.
Reeds in die Ou Testament het Christus indirek God aan ons geopenbaar. So lees ons
byvoorbeeld verskeie male van die Engel van die Here of van die Verbond. Hierdie Engel is
niemand anders nie as Jesus Christus in sy voorlopige openbaringsgestalte. Verder is die
profete van die Ou Testament almal voorlopers van die Groot Profeet. Ook die priesters wat
die volk moes onderrig uit die Wet, het die Christus voorafgeskadu. Verder moes die
huisvaders optree om kinders te onderrig in Gods waarheid. Die hele geskiedenis van Israel
en al die wonderwerke van die Ou Testament het heengewys op Christus se verlossingswerk.
God het Hom in al daardie dinge geopenbaar. Veral ook die tempel of tabernakel met al die
seremonies en offerfeeste het alles heengewys op Christus.
In die volgende gedeelte sal ons sien hoe Christus self as Profeet optree en ook vandag nog
ons Groot Profeet is.
Hier wil ons net daarop wys dat die mensdom nooit sonder kennis van Gods genade was nie,
omdat hulle direk of indirek onder die lig gestaan het van die profetiese woord. God het Hom
nooit onbetuig gelaat nie. Dis die mens se eie skuld dat hy in 'n nag van ongeloof en bygeloof,
van afgodery en barbarisme verval het. Hy het moedswillig die lig wat hy ontvang het,
verduister. Ook onder die ou bedeling het niemand verlore gegaan omdat hy nie van God
geweet het nie. Hoe diep treurig tog dat die mensdom so diep verval het en dat daar sulke
growwe onkunde, wat dikwels grens aan raserny en idiotisme, onder die mense kan heers!
Ja, ons leef inderdaad in 'n tyd van diepe geestelike duisternis. Dit lyk asof God nooit die groot
Profeet, Christus, na ons toe gestuur het nie. Die mens wou meer weet as wat God hom
geopenbaar het, met die gevolg dat hy vandag niks meer weet nie en agter elke ding 'n
vraagteken plaas. In Christus het God self, as uit eie mond, tot ons gespreek (Hebr. 2:1-4).
Petrus sê: "Ons het die profetiese Woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos
op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn". (2 Petr. 1:19). Maar ons wil liewer luister na die valse
profete van menslike wysheid en spekulatiewe denke. Mag God ons weer in sy waarheid lei!
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20 MAART
"CHRISTUS, DIE LERAAR" — Vr. 31.
"En julle, kinders van Sion, juig en wees bly in die HERE julle God, want Hy gee julle
die leraar van geregtigheid" — Joël 2:23.
Christus openbaar God aan ons. Daarom en daardeur is Hy die Groot Leraar van die wêreld.
Hy was nie 'n geleerde of wetenskaplike nie. Met geleerdheid, navorsing en ontdekking in die
gangbare sin van die woorde het Christus niks te doen gehad nie. Daarvoor moet ons ons
wend na die wyse, na die ondersoeker van hierdie bedeling. Christus het God nie uitgevind of
ontdek nie, en Hy het nie aan ons 'n Godsidee geleer nie, soos dit so dikwels voorgestel word.
Nee, Hy het God self aan ons geopenbaar, deurdat Hy ons in lewende kontak met God gebring
het. Hy het die gebroke gemeenskap tussen God en ons herstel, sodat ons nie alleen van
God weet nie maar dat God in ons harte woon deur sy Gees en genade. Dit wil dan nie sê dat
die wete of kenne van God oorbodig of minder belangrik is nie. Hoe sal ons God dan in ons
hart hê sonder om van Hom te weet? Hoe sal ons met God gemeenskap oefen sonder dat
ons Hom ken?
Dit is dus 'n lewende kennis van God in die aangesig van Christus, sodat Hy vir ons meer as
net 'n naam of 'n klank is. Dis 'n kenne van God soos ons ons vader of moeder ken. Al kan
ons God dan nie begryp of verklaar nie, maar ons ken Hom as die God van ons lewe, die
Driemaal-Heilige Verbondsgod.
En Christus openbaar God nog steeds aan ons. Met sy vertrek na die Hemel het Hy nie
opgehou om God aan ons bekend te maak nie. Hy het sy Woord aan ons gegee, nl. die Heilige
Skrif, en daarby verorden dat die Woord verkondig, gepreek moet word. Daarby het Hy sy
Gees aan ons gegee om ons in alle waarheid te lei. So tree Christus dan nog steeds op by
die lese en oordenking, die prediking en aanhore van sy Woord. Hy spreek tot ons deur die
Skrifwoord. Waar die Bybel dus gelees of gepreek word, het ons nie met 'n mens, met die
prediker of voorleser te doen nie, maar met die lewende Christus self. Daar moet ons dus
luister, net so goed as of God self deur sy eie mond tot ons spreek. Waar die Woord tot ons
gebring word, het dit Goddelike gesag en vereis dit onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Dis
nie die predikant se opinie nie, nee, dis dogma, d.w.s. die waarheid, wat ons sal vrymaak of
verpletter. Dis 'n sleutel wat vir ons die hemel toe- of oopsluit namate ons dit verwerp of
aanneem. En so moet ons dan self weer die Woord verder dra en dit as leraars van die
Allehoogste uitdra en getuig van sy genade in Christus. Ons kan dankbaar wees dat Christus
as leraar ons, sy kinders, wil leer en onderrig deur sy Woord. Daar is in ons tyd, waarin alles
gaan om die praktyk, 'n neiging om minagtend neer te sien op leerdery, as iets van bloot
teoretiese aard. Ook word gemeen dat godsdiens eerder 'n saak is van sedelike aard wat met
leerstellings en dogmas niks te doen het nie. Tog is dit alles dwaasheid. Ons moet in die eerste
plek geleer word en kennis verkry. Ons voorgeslagte het nie verniet soveel waarde aan die
suiwerheid van die leer geheg nie.
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21 MAART
"CHRISTUS, DIE HOËPRIESTER" — Vr. 31.
"Die Here het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens
die orde van Melgisedek" — Ps. 110:4.
Christus het nie net vir ons kennis van God gebring nie, Hy het ook die liefde van God tot ons
gebring en was in sy persoon en werke, veral sy dood, die hoogste openbaring van Gods
liefde vir ons. Gevolglik het Hy as ons enigste Hoëpriester vir ons ingetree by die Vader om
ons met God te versoen. Die offer wat Hy daarvoor gebring het, was niks minder as sy eie
lewe nie, dus die hoogste wat 'n mens kan bring.
Hy word genoem priester volgens die orde van Melgisedek, omdat in Hom die oorspronklike
priesterskap van die mens herstel is. Dit wil sê Hy het nie priester geword omdat Hy uit die
hoëpriesterlike geslag of die stam van Levi was nie. Dit was nie sy geboorte uit bepaalde
ouers wat Hom die priesterskap laat beërwe het nie. Nee, Hy was soos Melgisedek, die koning
van Jerusalem (Gen. 14), wat 'n priester van die Allerhoogste was sonder dat hy kragtens
geboorte uit 'n priestergeslag daartoe aangestel was. Daarom word gesê dat hy sonder vader
of moeder of geslagsregister was (Heb. 7:1-3). Daardie dinge was nie van enige betekenis vir
die priesterskap van Melgisedek nie. Hy was eenvoudig priester kragtens sy roeping deur
God. En so was Christus priester deur die salwing van die Gees. Hy was 'n gebore priester
en nie 'n gemaakte een nie; d.w.s. Hy het die aanleg en bekwaamheid en die taak om priester
te wees ontvang deur die Heilige Gees. En daarom was Hy dan ook die enigste Hoëpriester
wat werklik tussen ons en God kon optree. Al die ander priesters en al hulle offers was nie in
staat om ons met God te versoen nie. Hulle was maar afbeeldinge of skaduwees van die
komende Christus en het dus maar die naam gedra waarvan Christus die vervulling was.
Christus se Hoëpriesterlike lyde was meer as net 'n voorbeeld wat ons moet navolg om ook
so vir mekaar te ly. Dit was 'n plekbekledende lyde. Hy het as Priester 'n klinkende daad
gedoen, die hoogste offer gebring en ons also vir ewig met God versoen. Die hele Hebreërbrief
is aan hierdie tema gewy. Jesus Christus is die enigste ware Hoëpriester, en ons het geen
ander nodig nie.
As Hoëpriester dan het Hy sy lewe aan God volkome toegewy en het Hy vir ons die wet
volbring en also alle geregtigheid vir ons vervul. Sy lewe was 'n lieflike offerande aan God
gewy. Maar sy dood is die beseëling van sy liefde en vir ons daarom die duidelikste openbaring
van sy Hoëpriesterlike selfverloëning en selfopoffering. Aan die kruis kan ons sien wat 'n mens
se lewe behoort te wees, nl. onselfsugtige toewyding en opoffering vir die medemens tot eer
van God. En nou tree Christus vir ons in as Hoëpriester by die Vader. Hy is ons Voorbidder in
die Hemel. Dag en nag, sonder ophou, pleit Christus vir ons by die hemelse Vader. O, wat 'n
rykdom van liefde en trou! Ons is dit nie werd nie. Maar ons getroue Hoëpriester vergeet ons
geen oomblik nie. Hoe dikwels, daarenteen, vergeet ons Hom nie!
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22 MAART
"CHRISTUS WAT VIR ONS INTREE" — Vr. 31.
"Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak nie .... maar in die
hemel self om nou, voor die aangesig van God vir ons te verskyn" — Hebr. 9:24.
"En as iemand gesondig het, ons het 'n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus,
die Regverdige" — 1 Joh. 2:1.
Jesus Christus is ons Voorspraak of, soos dit daar letterlik staan, ons "te-hulp-geroepene",
dus pleitbesorger. Hy "verskyn" vir ons by die hemelse Regter om daar op te tree as ons
advokaat wat ons saak daar verdedig. Wat 'n genade! Uit onsself kan ons niks doen om by
God te pleit nie. Vereers kan ons nie in die hemel voor God verskyn nie, vanweë ons sondes.
Die hemel is vir ons geslote, en toegang verbode. Daar staan 'n engel met 'n vlammende
swaard om ons uit die paradys te weer. Ons het dus geen middel om met God in verbinding
te kom nie. Maar selfs al sou ons tot God kon ingaan, sou ons geen pleitgrond, g'n
verontskuldiging, g'n verdediging hê nie. Want ons is immers skuldig, en God weet dit. Wat
sal ons dan inbring, waarom ons nie gestraf behoort te word nie?
Maar Goddank, ons het 'n Advokaat, Jesus Christus. Hy het die reg om toe te tree voor Gods
genadetroon. Waar ons self in die kerker van die dood gevange sit, is Hy vry om vir ons te
verskyn by die hemelse Regterstoel. En 'n bekwamer pleitbesorger kon ons nooit gevind het
nie. Nie alleen is Hy met groot liefde en barmhartigheid oor ons vervul nie, maar ook het Hy
die allerbeste pleitgrond wat kan ingebring word, nl. sy eie soendood aan die kruis. Daarom
moet Hy die saak vir ons wen. Dit kan nie anders nie. God is regverdig; en waar Hy self sy eie
dierbare Kind vir ons gegee het as 'n offer vir die sondes, hoe sou Hy ons dan nie die
geregtigheid van Christus toereken en ons begenadig nie?
So word ons dan nog steeds deur die liefde van ons Heiland omring en gedra en deur Hom in
gedagtenis gebring by Gods genadetroon. Daarom is ons nog wat ons is en het God nog nie
sy hand van ons afgetrek en ons verderf nie. Ons het 'n biddende Hoëpriester wat altyd vir
ons bid, selfs wanneer ons miskien vergeet om te bid.
En kan ons dan koud en gevoelloos bly teenoor so 'n wonderlike liefde? Sal die liefde van
Christus ons dan nie vervul met wederliefde nie? Moet ons dan nie ook van die liefde van
Christus gedring wees nie, soos Paulus sê? (2 Kor. 5:14).
God wil dat ons ook sal intree vir die ongelukkiges en ellendiges rondom ons. Ons moet aan
hulle dink, vir hulle bid, hulle besoek en vertroos en help. Daartoe het Hy ook die diakenamp
in die kerk ingestel. Elke diaken is 'n priester van die Allerhoogste en moet vir ons die sigbare
draer wees van die liefde van ons onsigbare Hoëpriester in die hemel. Hier het die kerk 'n
heerlike roeping om te vervul. Volgens die Skrif is dit saliger om te gee as om te ontvang. En
het die diakonale amp by ons nie veelal geword 'n saak van vra en kollekteer vir die kerk in
plaas van uitdelers te wees van goddelike barmhartigheid nie? Deur toegewyde
barmhartigheidsdiens moet die kerk toon dat die offergedagte en liefdesdiens die botoon voer
in die kerklike werk.
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23 MAART
"CHRISTUS, DIE KONING" — Vr. 31.
"Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg" — Ps. 2:6.
Die mens het deur die sonde 'n slaaf van die sonde geword. Hy is nie meer in staat om die
aarde te beheers nie, aangesien hy nie eers homself kan beheers nie. Sy vlees is baas oor sy
gees. Hy word deur sy hartstogte en onbeteuelde drifte willoos heen en weer gewerp en gedryf
soos 'n stuk hout op 'n waterstroom.
Christus moes dus ook weer in hierdie opsig die beeld van God in die mens in ere herstel en
weer die mens in sy koninklike heerlikheid en majesteit openbaar. Hy moes as koning die
mensdom verlos uit die slawerny van die sonde en die boeie van die verderf. Sy koningskap
het tot voorlopige openbaring gekom in die koningskap op Sion. Veral Dawid en Salomo het
die Koningskap van Christus profeties weerspieël. In Dawid het die koningsmag geskitter en
in Salomo die koningsheerlikheid. Die koningskap in Israel het dan ook alleen 'n
representatiewe, verteenwoordigende karakter gedra en wou die Koningskap van God onder
sy volk afbeeld. Want Israel as die volk van God was onder direkte Godsbestuur en was dus
eintlik 'n teokrasie. Christus, word dan ook steeds voorgestel as die Prins uit die huis van
Dawid wat as Koning in Sion sal regeer tot in ewigheid.
Christus was dan ook inderdaad 'n Vors. Alhoewel Hy die gestalte of voorkoms van 'n slaaf
gehad het, het dit niks verander aan sy innerlike koninklike adel en grootheid nie. Hy was 'n
Koning, want Hy het oor die sonde geheers en die dood verslind in die oorwinning. Alhoewel
Hy sag soos 'n lam was, was Hy die grootste Held wat die mensdom ooit opgelewer het. Die
sonde het oor Hom geen mag gehad nie en aan die kruishout hang Hy as die Koning van die
Jode, waar Hy triomfeer oor die vors van die duisternis en die koning van verskrikking, nl.
satan en die dood. Hy sterf wanneer en soos Hy wil en gee sy laaste Koninklike bevel as Hy
sê: Vader, in U hande beveel ek my gees.
Ons sal dan volgende keer verder sien hoe Hy sy Koningskap gehandhaaf het, selfs in die
dood en daarna.
Ons moet God dank dat daar weer 'n Koning op aarde verskyn het. En ons moet onthou dat
dit nie uiterlike eer en rykdom is wat 'n Koning maak nie. 'n Koning kan nie gemaak word nie
hy moet gebore word. Daar is baie konings onder die mense wat slaweklere aan het en
armsalige slawe in 'n koningskleed. Maar vir ons is daar net één Koning wat die naam werd is
en dis ons Koning op Sion. Voor Hom alleen buig ons ons onvoorwaardelik en aan Hom alleen
gee ons koninklike eer.
In Christus vind die ware koningsgedagte dus eintlik sy vervulling. Die idee van 'n erflike
koningskap kan ons maar net herinner aan wat die mens eintlik moes gewees het, maar dis
feitlik 'n anachronisme in 'n sondige wêreld. Dit ontaard maklik in menslike outokrasie en
dwingelandy en daarom het daar in ons tyd nog maar enkele trone bly staan, wat grotendeels
maar net simboliese betekenis het. Dis alleen waar Christus as Koning erken en geëerbiedig
word dat iets van sy Koninklike heerlikheid en mag op aarde weerspieël word in een of ander
vorm van owerheidgesag, hetsy koning, president of wat ook al.
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24 MAART
"CHRISTUS TRIOMFATOR" by Vr. 31.
"Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die
koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want
die aanklaer van onse broeders is neergewerp.... En hulle het hom oorwin deur die
bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis...." — Openb. 12:10 en 11.
Christus se Koningskap het deur sy hemelvaart en sy sit aan die regterhand van die troon van
God openbaar geword. Van daardie oomblik af was Hy die onbetwisbare en absolute
Alleenheerser in die hemel en op aarde. Satan se mag was finaal gebreek. Die kop van die
slang is vermorsel. Daarom is hy nie langer toegelaat om in die hemel te kom as die aanklaer
van sondaars nie, soos hy o.a. ook met Job gedoen het (Job 1:6-11). Hy is vir goed uit die
hemel gewerp en het soos 'n bliksemstraal op die aarde geval (Openb. 12:9; Luk. 10:18 en
19). Hier sal hy nog vir 'n tyd sy woede probeer afkoel op Gods volk, maar die kerk staan op
die rotssteen, Jesus Christus, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Christus
regeer, en Hy alleen besit alle mag in hemel en op aarde (Matt. 28:18).
Christus is dus die Koning van Sion en daardeur Koning van die ganse wêreld. Selfs sy vyande
is doodvas in sy mag. Ook satan kan hom nie roer sonder die wil van Christus nie. Teen sy
sin en wil is ook hy 'n instrument in die hand van Christus om sy Koninkryk te help vestig.
Want juis deur stryd en verdrukking word die kerk gelouter en uitgebrei, soos die geval was
met Israel in Egipte (Ex. 1:12) en met die eerste Christene in Judea (Hand. 8:1 en 4). Ja, die
kerk is juis onder kruis en druk op sy sterkste en beste, en die gevaar is groot wanneer daar
voorspoed en welvaart is. Dan tree swakheid en verval dikwels in.
Daar is dus niks te vrese nie en vir die Kerk geen gevaar nie, solank die kerk net getrou bly
aan sy Hoof, Jesus Christus, en by Hom skuil. Vir sover die kerk in Christus veranker is, is hy
onoorwinlik en onsterflik. Die mag van die kerk is daarom geweldig groot. Dis wel 'n geestelike
mag, maar daardeur word ook die stoflike lewe beheers. Deur Christus is die kerk
heilsinstituut, die moeder van die gelowiges. En daardeur besit die kerk die mag van lewe en
dood. Dit is 'n veilige toevlugsoord vir die wat in Christus glo, maar 'n vernietigende swaard
en 'n verpletterende rots vir die wat Hom verwerp. Daarom moet die tugmag wat deur die
ouderlingamp in die kerk uitgeoefen word, gevrees word. Dis nie iets om mee te speel nie. Dis
veel gevaarliker en dodeliker as die tronke van die staat en die beuls van die owerheid. Ook
in die kerk van Christus mag geen bandeloosheid heers nie. Christus regeer deur sy kerk oor
sy kerk. Daar is 'n Koning in die kerk, en daarom moet Hy gehoorsaam en geëerbiedig word.
In die besef dat onse Koning alle mag in hemel en op aarde uitoefen, behoort die kerk fier en
kloek te wees in sy hele optrede. Daar behoort by ons geen minderwaardigheidsgevoel te
wees en geen sweem van vrees vir die wêreld nie. Ons het nie nodig om by die wêreld
verskoning aan te teken vir ons bestaan en optrede nie. As 'n kerk nie meer koninklik durf
spreek in sy prediking en die tug uitoefen in sy kerkregering nie, dan is dit nie meer die kerk
van Jesus Christus nie.
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25 MAART
"WAAROM IS JY 'N CHRISTEN?" — Vr. 32.
"En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike
skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochië vir die eerste maal Christene
genoem" — Hand 11:26.
De Christennaam word vandag beskou as 'n erenaam. Onder die beskaafde mensdom is daar
nie baie wat nie graag vir Christene wil deurgaan nie. Ja, dit het eintlik 'n slagwoord geword
onder nasies en leiers. Almal wedywer met mekaar oor die Christennaam en probeer hul
handelwyse regverdig met daardie naam as dekmantel.
En tog sit daar ontsettend veel geveinsdheid en huigelary agter. Daar is niks meer wat nie met
die etiket van Christelik bestempel word nie, sodat die mees heidense beskouinge en praktyke
ook dikwels as Christelik voorgehou word. En Christen beteken dan ten slotte soveel as
"beskaafd" of wat onder die Engelse "gentleman" verstaan word. So kry ons dan "Christene"
wat nooit 'n kerk besoek nie, wat feitlik niks van die Bybel af weet nie, wat hul tyd by resiesbane
en danssale deurbring en wat nie in Christus glo as die Seun van God en die opgestane
Heiland van die wêreld nie maar hul saligheid verwag van die beskawing, en die mens nie
beskou as 'n beelddraer van God nie, maar as 'n verheerlikte dier. En so kry ons dan 'n
"Christendom" soos ons dit vandag sien wat al die kenmerke van die dier dra van Openb. 13.
Om Christen te wees beteken om 'n dissipel van Christus te wees. Dit was oorspronklik bedoel
as 'n skelnaam. Dit wou te kenne gee dat die Christene volgelinge is van die "veragtelike"
Christus van Nasaret. So word die ware volgelinge van Christus vandag nog bespot en
gehoon en hoor ons dikwels hoedat daar skelname aan kerke uitgedeel word, en dan nogal
soms deur mense wat self aan 'n Christelike kerk behoort. Dis seker 'n gruwel en sterk af te
keur. Dit doen net kwaad en geen goed nie. Kerke behoort nie mekaar uit te skel nie. Ons kan
dit maar gerus oorlaat aan die volgelinge van Beëlsebul.
Om Christen te wees beteken om in Christus ingelyf te wees deur die geloof. Dit beteken dat
ons in Christus lewe en Hy in ons, soos die Apostel sê: "Ek is met Christus gekruisig, en ék
leef nie meer nie, maar Christus leef in my...." (Gal. 2:20). Die dissipelskap van Christus is
dus veel meer as blote navolging van Christus. Dit beteken dat Christus in ons lewe en dus in
ons geopenbaar word. Wie ons sien, moet in ons ook Christus sien. Hy moet deur ons spreek
en optree. Ons moet sy liggaam wees, waarvan Hy die Hoof is. Hy moet in ons woon deur sy
Heilige Gees. En ons moet dus ook profete, priesters en konings wees, nes Christus. En in 'n
sekere sin moet die kerk dus die voortgesette vleeswording van Christus wees, sodat Hy in
sy kerk steeds op aarde bly voortlewe.
Dit bedoel ons dan natuurlik nie in Roomse sin nie, asof die kerk (soos verteenwoordig deur
die Pous) eintlik die voortsetting van Christus sou wees in en deur wie Hy as 't ware gedurig
opnuut ontvang en gebore word, sodat die mens ten slotte deur die kerk salig gemaak word
en nie deur Christus nie. Also word die maagd Maria, as simbool van die barende Moederkerk,
van groter betekenis as haar seun Jesus Christus. Nee, Christus se vleeswording is 'n
afgedane, 'n historiese en eenmalige gebeurtenis. Tog neem dit nie weg dat Hy die hoof van
sy liggaam, die kerk, is nie en dat Hy steeds in sy liggaam woon en werk om dit op te bou en
te versterk.
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26 MAART
"AS CHRISTEN MOET EK CHRISTUS BELY" — Vr. 32.
"En daarom sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal
profeteer...." — Joël 2:28.
"Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader
wat in die hemel is" — Matt. 10:32.
Om Christen te wees beteken om mens te wees. Dis 'n volslae verkeerde opvatting van ons
Christenskap om te meen dat ons 'n onnatuurlike en onmenslike lewe moet voer. Die
Christenskap maak nie van ons 'n soort bonatuurlike wese nie maar juis 'n eg natuurlike mens.
Christenskap bestaan nie in 'n sombere stem, 'n bedrukte houding, 'n asketiese lewe nie. Nee,
die Christen is 'n ware, egte mens, soos God hom gemaak het, maar dan 'n mens wat
wedergebore en in beginsel van die mag van die sonde verlos is. Dit wil sê 'n mens in wie die
beeld van God weer prinsipieel herstel is, 'n mens soos God die mens oorspronklik gemaak
het en soos God bedoel dat hy moet wees. Want dis juis die sonde wat die mens onnatuurlik,
vals en lelik maak, sodat hy ontaard en sy ware menslikheid verloor. En die sonde tas die
mens ook in sy verstand aan, sodat hy in onkunde, bygeloof en dwaling verval. Daarvan is
kranksinnigheid en raserny maar net die uiterste vorme en die noodwendige gevolg van die
verduistering van sy verstand.
Om Christen te wees beteken dus in die eerste plek om weer reg te leer dink, om die waarheid
te ken en te bely, dus om Christus te bely, wat die weg, die waarheid en die lewe is (Joh.
14:6). Dit beteken dat elke Christen 'n profeet of, duideliker gesê, 'n predikant moet wees in
dié sin dat hy die Bybel behoort te ken en daarvan behoort te getuig oral waar hy 'n geleentheid
kry. Dis nie net die predikant wat Christus moet verkondig nie, maar alle Christene. Altyd en
oral behoort ons te getuig vir Christus, soos in die Skrif geopenbaar. In huisgesin, skool,
maatskappy en staat behoort ons deur leer en lewe die Christus Gods te preek en te bely.
Daartoe moet ons self die Bybel ondersoek en bestudeer. Ons kan nie bely wat ons nie ken
nie. Hoe sal ons lig versprei as daar binne-in ons die duisternis heers? Moses het vir Josua
gesê: "Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy Gees oor hulle
mag gee!" (Numeri 11:29). Om te profeteer beteken eintlik om 'n mondstuk van die Here te
wees. Profesie bestaan dus nie net daarin om nuwe openbaringe van God te ontvang nie
maar ook om nuwe lig te werp oor wat reeds geopenbaar is. God se besondere openbaring is
wel afgesluit, en daaraan kan niks meer toegevoeg word nie (Openb. 22:18), en daarom moet
ons nie soos die sektemense wil poseer as profete wat op een lyn met die Bybelse Profete en
Apostels staan nie. Maar dit neem nie weg nie dat ons die klare lig van die Skrif moet laat val
op die vraagstukke en omstandighede van ons tyd.
O, wat sou die toestand tog nie anders gewees het as ons almal en al ons seuns en dogters
profete van die Allerhoogste was nie! Laat ons daarom soek na die waarheid in Christus om
dit altyd beter te leer ken en dit uit te dra op alle terreine. Laat ons nie rus nie voordat ons
weet dat Christus deur almal bely word, ook op ons skole, universiteite en deur die staat in sy
wetgewing! Die naam van Christus moet geskrywe staan oor ons ganse private en publieke
lewe. Dit moet ons strewe wees. Die nag moet verdryf word deur die dag. "In u lig sien ons
die lig" (Ps. 36:10).
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27 MAART
"'N CHRISTEN MOET HOM SELF AS DANKOFFER GEE" — Vr. 32.
"Ek vermaan julle dan, broeders, deur die ontferminge van God, dat julle jul liggame
stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer: dit is julle redelike
godsdiens" — Rom. 12:1.
"As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om
mekaar se voete te was" — Joh. 13:14.
Om Christen te wees beteken in die tweede plek om 'n hart vol liefde te besit. Die mens is
deur God so gemaak dat Hy God sou liefhê bo alles en sy naaste soos homself. Selfsug het
hy nie geken nie. Maar deur die sonde is hy verhard en het hy koud en gevoelloos geword.
Sy hart is so te sê in hom versteen. Sy selfliefde het ontaard in selfsug. Hy leef net vir homself
en soek net eie eer en mag en geluk. Sy hart is vervul met haat wat uitloop op die
broedermoord van Kain. Hy gee nie om wat van sy medemens word nie, solank hy maar net
kan floreer. Ja, hy sal nie terugdeins om andere in die grootste ongeluk te dompel en strome
bloed te vergiet as hy maar net daardeur des te groter rykdom en weelde kan geniet nie. Die
sonde maak van hom 'n rower en 'n moordenaar.
Daarteenoor moet die Christen die liefde van Christus in sy lewe openbaar. In navolging van
sy groot Meester moet hy neerbuig om die voete van sy medemens te was. Hy moet gewillig
wees om homself te offer as 'n lewende dankoffer aan God. Hy moet dien en nie gedien wil
word nie. Hy moet eie belang alleen soek in die belang van almal en homself alleen liefhê vir
sover hy God liefhet. Hy moet 'n priester of, duideliker gesê, 'n diaken wees. Dis nie alleen die
diakens wat na die armes en verdruktes moet kyk nie, maar elke Christen moet liefdediens
bewys aan sy medemens. En wat sou die lewe tog nie anders wees nie as alle Christene hulle
hande uitgesteek het om hul medemens te help en in liefde by te staan! Christus het Homself
vergeet in die diens van die kreupeles, blindes en krankes. Hy het goed gedoen net waar Hy
kon. Hy was nooit te moeg om te help nie. Graag het Hy die harte van lyers en lyeresse bly
gemaak. O, daar is soveel leed en smart op die aarde. En as elkeen tog maar net wou help
waar hy kan, sal soveel ellende verdryf word. Die wêreld sal so verander dat ons hom byna
nie sou ken nie. Daarom, laat ons nie die armes en ellendiges na die magistraat of die diaken
toe stuur nie, maar laat ons eers doen wat ons kan en dan ander hulp inroep! Laat ons liefde
skenk soos God ons sy liefde geskenk het! Laat ons barmhartigheid bewys soos God aan ons
gedoen het! Laat ons help soos ons hoop om gehelp te word!
Die Apostel sê: "Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk" (1
Petr. 2:9). En in Openbaring 5, waar ons lees dat die Leeu uit die stam van Juda gestaan het
soos 'n geslagte Lam, sing die ouderlinge: "Want U is geslag en het ons vir God met U bloed
gekoop.... en het ons konings en priesters gemaak.... " (vss. 9 en 10). Hier het ons 'n Leeu en
'n Lam ineen, en so moet ons konings en priesters wees, wat al ons koninklike mag en
waardigheid gebruik in nederige liefdesdiens. Ons moet konings word nie deur te heers nie
maar enkel en alleen deur te dien.
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28 MAART
"'N CHRISTEN MOET TEEN DIE SONDE STRY" — Vr. 32.
"Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede
gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as
werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense
wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die
diens van God" — Rom. 6:12 en 13.
Die Kategismus sê dat ons met 'n goeie gewete teen die sonde en die duiwel moet stry. Die
goeie gewete kom daardeur dat ons weet dat ons aan Christus toebehoort. As sodanig kan
ons nie anders as vyande van die sonde wees nie. Ook weet ons dat satan deur Christus aan
die kruis oorwin is en dat ons daarom in die stryd teen hom moet oorwin. Daar is dus by ons
g'n twyfel of vrees omtrent die uitslag nie. Ons stry met die moed en vuur van hulle wat
volkome versekerd is van oorwinning.
En wat 'n magtige stryd is dit nie! Ons het te doen met 'n sterk en onverbiddelike vyand. Die
satan rus nooit, en hy gee g'n duimbreed toe nie. Hy sal nie 'n enkele kans laat verbygaan om
ons tot 'n val te bring nie. En hy kom dikwels in die gedaante van 'n engel van die lig. En die
sonde is soos 'n pestilensie wat in die duisternis wandel; dis soos stof wat orals inkruip en
alles versmoor en besoedel. Ons dra die sonde binne-in ons. Dis 'n geweldige mag wat ons
alleen deur die krag van Christus kan oorwin. Dis gevaarliker as die dodelikste siekte, en daar
is g'n plek op aarde waar die sonde nie is nie. Ons kan dit nie ontvlug nie, ons kan dit alleen
bestry deur die heiligende en genesende krag van die bloed van Christus en dit uitbrand deur
die vuur van die Heilige Gees.
As Christene moet ons dus altyd en oral teen die sonde stry. Ons mag dit nie oorlaat aan die
predikante of ouderlinge om dit te doen nie. Ons moet almal konings oor die sonde wees of,
duideliker gestel, ons moet almal ouderlinge wees wat die sleutels van die koninkryk van die
hemele hanteer, wat die sonde bestraf en teëgaan, wat die kerk van Christus help opbou. Wat
sal die toestande nie anders wees as elkeen met alle mag die sonde in hom en rondom hom
bestry nie! En die allerbeste bestryding van die sonde is om die goeie te doen: "Laat jou nie
deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie" (Rom. 12:21). Ons moet
nie net afbreek nie, ons moet ook opbou. Ons moenie sê: Raak nie en smaak nie! Ons moet
sê: Dien die Here! Ons moet al ons kragte mobiliseer. Niemand mag losloop in hierdie harde
stryd nie. Skouer aan skouer moet ons veg vir die naam van ons Koning. Ons mag niks aan
ander oorlaat wat ons self kan doen nie. Ons moet konings wees op aarde en nie slawe nie.
Volgens die Skrif sal die gelowiges eenmaal met Christus regeer as konings tot in alle
ewigheid. Maar om waarlik koning te word, moet ons eers ons krone voor Hom neerwerp,
soos die ouderlinge gedoen het (Openb. 4:10).
Die sondaar is 'n jammerlike slaaf van die sonde. Hy is geslaan in die boeie van eersug,
magsug, plesiersug en wat dies meer sy. Christus het geen gestalte of heerlikheid gehad nie
en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie (Jes. 53:2). Tog was daar 'n innerlike adel
en majesteit in sy houding en gestalte wat geen Joodse smaad of hoon kon wegneem nie.
Sulke konings moet ons wees om Hom waardig te wees.
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29 MAART
"SAAM MET CHRISTUS REGEER" — Vr. 32.
"En God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vervul die aarde,
onderwerp dit, en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor
die diere wat op die aarde kruip" — Gen. 1:28.
"En hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid" — Openb. 22:5.
Die mens is deur God bestem om 'n heerser op aarde te wees. Onder God moes hy regeer
oor al wat daar op die aarde is, en dit aan sy wil diensbaar maak. Daarom het Adam sy gelyke
nie onder die diere gevind nie en moes God vir hom 'n vrou maak wat by hom sou pas.
Ongelukkig het die mens ontaard, sodat hy 'n despoot of tiran geword het in plaas van 'n
heerser. God se bedoeling was dat die mens die hoof of leier van die skepping sou wees wat
in liefde sou regeer oor die natuur, om God daarin te verheerlik. Hy moes koning wees, nie
omdat hy met geweld en bloedvergieting sy despotiese wil op ander sou afdwing nie maar
omdat hy deur die glans van sy buitengewone gawes, as beelddraer van God die eerbied en
respek van andere skepsele sou afdwing, waardeur hulle hul gewillig aan sy hoë leiding sou
onderwerp en hom dien, sodat hy sy God kan dien. Die mens was dus 'n gebore koning, deur
innerlike adel van hart, deur skerpsinnigheid van verstand en deur voorbeeldigheid van
opregte lewenswandel. Hy het egter deur die sonde die heerlike gawes verloor en het 'n slaaf
geword wat deur duiwelse lis, grenselose wreedheid en misdadige losbandigheid homself
probeer handhaaf ten koste van sy medemens en die orige skepsele van God.
In Christus word die mens weer herstel in sy koninklike eer en heerlikheid. 'n Christen is 'n
koningsmens. Daarom het ons vaders en moeders, ons leiers wat in die krag van Christus
opgetree het, so groot indruk gemaak deur hulle nederige grootsheid en beskeie
verhewenheid van gedagtes, woorde en dade. Hulle het respek afgedwing soos 'n Paul
Kruger, wat selfs voor buitelandse vorste 'n koninklike houding gehad het, waartoe hulle
eenvoudig nie in staat was nie. Die Christen is bewus van sy eervolle posisie as 'n heerser
oor die sonde en sy koninklike toekoms as regeerder van die nuwe aarde. En omdat hy weet
dat hy dit alleen aan God te danke het en uit homself niks is nie, sal hy hom nie in
verwaandheid teen God verhef nie. Nee, hy sal in ewigheid onder God en met Christus as
hoof van die nuwe mensheid regeer. Aan God alleen al die eer! Ons moet daarom nie bang
en skaam wees vir ons vyande nie en allermins voor hulle kruip. Ons is koningskinders. Daar
wag vir ons goue trone (Openb. 20:4). Ons moet ons hoof hoog hou, ook onder kruis en druk.
God sal uit vernedering ons verhef en ons beklee met eer en heerlikheid.
Die gelowiges is die werklike regeerders van hierdie wêreld, in en deur Christus. Dit mag
miskien nie so lyk nie, tog is dit volkome waar. Dis die dinge waar die kerk voor staan en stry
wat uiteindelik verwesenlik sal word. Konings en nasies mag bruis van woede soos die see,
tog is dit Sion, waar die sagte stroompies van genade vloei, wat ten slotte sal oorwin (Ps. 46).
Hoe is dit dan dat ons nie méér bewus is van ons glorieryke mag en toekoms nie en dat ons
dikwels so vreesagtig en huiwerig is in ons optrede in hierdie wêreld?
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30 MAART
"CHRISTUS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD" — Vr. 33.
"En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy
heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader
kom, — vol van genade en waarheid" — Joh. 1:14.
Christus is die eniggebore Seun van God. Tog word ons ook kinders van God genoem. Die
vraag is dus in watter sin Hy Gods kind is in onderskeiding van die gelowiges? En dan is die
antwoord seker baie duidelik: Christus is die ewige, natuurlike seun van God, terwyl ons
aangenome kinders is. Dit wil sê Hy is uit God self gebore en dus self ook God, wat van ons
nooit gesê kan word nie. Hy het deel aan die Goddelike wese, soos 'n kind deel het aan die
vlees en bloed van sy ouers. God leef in Christus nes 'n ouer in sy kind lewe. En tog verskil
die geboorte van Christus hierin dat Hy nie op 'n bepaalde tyd as Gods Seun gebore is en
vantevore nie as sodanig bestaan het nie (vgl. Spr. 8:22-31). Immers Hy is self ook God en
dus ewig, nes God. Dit is dus wat genoem word 'n ewige geboorte of generasie. Hy was en
word gebore van ewigheid af, en daar is ook nooit 'n tyd dat Hy nie gebore word nie (vgl.
Ps. 2:1). God is altyd besig om sy volheid in Hom uit te stort. En aan God se volmaaktheid is
daar geen einde nie.
Die geboorte van die eniggebore Seun van God is dus 'n onbegryplike dog heerlike
werklikheid. En daardeur is Christus dan ook oneindig ver bokant ons verhewe, soos ons nog
sal sien. Ons durf ons nooit met Hom op één lyn stel nie. Wat ons kinderskap beteken, sal ons
volgende keer sien. Hier kan ons net sê dat dit deur die natuurlike kindskap van Jesus Christus
moontlik is dat ons aangenome kinders kon word. Deur sy ewige geboorte uit die Vader is Hy
aangewese en aangelê om as eie Seun van sy Vader vir ons in te tree, ons sondes te versoen
en ons weer in die vaderhuis terug te bring.
Sy kindskap bestaan dus nie daarin dat Hy die vernaamste skepsel is nie, soos die Ariane
leer. Ook nie daarin dat Hy deur sy lewe en sterwe 'n posisie verwerf het waardeur Hy Kind
van God geword het nie. Ook is Hy nie 'n religieuse genie wat as sodanig kind van God
genoem word nie, soos die Modernisme leer. En Hy is ook nie die Hoof van die mensheid wat
ook buite die sonde om die kulminasiepunt van die menslike geslag en die verenigingspunt
tussen God en mens sou gewees het, soos die Etiese leer nie. Nee, Hy is letterlik Gods ewige
en eniggebore Seun en as sodanig wesenlik verskillend van alle mense (vgl. Matt. 16:16; Joh.
14:9, 1:14).
Ook hier moet ons aanbid! En oor hierdie wonderbare geboorte moet ons ons verbly, net soos
oor die geboorte in Betlehem. As God g'n eniggebore Seun gehad het nie, het ons ook g'n
Verlosser gehad nie. As God sy Eniggeborene teruggehou het, dan kon ons nooit tot kinders
van God aangeneem word nie.
Dit is die gedagte wat God aan Abraham en aan ons wou leer toe Hy geëis het dat Abraham
sy eniggebore seun Isak moes offer: God sal voorsien! Hyself het die hoogste offer gebring
opdat ons nie sal sterwe nie maar lewe. Hy het gegee al wat Hy gehad het, om ons vir Hom
as kinders te verkry. Waarlik, groter liefde as dit kan niemand hê nie.
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31 MAART
"ONS, DIE AANGENOME KINDERS VAN GOD" — Vr. 33.
".... deurdat Hy ons voorbeskik het om as sy kinders vir Homself aan te neem deur
Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade
waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde" — Efes. 1:5 en 6.
Wat 'n lieflike en troosryke gedagte dat God ons tot sy kinders aangeneem het in Jesus
Christus! Deur die sonde het ons in die mag van die duiwel geval, en daarom sê Jesus vir die
ongelowige Jode: "Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle
doen" (Joh. 8:44). Ontsettend om te dink dat 'n mens so met die duiwel vervul kan wees dat
jy feitlik 'n kind van satan is! Die sondaar openbaar dan ook al die karaktertrekke van die
duiwel, nes 'n kind die karaktertrekke van sy vader openbaar. Ja, selfs sy voorkoms en
gelaatstrekke kry naderhand 'n duiwelse trek, hoe langer hy in die sonde voortlewe.
En nou kom God deur sy Heilige Gees en verander ons inwendig van kinders van die
duisternis tot kinders van die lig. Dit doen Hy kragtens sy verkiesende genade in Jesus
Christus. Hy neem ons dus aan as sy kinders, alhoewel ons van nature bedorwe en sleg is.
In Christus beskou Hy ons as sy kinders, nes 'n ouer 'n aangenome kind beskou en behandel
asof dit 'n eie kind is. God reken ons die geregtigheid van Christus toe en neem ons daarom
terug aan sy boesem en in sy Vaderhuis. Maar God maak ons dan ook inderdaad tot kinders
van sy genade deur die wedergeboorte. Hy verander ons so dat ons inderdaad soos sy kinders
begin lyk en dat sy beeld weer in ons herstel word. Die duiwelse aard en trekke verdwyn dan
meer en meer, en die hemelse trekke word in ons openbaar. Daar kom by ons kinderlike liefde,
eerbied, vrees en gehoorsaamheid teenoor God.
Hierdie kindskap verkry ons ter wille van Christus, wat sy lewe vir ons afgelê het. God het so
te sê sy eie Kind opgeoffer om ons tot kinders aan te neem. Ons het dus vir God oneindige
waarde, en Hy gee ons die volheid van sy Goddelike liefde. Ons is duur gekoop. En waar
mens duur voor betaal het, dit skat jy altyd hoog. God behandel ons in werklikheid nie soos
aangenome kinders dikwels behandel word nie, maar Hy behandel ons soos eie kinders. Wat
is ons dan nie aan Christus verskuldig nie, en hoe innig moet ons Hom dan nie liefhê nie! Deur
Hom alleen kry ons 'n plek in die Vaderhuis en aan die Vadertafel vol hemelse heerlikheid.
Ons kan Hom dit nooit in ewigheid vergeld nie.
Kinders van genade, dis wat ons is. As kinders van die duiwel was ons sonder God, sonder
die hemel, sonder hoop, sonder vrede, sonder vreugde. Maar deur Gods genade het ons
kinders geword van ons hemelse Vader en as sodanig erfgename van die hemel self. Ons het
alles net uit genade ontvang. Laat ons dit dan tog nooit vergeet nie en ons nooit verhef bo
ander wat nog nie genade ontvang het nie. Laat ons liewer vir hulle bid dat hulle ook genade
mag ontvang.
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1 APRIL
"ONSE HERE, WAT ONS GEKOOP HET" — Vr. 34.
"..... omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop
is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die
kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos" — 1 Petr.
1:18 en 19.
Christus is ons Verlosser maar juis daarom ook onse Here. Hy het ons verlos deur ons vry te
koop uit die geweld van satan, maar daardeur het ons dan ook sy eiendom geword. Wat 'n
mens gekoop en betaal het, is tog joue en behoort aan jou alleen. En Christus het vir ons die
duurste prys betaal wat te bedenke is, nl. sy eie dierbare bloed. Dit kan nie in terme van geld
bereken word of gewaardeer word nie. Want die bloed of lewe van Christus is meer werd as
al die goud en silwer van die wêreld saam. Ja, daar is glad geen vergelyking nie. Selfs 'n
gewone sondige mens se lewe kan nie en mag nie gekoop of verkoop word vir geld nie. Want
die mens is 'n beelddraer van God, en die sedelik-godsdienstige waarde van die menslike siel
kan nie op één peil gestel word met die materiële van geld nie. Slawerny is daarom 'n gruwel,
en dis 'n wonder dat dit wel so lank geduld is onder die Christendom.
Christus het ons dan ook nie as slawe met geld gekoop nie maar het ons vir Hom as vriende
en broers vrygekoop met sy lewensbloed. Hy het betaal tot die laaste druppel bloed toe. En
nou is ons sy absolute en onbeperkte eiendom. Hy het volle eiendomsmag oor ons en kan in
elke opsig sy Here-reg oor ons laat geld. Niemand in die hemel, op die aarde of selfs in die
verderf kan op ons enige aanspraak maak nie, behalwe Christus alleen en deur Hom God
Drie-enig. Ons behoort dus in elke opsig, na liggaam en siel, aan die almagtige God. En saam
met ons behoort ook ons goed en bloed, ons kragte en tyd, ons liefde en toewyding, ons
talente en gawes aan God om Christus ontwil.
Die prys is ten volle betaal. Niks het agterweë gebly nie. Dis 'n afgehandelde transaksie, en
die saak is afgesluit op Golgota. Ons moet leer verstaan dat ons nie aan onsself of aan die
wêreld behoort nie. Ons het nie reg om enigiets terug te hou vir Christus nie. Hy is die absolute
en volkome Meester, en ons besit geen regte behalwe wat ons van Hom ontvang nie. Wat dit
presies beteken, sal ons nog sien. Maar een ding staan vas, en dit is dat dit g'n skande nie
maar 'n oneindige eer en genade is om Christus tot Here te hê. Die enigste ware vryheid vir
ons is om diensknegte van Christus te wees. Toe Hy ons gekoop het, het Hy aan ons die
grootste weldaad van ons lewe bewys.
Tog sal ons nooit daarin slaag om ander vir God te win as ons nie in ons lewe toon hoe heerlik
dit is om 'n kind van God te wees nie! Ons is veelal soos ondankbare en ongehoorsame
kinders. Daar is nie 'n mooier en soeter benaming vir 'n gelowige as om 'n "kind van God"
genoem te word nie. Maar dan moet ons nie na die vlees lewe soos Ismael nie maar na die
Gees, soos Isak (Rom. 8:1-13). Ons het nie 'n gees van slawerny ontvang nie maar die Gees
van aanneming tot kinders van God, waardeur ons roep: "Abba, Vader!" en so moet nie net
ons mond nie maar ons hele lewe tot God roep (Rom. 8:14-17).
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2 APRIL
"DIE HEERSKAPPY VAN DIE DUIWEL GEBROKE" by Vr. 34.
"En ek het 'n Engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en 'n
groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en
die Satan is — en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die, afgrond
gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël...." — Openb. 20:1-3.
Deur Christus is ons verlos uit die heerskappy van die duiwel. Satan is 'n harde meester. Deur
die sonde het die mens in die mag van satan geraak. Die losprys is egter nie aan satan betaal
nie maar aan God, wat die wettige Heer van die mens is en van Wie satan sy skepsel wil
ontrowe. Toe die mens in sonde geval het, het satan gemeen dat hy sy doel bereik het. Want
volgens Gods geregtigheid moes Hy toe die mens straf en hom aan die verderf oorlewer. En
so kan satan die mens dan triomfantlik na die afgrond meesleep. Die mens het homself deur
die bande van sonde laat bind en oorgegee aan satan as 'n hulpelose prooi. En verskriklik is
dan ook die toestand van hom oor wie satan die mag verkry het! Hy is 'n armsalige slaaf wat
nooit rus nie. Dag en nag staan hy in die diens van sy harde meester. En dit gaan altyd van
kwaad tot erger. Hy kan nie meer terug op die pad waarop hy gekom het nie. Geen selfverwyt,
geen skaamte vir die publieke opinie, geen vrees vir die tronk of die galg, geen dreigemente
van 'n toekomstige oordeel, geen strawwe van God, selfs nie die naderende dood kan hom
meer verander of terughou nie. Hy staan eenvoudig magteloos teenoor die tragiese
ondergang van sy eie siel en liggaam. Kyk maar hoe bitter hard moet die arme slaaf van geld
(die Mammonaanbidder) swoeg en slaaf vir sy meester! Hy ken g'n rus nie, gun homself g'n
vakansie of ontspanning nie. Sy vrou en kinders moet saam met hom ly. Al het hy ook
duisende ponde5 in die bank, hy kan en mag daar geen duit van uitgee nie, want dis nie syne
nie: dit behoort aan die duiwel, wat hy dien. Dit is byna onmoontlik om, veral vir die kerk, iets
daarvan af te knyp. Satan wil nie graag hê dat sy besittings in die belang van die kerk gebruik
moet word nie.
En kyk weer die arme slaaf van die bottel (drank) daar! Hy is maer en uitgeteer. Daar is diep
spore van verwoesting op sy gesig te lees. Daar is groot gebrek in sy huis, en daar kom nie
iets in vir die lewensonderhoud van die kinders nie. Die vader is in diens van satan en moet
sy maandelikse salaris in die kantien gaan afgee vir skuld aan die drankduiwel. As hy moeg
gewerk is en sy dagtaak afgedaan het, kan hy nie huis toe gaan om te gaan rus en die soete
omgang met sy vrou en kinders te smaak nie. Nee, hy moet sy kragte verder gaan afsloof en
sy spaargeldjies gaan uitgee en sy siel gaan verkoop waar satan gedien word, waar uit vuil,
besope monde lastertaal en vuil praatjies voortkom. Vir sy vrou nooit 'n geskenkie nie en vir
sy verlangende kindertjies nooit iets om hulle hartjies te verbly nie. Arme slaaf!
Christus het hierdie helse heerskappy verbreek. O, wat is sy diens nie soet en heerlik as ons
onder die harde ysterjuk van die duiwel uitkom nie! En hoe dankbaar moet ons nie wees dat
Hy die satan gebind het en hom eenmaal vir ewig in die put van die afgrond sal werp nie! Die
menslike indiwidu word in ons tyd feitlik vergoddelik, en in sy sg. menslike vryheid weier hy
om hom aan enige gesag te onderwerp. Waar hy nog in belang van die samelewing sy vryheid
enigsins laat inperk deur die staat, moet dit verstaan word as 'n vrywillige kontrak wat hy met
sy medemens sluit, omdat dit vir homself voordelig is. Maar selfs in die kerk heers daar nog
soveel eiesinnigheid en eiewilligheid. So wil iemand byvoorbeeld sy Sondag deurbring soos
hy verkies, en net die kerk besoek wanneer hy lus het. Hy gee net soveel bydrae as wat hy
lus het, en vra nie na die wil van God nie. So bly hy nog maar sy eie heer en meester, al roem
hy ook met sy mond dat Christus sy Here is. Mag ons hierteen bewaar bly!

5

Vandag sal ons seker wil praat van Rande
99

3 APRIL
"JESUS CHRISTUS, ONSE HERE" by Vr. 34.
"En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en My God" — Joh. 20:28.
O, watter belydenis kan heerliker wees as die wat Thomas gedoen het! In daardie paar woorde
lê alles opgesluit wat ons van ons Verlosser dink en glo. Thomas was 'n twyfelaar en was
soos iemand wat op die bare6 van 'n skuimende see rondgeslinger word en angstig soek en
gryp na iets om aan vas te klem. En meteen het hy grond onder sy voete gevoel en op 'n vaste
rots te lande gekom. Sy arms het die kruis vasgegryp en Thomas was gered. En in
dankbaarheid jubel hy dit uit daar aan die voete van sy Heiland: My Here en My God!
In daardie woorde lê Thomas se volkome onderwerping aan Jesus. Hy wou nog op eie voete
staan, totdat die vloed van die twyfel hom meegevoer het en hy besef het dat sonder Christus
hy ook sonder hoop en sonder verwagting is. Toe hy in twyfel sy Heiland losgelaat het, was
hy 'n hulpelose prooi van die mag van satan. En eers toe hy weer kon uitroep: My Here! was
hy weer op vaste grond en kon hy weer asem skep. Christus kan ons nie op 'n ander manier
red nie as om onse Here te word. Alleen deur ons tot sy besitting te maak, kon hy ons uit die
geweld van satan verlos. Om verlos te wees beteken dus om 'n dienskneg te wees, om 'n
Here te hê.
"Here" hier is die selfde as "heer" of "baas" of "eienaar". Maar dis nie dieselfde as wat in
Exodus 3:14 bedoel word met Jehova nie. God is Here kragtens sy Skeppersreg, en in daardie
verband dui die naam aan God se onveranderlike trou. Maar Jesus is Here kragtens sy
verlossingswerk, en die naam dui hier aan sy absolute besitsreg oor ons. Ons praat dan ook
liewer van Here as van Heer, om Hom te onderskei van gewone base of besitters. Hy is meer
as wat enig heer ooit op aarde kan wees. Sy mag is onbeperk. Hy het alle regte oor sy
verlostes. Hy is "die Here van die here en daarom 'onse Here!' "
Ons moet Hom dus die eer gee wat onse Here toekom. Nooit mag ons op 'n goedkoop en
platvloerse wyse van Jesus praat en maak of Hy somaar een van ons is nie, al is dit dan ook
die beste onder ons. Nee, Hy is hoog verhewe en ons kan en mag ons nooit naas Hom stel
nie. Dit help nie om sodanig soetsappig oor "liewe Jesus" of "ons liewe Heertjie" te praat as
ons nie besef dat Hy Here is en ons diensknegte en diensmaagde nie. As Here moet Hy erken,
gevrees, gelief en gedien word. Dit moet altyd uit ons lewe blyk dat ons "in diens" is, dat ons
nie ons eie base is nie maar 'n Here in die hemel het, wat ons hartlik liefhet en voor Wie ons
onvoorwaardelik buig.
Juis hierin kom die egte Gereformeerde gesindheid uit, teenoor alle metodistiese en
sektariese vroomdoenery en geesdrywery. Die dienskneg van Christus is nie sodanig
bekommerd oor sy eie sieleheil nie as wel oor die eer en verheerliking van sy Here en meester,
Jesus Christus. Hy dweep nie heeldag met sy bekering nie maar dien die Here op elke
lewensgebied.
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4 APRIL
"CHRISTUS HET GOD GEBLY". by Vr. 35.
"En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die
Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die
waaragtige God en die ewige lewe" — 1 Joh. 5:20.
Christus het nie sy Godheid afgelê toe Hy mens geword het nie. Hy het Homself nie ontledig
nie. Dis wat gewoonlik genoem word die Kenosis-leer. Hiervoor beroep hulle hul, veral op
Filippense 2:7. Die bedoeling hier is egter nie dat Hy sy Godheid afgelê het nie maar alleen
dat Hy sy Goddelike heerlikheid of geestelike gestalte laat bedek het deur sy menslike
diensknegsgestalte. Dit was soos die son se strale wat deur 'n wolk bedek word. Dit neem
egter nie die strale self weg nie. Christus was God, geopenbaar in die vlees. Ons het reeds
genoegsaam aangetoon waarom Hy, as Middelaar, God self moes wees. G'n gewone mens
kon die wêreld verlos van die ewige verderf nie.
Ons kan daarom ook g'n "lewe van Jesus" skrywe nie, soos so dikwels geprobeer is. Dit moet
altyd noodwendig uitloop op 'n vervalsing van die Christusbeeld van die Bybel. Christus was
geen gewone mens nie en kan dus nie deur karakterontleding, historiese navorsing en
sielkundige ondersoek geken en verklaar word nie. Ons kan nie uitvind wie en wat Hy is nie,
omdat Hy enig is en dus deur geen vergelykende ondersoek geken kan word nie, soos ons
ander mense leer ken deur hulle te vergelyk met wat onsself is en voel en dink. G'n wonder
nie dat diegene wat Jesus op gewone wetenskaplike wyse wil ondersoek en verklaar, tot
allerlei dwase konklusies kom, soos bv. dat Hy 'n godsdienstige fanatikus. 'n epileptiese
waansinnige, 'n sosiale hervormer ens. sou wees.
Nee, Jesus was die Christus van God en as sodanig die Seun van God. Hy was dus nie half
mens en half God nie. Hy was ook nie God en mens deurmekaar vermeng nie. Nee, Hy was
heeltemal God en het die menslike natuur aangeneem. Hy het dus 'n Goddelike sowel as
menslike verstand, wil, gevoel en lewe besit. Hy was die tweede persoon in die Drie-eenheid.
Daar was in Hom nie twee persone nie maar net die Goddelike persoon met twee nature.
As mens moes ons Hom eer vir wat Hy is, want Hy is sonder sonde, Maar as God moet ons
Hom aanbid vir wat Hy is, want Hy is God, te pryse tot in ewigheid.
Dat Christus sonder sonde was, lees ons uitdruklik in Hebreërs 4:15. Daarom kan Hy dan ook
sê: "Wie oortuig My van sonde?" As God het Hy in die vlees gekom (1 Tim. 3:16; vgl. ook
Romeine 9:5, 1:3, 4 en Kol. 1:15). Van ewigheid af het God die Vader Homself uitgestort in sy
Seun. Daarom kon God Hom ook in die vleeswording van sy Seun as God betoon. So het
Christus dan die volheid van die Goddelike natuur gedra, en behou, terwyl Hy terselfdertyd
die menslike natuur aangeneem het.
As ons dus voor Jesus staan, dan staan ons voor die Heilige God self. Ons kan alleen met
vrese en eerbied voor sy aangesig verskyn. En tog sien ons dan juis in sy lewe en sterwe die
liefde van God op sy heerlikste geopenbaar. Wie kan dan nog twyfel of God ons liefhet en ons
sondes vergewe het? Wat Christus vir ons gedoen het as mens, het Hy gedoen omdat en
terwyl Hy God self was. In Hom moet ons God self sien.
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5 APRIL
"CHRISTUS AAN SY BROEDERS GELYK" — Vr. 35.
"Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy 'n
barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God
staan, om die sondes van die volk te versoen" — Hebr. 2:17.
Deur sy ontvangenis en geboorte uit die maagd Maria het Christus die menslike natuur
aangeneem en also 'n mens geword soos alle ander mense, alhoewel Hy terselfdertyd ook
God gebly het. Hy het dus nie verander van God in 'n mens nie. God kan nooit 'n mens word
nie, omdat die twee nooit vereenselwig kan word nie. Net so min kan 'n mens ooit God word.
Daar is 'n onoorbrugbare kloof tussen dié twee. Dit is daarom ook gevaarlik en misleidend om
van Christus te praat as die God-mens. Dit beteken eintlik dat Hy so 'n dubbelslagtige wese
is waarin God en mens so verenig is dat Hy iets van albei is en tog nie een van die twee nie.
Christus is nie God-mens nie maar God-en-mens. En Hy is dit alleen deurdat Hy die
persoonlike draer is van sowel die Goddelike as menslike eienskappe, op so 'n wyse dat hulle
nie vermengd is nie maar ook nie heeltemal geskeie nie. Sy persoon of sy "ek" bind die twee
saam.
Hy was en is dus as mens in alle opsigte aan ander mense gelyk, uitgenome die sonde. Soos
ons nog sal sien, is die sonde deur sy ontvangenis deur die Heilige Gees in Hom volkome
afgesny. Hy het dus nooit 'n sondige neiging, begeerte of gedagte gehad nie. Nooit het Hy iets
verkeerds gesê of gedoen nie.
Tog is Christus ook deur satan in die woestyn versoek. En alhoewel Hy nie sonde gedoen het
nie, het Hy tog gevoel die gevaarlike en magtige verleiding van die sonde vir die menslike
natuur. Hy kan baie goed weet hoe magtig die invloede van die wêreld met sy verleidinge vir
die menslike hartstogte is, veral wanneer ons reeds deur die sonde verswak is. Uit die stryd
wat Hy teen satan gevoer het, kan Christus maar al te goed besef hoe magtig satan is, veral
teenoor sondaars en sondaresse wat hy reeds onder sy invloed het. Christus is dus nie 'n
onverskillige toeskouer in die dodelike stryd tussen ons en die duiwel nie. Hy weet net wat ons
ly, wat ons moet deurmaak en hoe swak ons is. Daarom is Hy vir ons innig jammer. Hy ly en
stry saam met ons en vir ons. Ons is sy broers en susters, sy eie vlees en bloed. Ons stryd is
sy stryd en ons oorwinning sy oorwinning.
Ons kan Hom dus nooit genoeg dank dat Hy nie geskroom het om net soos ons te word nie.
Maar ons kan Hom ook nooit genoeg dank en prys dat Hy nie 'n sondaar was soos een van
ons nie. Dan was ons saam met Hom verlore en het Hy saam met ons die verderf ingegaan.
Laat ons dan ook strewe om soos Hy te word, sonder vlek of rimpel van sonde, al kan ons nie
in hierdie lewe die volmaaktheid bereik nie. Dit kan en moet ons doen, nie deur blote uiterlike
navolging van Christus nie maar deurdat Hy in ons gestalte kry deur die werking van sy Gees.
So kan Paulus byvoorbeeld sê; "Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my" (Gal. 2:20).
Christus het nie geskroom om soos ons te word nie, uitgenome die sonde. Dit het vir Hom
smarte en vernedering beteken. Sal ons dit dan nie as hoogste eer en voorreg beskou om
soos Hy te word, in volsalige vereniging met Hom, die Hoof van sy liggaam nie?
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6 APRIL
"CHRISTUS, WAT ONTVANG IS VAN DIE HEILIGE GEES" — Vr. 35.
"Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? En
die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van
die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word,
Seun van God genoem word" — Luk. 1:34 en 35.
Die geboorte van elke mens is 'n wonderwerk van God. Wat is lewe en hoe word dit verwek?
Waardeur word die ontwikkeling van die vrug bewerk en beheer sodat daaruit 'n volskape
mens te voorskyn kom? Hoe gebeur dit dat 'n kind die liggaamlike en geestelike trekke van sy
ouers oorerwe? Die wetenskap het verbasend baie ontdek in verband met hierdie vrae maar
kan nog nie verklaar wat "lewe" is en hoe dit tot stand kom en in bepaalde vorme in stand
gehou word nie.
As die ontvangenis en geboorte van 'n gewone mens so 'n raaisel is, dan is dit nog veel meer
die geval met Hom wat God-en-mens is, gebore in Betlehems krip. In sy geval het selfs die
werking van die aardse vader ontbreek en is Hy gebore uit 'n maagd Maria wat nog nooit 'n
man beken het nie. Hier is dit die Heilige Gees wat die vrug in Maria tot ontkieming gebring
het en daar die krag in gelê het om te ontwikkel tot die mens Jesus. Dis dus 'n geboorte uit
die onmoontlike; wat nie kan wees nie, het geword en gegroei. Dis Gods werk en geen mens
s'n nie. Dis nog 'n groter wonder as die "onmoontlike" geboorte van Isak. Sou iets vir die Here
te wonderlik wees? (Gen. 18:13 en 14). Christus is inderdaad 'n gawe Gods aan die mense,
'n Kerkgeskenk.
Ook was Hy nie lydelik by sy geboorte of menswording nie. Hy het ons natuur aangeneem,
dus self 'n aktiewe rol gespeel en Homself verneder om ons gelyke te word. Ook toe Hy gesterf
het, het Hy die gees gegee en sy gees in die hande van die Vader beveel. Christus se hele
menswording en versoeningslyde was 'n vrywillige offer wat Hy gebring het. In niks was Hy
gedwonge nie.
So is Christus dan as 'n wonderkind gebore uit die maagd Maria. O, geseënde vrou onder die
vrouens! Ons durf haar nie aanbid nie, maar hoe moet ons haar nie eer nie! Watter vrou het
ooit 'n groter seun aan die mensdom gelewer! En daarby was sy so kuis, ingetoë en nederig.
Sy het God gedank vir die eer aan haar bewys. Sy het haarself nooit op die voorgrond gedring
nie, nooit vir haarself enige eer gesoek nie. Wat 'n beskamende voorbeeld is sy nie vir die
moderne vrouens wat hulleself dikwels onbeskaamd na vore dring om in uitgelate
bandeloosheid hul vroulike eer en heerlikheid te verruil vir 'n goedkoop naapery van die
manstut. Dink aan Maria, o vroue! As ons meer Marias en minder Isebels onder ons gehad
het, sou die wêreld anders gelyk het. Mag God ons vroue en moeders gee soos die Moeder
van Jesus!
Hierby moet ons egter baie sterk waarsku teen die mensverheerliking van die Roomse Kerk.
Vir hulle is Maria die "Hemelkoningin", "Moeder van God", "Middelares van Versoening",
"Uitdeelster van alle genade" ens. Volgens hulle sou God nie in die vlees kon gekom het
sonder haar vrywillige medewerking nie. So word dan die mens in "Maria" ten slotte die
bewerker van sy eie heil. Dit alles verwerp en verfoei ons. Maria was 'n mens en sondares
soos alle ander mense. Sy beskou dit dan ook as "genade" dat sy verkies is om die moeder
van Jesus te wees (Lukas 1:28-38; 46-49). Sy moes daarna ook die seremoniële reiniging
ondergaan.
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7 APRIL
"ONS KINDERTJIES WAT GEBORE WORD" — Vr. 36.
"Kan 'n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar
skoot nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ek jou nie vergeet nie!" — Jes.
49:15.
Die geboorte van 'n kindjie bring altyd groot vreugde vir die ouerhart, Dis ongetwyfeld die
grootste geskenk wat ouers van God kan ontvang. Dit verbind die ouers aan mekaar soos niks
anders dit kan doen nie. Daardeur bereik die huwelikslewe eers sy volheid van geluk en
vreugde. In die kind sien die ouer sy eie beeld, voel hy sy eie hart klop, weet hy dat sy eie
lewe voortgesit word. Daarom verlustig hy hom in sy kind. Hy is dan ook bereid om homself
op te offer om sy kind te versorg en sy toekoms te verseker; en as daar later kindskinders
kom, dan leef hy weer in en met hulle saam. Daar is waarlik g'n groter seën as die kinderseën
nie.
En tog sien ons vandag talle ouers met beperkte huisgesinne. Kinders word min, onstellend
min. Daardeur word ons volk verswak; en as dit so moet aanhou, kan dit met matematiese
sekerheid vasgestel word dat ons as 'n blanke volk binne afsienbare tyd sal ophou om te
bestaan. Ook ly die kerk daaronder. As die saad van die verbond min word, kan daar g'n
uitbreiding en voortbestaan van die kerk moontlik wees nie. Daarenteen groei die heidendom
by die dag en word hul geledere, veral in die Ooste, by die miljoenetalle aangevul. Voorwaar
die toekoms lyk donker vir die kinders van God se Sion op aarde!
En hoe word ons kinders nie onder ons verwoes deur die verterende vuur van die sonde en
deur die harde stryd om 'n lewensbestaan nie! Talle kinders word gebore om slawe te wees,
hulle lewe lank. Talle kom in die wêreld om kwaad te doen, om misdaad te pleeg en die
ouerhart te breek. Dis dinge wat ons daagliks aanskou, en is dit dan 'n wonder dat menige
ouerhart met kommer en angs vervul is oor die toekoms van die kinders? Kan ons dan verbaas
wees dat baie ouers met bedruktheid uitsien na die geboorte van 'n kindjie? Voorwaar, die
lewe is hard genoeg en die gevare groot genoeg, dat die ouervreugde dikwels so min is by
die geboorte van kindertjies.
En tog, as ons dink aan die Kindjie in Betlehems krip en wat sy geboorte beteken, dan behoort
ons innig dankbaar en bly te wees as God ons met kindertjies seën. Deur sy geboorte word
die geboorte van ons kindertjies geheilig, geseën en verheerlik. Herodes wou Hom wel
vernietig, maar die wyses uit die ooste het geweet dat Hy 'n koning is wat ons moet aanbid en
vereer. So wil satan ook ons kindertjies verwoes. Maar deur Christus is ook hulle
koningskinders met 'n veilige toekoms en 'n ewige erfenis. Niks kan hulle uit Gods hand ruk
nie. Selfs al sou ons hulle vergeet of hulle verlaat in die dood, sal God hulle aanneem
(Ps. 27:10). Ons kindertjies is nie addergebroedsel nie maar die lammertjies van die Hemelse
Herder (Jes. 40:11).
Daarom mag ons ook getroos wees oor ons vroeggestorwe kindertjies. Ook hulle is gedek
deur die soendood van Christus, wat voortgevloei het uit sy geboorte as 'n kindjie. Daardie
geboorte het vir Hom die dood gebring maar vir ons en ons kindertjies die lewe tot in ewigheid.
Die geboorte in die krip van Bethlehem is nie 'n blote idille of 'n stuk romantiek nie. Nee, dis 'n
essensiële deel van ons verlossing. Christus was nie net aan die kruis plekbekledend nie.
Nee, sy hele lewe en sterwe was plekbekledend. In Bethlehem is nie maar 'n kindjie gebore
nie; nee, daar is die saligheid, die hemel, die ewige heil vir ons gebore.
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8 APRIL
"ONS KINDERTJIES WAT STERWE" — Vr. 36.
"Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê; Laat die kindertjies na My toe kom
en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God" — Luk.
18:16.
Oor die wêreld lê daar, helaas ook miljoene kindergraffies. En watter onnoemlike smart word
nie daardeur verteenwoordig nie! Wat is daar wat dieper in die hart gryp as die verlies van 'n
dierbare en geliefde kindjie? Dis asof die son weggeraak het agter donker wolke. O, die
stemmetjie, die voetstappies wat gemis word! Die wiegie of bedjie wat daar leeg staan, die
kleertjies wat gedurig herinner, die speelgoed wat tevergeefs wag! En daar, in die kerkhof, 'n
hopie grond en 'n paar blommetjies op die graffie. O, dis om byna wanhopig van te word!
Ons kindertjies moet sterwe, al sal almal nie klein doodgaan nie. Dis die diepe tragedie van
die lewe. Elke kindjie wat gebore word, is gemerk vir die dood. Ons kan hulle nie behou nie,
en hulle kan ons nie behou nie. Die graf wag vir hulle, die aarde sper sy kake oop om hulle te
verslind.
Elke mens wat gebore word, is weer een meer om te begrawe. In 'n sekere sin begin ons
kindertjies sterwe op die oomblik dat hulle begin lewe, want die lewe is 'n gedurige sterwe,
soos die doopsformulier so treffend sê. Ons kindertjies kom in die wêreld as voedsel vir die
dood, wat nooit versadig word nie. Wat 'n verskriklike gedagte! Ons moet ons kindertjies
uitlewer aan die dood, om as sy prooi weggevoer te word na die graf.
As ons so daaroor dink, dan is dit byna 'n wonder dat ouers wat g'n geloof het nie, ook wel
nog vreugde kan voel by die geboorte van hul kinders. Dan sou ons eerder moet huil en rou
bedryf oor die kindertjies wat in die wêreld kom. Dan is die geboorte van 'n kind feitlik 'n ramp
waaroor ons moet treur.
Maar, Goddank, daar is 'n Kindjie in Bethlehem gebore. En dis Hy wat gesê het: "Laat die
kindertjies na my toe kom, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele!" Deur sy
geboorte as 'n kindjie in Bethlehem is ons kindertjies gedek deur sy Messiasbloed en sy
soenlyde, wat reeds daar in die krip begin het. Hy het in ons plek die hele lewe van 'n mens
deurgemaak van begin tot end. In alle opsigte en in elke deel van ons lewe het Jesus vir ons
ingetree. Ons kinders is daarom ook deur sy bloed die ewige lewe deelagtig. En as hulle klein
doodgaan, dan moet ons steeds dink aan die Kindjie in Bethlehem. Hy het sy plek in die stal
ingeneem, sodat ons kindertjies hul plekke in die hemel kan inneem. Hy is soos 'n
slaglammetjie gebore vir die kruis, die dood en die hel, sodat ons kindertjies vir die ewige lewe
en die saligheid gebore kan word. Hy is uit die arms van sy hemelse Vader en sy aardse
moeder geruk, sodat ons kindertjies in die arms van God geneem kan word en ons hulle
hiernamaals vir ewig in ons arms sal kan omhels in die hemelse heerlikheid.
Maar moet ons ons dan nie veel meer bekommer oor die geestelike lewe van ons kinders as
oor hul tydelike lewe nie? Ouers kan so verbasend bekommerd wees as hul kindjie nie goed
eet of nie gesond is nie. Maar skynbaar hinder dit hulle nie dat hulle die kinders nie leer bid
en niks uit die Bybel vertel nie en dat hulle kinders nie by die katkisasie kom of die kerk besoek
nie. Oor die lewe wat vergaan, is hulle baie begaan; maar of hulle kindertjies ook die ewige
lewe deelagtig is, daaroor bekommer hulle hulle nie.
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9 APRIL
"CHRISTUS, DIE MAN VAN SMARTE" — Vr. 37.
"Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met
krankheid; ja, soos een vir wie 'n mens sy aangesig verberg; Hy was verag en ons
het Hom nie geag nie" — Jes. 53:3.
Wie sal ooit die lyde kan beskrywe van die Man van smarte? Lyde hang nie net af van uiterlike
omstandighede nie. Dit hang baie af van ons innerlike lewe, ons gevoel of gemoed. Wat vir
die een lyding veroorsaak, sal 'n ander nie veel hinder nie. Iemand wat grof van gevoel en
aanleg is, sal nie geestelik veel kan ly nie. Hy is net gevoelig vir slae en liggaamlike pyn. Met
bespotting, belastering, belediging, ens. sal ons hom nie seermaak nie. Dit gaan nie deur sy
vel nie. Daarenteen is 'n fynbesnaarde en gevoelige mens baie meer kwetsbaar deur
geestelike vervolging, beskimping ens. En dis veral in hierdie opsig dat Jesus die meeste gely
het. Selfs aan die kruishout was daardie skerp spykers in sy vlees vir Hom nie so ondraaglik
as die skerp woorde van hoon en belediging wat Hy ook daar nog moes verduur nie. In die
raadsaal was die verloëning deur Petrus vir Hom baie bitterder as die klappe in sy gesig en
die spoeg van die skare.
Christus het ook wel liggaamlik gely. Hy was arm en het nie plek gehad waar Hy sy hoof kon
neerlê nie. Hy moes lewe van die vrywillige gawes van vroue en andere wat Hom gevolg het.
Hy moes veel vermoeienis verduur en sy kragte ooreis om die Evangelie te verkondig en
ellendiges te help. En veral aan die end van sy lewe het Hy onnoemlike smarte gely, soos ons
nog sal sien.
Maar Hy het veral geestelik gely. Hy was gehaat, vervolg en beledig. Op allerlei gemene
maniere het die Skrifgeleerdes en Fariseërs Hom probeer verdag maak by die volk en selfs
om sy dissipels teen Hom op te sweep. Hy moes dag vir dag die vuil lug van sonde en
ongeregtigheid inasem. Hy, wat uit die heilige hemel kom, moes hier dinge sien en hoor wat
vir Hom soos 'n peswalm moet gewees het. Hy wat na sy eie gekom het om hulle te red, moes
ontdek dat hulle Hom nie wil hê nie, dat juis die kerkleiers sy bitterste en bitsigste vyande was.
Ja, sy lewe was lyde. Hy het smarte geken. Hy was die Prins van lyders en lyderesse en moes
as teken daarvan die doringkroon dra.
Sal ons dan terugdeins vir lyde? Is ons beter as Hy? Moet ons dit nie veeleer as 'n ereteken
beskou dat ons mag ly nie? Ja, my vriend, as ons agter Hom aan wil gaan, is daar net die
lydenspad: die via dolorosa. Om Christen te wees beteken om kruisdraer te wees. As Hy
verag, verdruk en vervolg was in die wêreld, moet ons daarom ons kruis opneem, onsself
verloën en Hom volg! (Matt. 16:24).
"Deur lyde tot heerlikheid" is 'n bekende uitdrukking. Tog wil die moderne wêreld daar niks
van weet nie. Ja, die natuurlike mens is trots en opstandig teen die kruis. By die ou Grieke is
dit reeds as 'n skande beskou om te ly. Die trotse oorwinnaar, die meedoënlose vegter, dit
was die ideale held. Maar die Christendom het deur Christus geleer om seëvierend te kan ly,
om 'n held van God onder die kruis te wees en dit nie in stoïsynse ongevoeligheid of
doodsveragtende trots nie maar in volkome oorgegewenheid aan Gods wil en om Hom daarin
te verheerlik.
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10 APRIL
"GODS TOORN TEEN DIE SONDE VAN DIE GANSE MENSLIKE GESLAG" Vr. 37.
"Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens
Christus Jesus, wat Homself gegee het as 'n losprys vir almal. ..." — 1 Tim. 2:5 en 6.
Christus het nie vir al die mense gesterwe nie maar alleen vir die uitverkorenes. Hy is g'n
Christus vir almal of Christus "pro omnibus" nie. Dit stry nie met wat ons lees in 2 Petrus 3:9
nie, waar ons lees dat God nie wil hê dat sommige moet vergaan nie maar dat almal tot
bekering moet kom. In daardie vers word God se lankmoedigheid aan ons voorgehou om aan
te toon dat God g'n lus het in die dood van die sondaar nie maar in sy bekering en redding.
Volgens God se barmhartigheid en lankmoedigheid is dit die begeerte van sy hart dat almal
tot bekering moet kom. Maar God is ook regverdig en kan dus nie anders as om hulle te straf
wat nie tot bekering kom nie, soos Petrus trouens in hierdie selfde hoofstuk waarsku.
Nee, Christus het sy bloed alleen vir die uitverkorenes gestort. Nogtans neem dit nie weg dat
Hy die toorn van God teen die sonde van die ganse menslike geslag gedra het nie. Die sonde
van die mensheid is een groot geheel en kan nie verdeel word nie. Wel het elkeen sy eie
persoonlike sondes, en het elke huisgesin, familie en volk hul eie sondes. Maar dis maar almal
onderdele van een groot geheel. Daar is 'n onverbreekbare solidariteit in die sonde. Net soos
wat die mensdom één liggaam is in Adam die Hoof, so is ook die sonde een organiese geheel.
Daarom is elke mens in 'n sekere sin skuldig aan die sonde van alle mense. Daarom ly ons
ook almal ter wille van mekaar se sonde. Daarom word ook die ganse skepping aangetas deur
ons sonde. En Christus as die nuwe Hoof of die tweede Adam kon alleen daardie plek inneem
as Hy die sonde van die ganse mensheid op sy skouers geneem het en daarvoor geboet het.
Alhoewel sy soenbloed dus nie vir alle mense toegereken word nie, is die krag en
versoeningswaarde daarvan groot genoeg dat alle mense daardeur gered kon word as hulle
Christus sou aanneem. Jammer dat daar sovele is wat Hom nie aanneem nie! Dat die
gelowiges Christus aanneem, lê nie aan hulleself nie maar alleen aan Gods verkiesende
genade. Ons moet egter begryp dat die lyde van Christus aan die kruis nie 'n koue
besigheidstransaksie was nie, 'n kwessie van soveel betaal om soveel te kry nie; nee, ons het
hier te doen met die ontsettende werklikheid van die sonde. Ons lyde word nie afgereken teen
ons sonde as 'n bloot uiterlike betaling daarvoor nie. Nee, ons lyde is gewortel in ons sonde,
en die dood is die voldrae vrug daarvan. Daarom het Jesus nie as 'n buitestaander sy lewe
gegee om ons lewe te behou nie maar het Hy ons vlees en bloed aangeneem, in ons lewe en
dood ingedaal en also in ons vlees gesterwe en vir ons versoening teweeggebring.
Christus het dus ontsettend gely. Hy het die smarte gedra wat alle mense in alle ewigheid vir
die sonde sou moes verduur het. Vir Hom was die helse smarte dus miljoene male vreesliker
as vir enige ander mens. Hoe moet ons Hom dan nie daarvoor dankbaar wees nie! Watter
onbegryplike liefde lê daar nie agter daardie daad van selfverloëning van Christus nie! Hoe
moet ons ons tog nie skaam oor ons eie liefdeloosheid en ondankbaarheid nie! Waarlik ons
kan Christus in ewigheid nie vergeld vir wat Hy aan ons gedoen het nie.
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11 APRIL
"GENADE, GEREGTIGHEID EN DIE EWIGE LEWE" — Vr. 37.
"God het Hom voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is
onder die verdraagsaamheid van God" — Rom. 3:25.
Christus se lyde was onuitspreeklik bitter maar nie vrugteloos nie. Vir Homself het dit niks
gebring nie maar vir ons alles. Dit was dus 'n volkome onselfsugtige lyde. Christus het vir
Homself daardeur niks bereik nie. Hy het ook niks nodig gehad nie. Ons ly ook wel soms
swaar vir sekere ideale of begeertes wat ons nastrewe. Maar omdat ons weet dat ons daarvoor
beloon sal word op die regte tyd of daardeur 'n groter geluk deelagtig sal word as wat ons
besit, getroos ons ons die opoffering en lyde. Uit die kwaad sal vir ons die goeie gebore word.
Christus het egter vir Homself absoluut niks verkry deur sy lyde nie. Hy het immers alles besit
wat mens maar oor kan dink of begeer. Die hemel met al sy volheid was syne. Hy kon nooit
gelukkiger, heerliker, magtiger word as wat Hy was nie.
Maar Hy het gely om ons te verryk. En deur sy lyde ontvang ons die goue snoer van genade,
geregtigheid en die ewige lewe. Die drie is met 'n onverbreekbare band saamgesnoer, en wie
die een besit, die besit al drie. As ons genade van God ontvang, dan volg daaruit dat Hy ons
die geregtigheid van Christus toereken. En wie geregtigheid besit, kan nie sterwe nie maar
leef tot in alle ewigheid.
Die ewige lewe kan dus nooit losgemaak word van geregtigheid nie, en geregtigheid kan nooit
verkry word sonder Gods genade in Christus nie. Alle soeke na 'n hemel op aarde is dus
gedoem tot mislukking, as ons nie eers die geregtigheid in Christus najaag nie. Die sonde
moet eers oorwin word voordat die dood oorwin kan word.
En alle soeke na geregtigheid buite Christus om is tevergeefs. Geregtigheid is vrug van
genade. En alle geregtigheid wat nie op genade gebaseer is nie is eiegeregtigheid en dus
wesenlik ongeregtigheid. Nee, ons moet eers genade ontvang, en dan volg die ander dinge
vanself. En genade beteken Christus. G'n genade vir 'n sondaar buiten Christus nie. Maar in
Christus grondelose genade vir hulle wat dood is in die misdade. Ag, dat ons dan die genade
van God in Christus nie mag versmaad nie! Ons het genade nodig bo alles. En die genade
beteken vir ons meer as enigiets in hierdie lewe. Laat ons dan die drievoudige snoer van
genade, geregtigheid en die ewige lewe aangryp. Gelukkig hy wat dit besit.
Die Skrif sê; "Uit genade is julle gered" (Efes. 2:5, 8). Ook sê die Here vir Paulus: "My genade
is vir jou genoeg" (2 Kor. 12:9) En dan moet ons daarop let dat Gods genade nie maar net 'n
aanbod van genade is nie. Wel bring die Here sy genade in daardie vorm tot ons; maar in die
aanbod van genade werk die genade reeds onweerstaanbaar vir die uitverkorene, sodat hy
dit nie kan verwerp nie. Dis genade vir genade, en sy uitwerking in ons kan nie gekeer word
nie.
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12 APRIL
"CHRISTUS DEUR PONTIUS PILATUS VEROORDEEL" — Vr. 38
"Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word. En hy het die een vir
hulle losgelaat wat oor opstand en moord in die gevangenis gewerp was, die een
wat hulle geëis het. Maar Jesus het hy aan hulle wil oorgelewer" — Luk. 23:24 en
25.
Dis nie maar toevallig dat die veroordeling van Christus deur Pilatus 'n plek gekry het in die
twaalf artikels van ons geloofsbelydenis nie. Van die begin af het die Christelike Kerk daar
groot betekenis aan geheg. Hulle het daarin gesien die plaasbekleding van Christus, waar Hy
in ons plek veroordeel is sodat ons eenmaal voor die geregstoel van God vrygespreek sal
word.
Christus moes nie maar net in ons plek die dood sterwe nie. Nee, Hy moes as 'n skuldige, 'n
veroordeelde, 'n misdadiger sterwe, alhoewel Hy self g'n sonde gehad het nie. Immers Hy het
daar gestaan in ons plek. En vir sover as wat Pontius Pilatus 'n onbewuste instrument in Gods
hand was om namens God die oordeel te vel, kon dit nie anders as dat Christus skuldig gevind
moes word nie. Dit neem nie weg dat Pontius hom gruwelik besondig het nie, soos ons nog
sal sien. Maar die feit is dat Christus in ons plek skuldig verklaar moes word. Anders sou dit
beteken dat ons onskuldig en geen sonde gedoen het nie. So seker as wat Christus daar
skuldig gevind is, alhoewel Hy onskuldig was, so seker is dit dat ons voor God diep skuldig is.
In sy veroordeling moet ons ons eie doemskuldigheid en veroordeling sien.
Christus kon dus nie maar somaar op enige manier aan sy dood gekom het nie. Dit sou nie
gaan dat Hy byvoorbeeld deur 'n ongeluk of deur siekte of deur 'n moord moes sterwe nie.
Nee, Hy moes as 'n misdadiger, 'n beskuldigde, behoorlik ter dood veroordeel word en dus
tereggestel word. Daarin moes die skuldigheid uitkom en moes dit blyk dat Hy die dood verdien
het. En dit alles, sodat ons daarin ons eie skuld sal gevoel en sal besef dat ons inderdaad die
dood skuldig is. God se strawwende geregtigheid moet gesien word in die veroordeling van
Christus deur Pontius Pilatus. As ons Christus daar sien staan in boeie, as ons sien die slae
wat Hy verduur het, die smaad wat op Hom uitgespoeg is, die oordeel wat oor Hom
uitgespreek is, moet ons bedink dat dit alles eintlik oor ons moes gekom het. Ons is die
skuldiges en nie Hy nie, maar Hy het dit alles op Hom geneem sodat Barabbas (dit is ons)
vrygespreek kan word en uit die boeie verlos word. O, hoe moet ons ons nie skaam vir onsself
nie! Maar hoe dankbaar moet ons nie wees dat Hy in ons plek gaan staan het om ter dood
veroordeel te word nie.
Gedurig klaag ons gewete ons aan dat ons ons teenoor God diep skuldig gemaak het. Satan
gryp dit aan om ons te verskrik en tot wanhoop te dryf. Wie deur Gods Gees wakker geskud
is, is radeloos met sy sonde. Hy weet nie waarheen hy met die sware skuldelas moet vlug nie.
Wel, bekommerde siel, vlug na Christus toe! Bedink waaroor Hy onskuldig ter dood veroordeel
is! Dit is daardie selfde sondelas van u wat Hom in die dood ingedryf het. Wees dan getroos
en skuil in sy bloed! Wys die satan op Hom, en dan sal hy wegvlug!
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13 APRIL
"PONTIUS PILATUS DEUR HOMSELF VEROORDEEL" — Vr. 38.
"En vir die derde keer sê hy vir hulle; Watter kwaad het Hy dan gedoen? Ek het in
Hom niks gevind wat die dood verdien nie. Ek sal Hom dan kasty en loslaat" — Luk.
23:22.
Alhoewel Pilatus as onbewuste mondstuk van God die Here Jesus Christus moes skuldig vind,
neem dit nie weg nie dat, wat homself aangaan, sy gesindheid en bedoeling, hy 'n lafaard en
'n skande vir die regspraak was. Hy kon geen skuld in Christus vind nie en het dit self verskeie
male voor die volk betoog en daarna nog sy hande gewas as teken van sy vermeende onskuld
aan die dood van Christus. Sy oordeel en uitspraak was dus werklik dat Jesus onskuldig was.
Desnietemin veroordeel hy Hom tot die dood en lewer Hom uit aan sy vyande. Waarlik, erger
kon dit nie! Die so hoog geroemde Romeinse regspraak het hier sy diepste skande en
vernedering belewe.
Hier sien ons egter maar net die menslike swakheid. En dit moet 'n baie ernstige waarskuwing
wees vir ons almal maar insonderheid ook vir konings, owerhede en regters. Daar rus op hulle
so 'n geweldige verantwoordelikheid. Hulle tree op met Goddelike gesag, om in sy Naam die
reg op aarde te handhaaf. Daartoe het God aan die owerheid die swaard gegee (Rom. 13:16). Waar die regter dus in 'n regsgeding uitspraak doen, daar tree hy so te sê in die plek van
God op as God se dienaar en moet sy uitspraak wees ooreenkomstig die Goddelike reg en
waarheid. As die reg nie meer deur die owerheid gehandhaaf word nie, waar en hoe en deur
wie sal dit dan gehandhaaf word?
En tog is die owerheid en sy regters maar soos die volk is. As leuens en bedrog op ons strate
rondwandel, moet ons nie verwag dat waarheid en geregtigheid in ons geregshowe sal vertoef
nie. As die volk self nie meer die waarheid liefhet nie, sal die owerheid nie anders wees nie.
Treffend is wat ons lees aangaande die regters wat die vrome koning Josafat aangestel het.
Hy het vir hulle gesê: "Kyk wat julle doen, want julle spreek nie reg vir die mens nie, maar vir
die Here; en Hy is by julle in die regspraak. Mag die skrik vir die Here dan nou op julle wees;
handel nougeset, want by die Here onse God is geen onreg of partydigheid of aanneming van
geskenke nie" (2 Kron. 19:6, 7). Waarlik, gelukkig is die volk wat sulke regters het, wat die
Here vrees en alleen in sy naam regspreek! Hoe kan ons reg en geregtigheid verwag van
ongelowige regters, wat hulle nie onvoorwaardelik aan God onderwerp nie?
Ons moet Pontius Pilatus dus nie uit die hoogte veroordeel nie. Hy het 'n wetlike moord
begaan toe hy Christus laat kruisig het, ter wille van eie belang en eersug, om populêr te wees
by die volk. Maar hoeveel van ons sou nie presies soos hy gedoen het nie, met miskien veel
minder gewetenswroeging as wat hy gehad het! Gebeur dit dan nie elke dag dat reg onreg
genoem word en die kwaad goed nie? Of al sê ons nie so nie, dan doen ons so. Dag vir dag
verloën ons Christus teen beterwete en dan was ons dikwels ons hande in gewaande onskuld.
O nee, Pontius het homself veroordeel toe hy Christus veroordeel het. Die skuldige was op
die regterstoel en die onskuldige is veroordeel. Maar in Pontius Pilatus staan ook ons diep
skuldig. Mag ons dit besef en ons voor God verootmoedig, sodat ons genade mag kry te
geleëner tyd.
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14 APRIL
"CHRISTUS WAT GEKRUISIG IS" — Vr. 39.
"En Hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenoemde Hoofskedelplek, in
Hebreeus Gólgota, waar hulle Hom gekruisig het en saam met Hom twee ander, een
aan elke kant, en Jesus in die middel" — Joh. 19:17 en 18.
O, die ontsettende wreedheid van die kruis! Waarlik die hel kon nie iets beter uitgedink het om
die dood bitter en smadelik te maak as die kruisdood nie. Christus moes dit verduur dat Hy
naak uitgetrek is en so voor die hele skare aan die kruis moes hang. Met sy gegéselde,
bloedende rug is Hy neergelê op die kruishout en is hande en voete met die onbarmhartige
spykers aan die kruis vasgeklink. In daardie uiters ongemaklike posisie moes Hy ses ure lank
aan die hout hang, terwyl die bloedige Oosterse son op Hom neergeskroei het en inflammasie
in die wonde gekom het. Van pyn en bloedverlies moes Hy 'n gestadige dood sterwe. Selfs 'n
verdowingsmiddel mog Hy nie aanneem nie, omdat Hy in ons plek gely het en dus al die pyne
en smarte in sy volle bewussyn moes verduur.
Gewoonlik probeer ons om 'n sterwende persoon se lyde soveel moontlik te versag. Ons laat
hom so gemaklik moontlik op 'n bed neerlê en die lippe word natgemaak sodat die dors nie al
te ondraaglik word nie. Maar Christus is nie werd geag om selfs in sy dood bygestaan te word
nie. Hy moes teen die harde vloekhout hang totdat Hy dood was. Ja, dit is asof Hy selfs nie
eens werd geag is om tereggestel te word nie. Want immers die wreedste laksman probeer
tog die teregstelling so gou moontlik verbykry. Gewoonlik is die teregstelling in 'n oomblik
verby. Maar Christus moes so tereggestel word dat Hy die dood as 't ware behoorlik kans gee
om Hom te martel en al sy verskrikkinge en benoudheid druppel vir druppel te laat indrink. Hy
moes die dood deursterwe in die volheid van sy bitterheid. Daar mag vir Hom g'n enkele soet
druppel in die galbitter beker wees nie, g'n oomblik van ontspanning in die ontsettende stryd
nie, g'n enkele ligstraal in die aaklige doodsnag nie. Ja, Hy het die angel van die dood ten
volle gesmaak. Hy het nie duisend dode gesterwe nie maar miljoene, omdat Hy vir miljoene
mense die gifangel van die dood ontvang het. O, hoe klein moet ons nie voel om te dink dat
Hy al daardie smarte enkel uit liefde vir ons op Hom geneem het! Soveel het Hy vir ons
oorgehad, en ons het dikwels so weinig vir Hom oor.
Christus is as 't ware van die aarde af uitgevloek en ook die hemel wou Hom nie hê nie. Tussen
hemel en aarde is Hy uitgeban in 'n soort niemandsland — van God en mense verlate. Ja, dit
is waar die vloek van God die mens bring: in die buitenste duisternis. Die boom van die lewe
verander vir hom in 'n dorre vloekhout. Die enigste vrugte van die sonde wat daar te pluk is,
is smarte en verskrikkinge, eensaamheid en verlatenheid, gebrokenheid en magteloosheid.
Dit alles het Christus vir ons gedra en daardie bittere en giftige vrugte van ons sondes geëet.
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15 APRIL
"DIE VLOEK VAN DIE KRUIS" — Vr. 39.
"Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word,
want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang" — Gal. 3:13.
Die kruisdood was eintlik 'n straf wat deur die Romeine toegepas is. En dan het hulle dit ook
nie as die gewone vorm van doodstraf uitgeoefen nie. Dit is alleen gebruik in verband met
misdadigers wat hoogverraad of moord gepleeg het. Dit is beskou as 'n vloekdood en dus 'n
teken dat die tereggestelde 'n spesiale vloek op hom gelaai het.
Christus moes in ons plek die vloek van God dra, ter wille van ons sondes. Vloek staan teenoor
seën, soos dit so pragtig uitkom in die keuse wat God aan Israel voorhou volgens
Deuteronomium 11:26-29, waar God gebied dat die volk die seën op die berg Gerisim moet
lê en die vloek op die berg Ebal. Deur die sonde het die mens Gods skeppingseën (Gen. 1:28)
verbeur en God se vloek (Gen. 3:16-17) op hom gelaai. Die dood is die kulminasiepunt van
die vloek en loop uit op die tweede dood of die ewige verderf.
Natuurlik lê die vloek nie in die kruisdood as sodanig nie. Die vloek lê daarin dat die mens wat
aan die hout gehang word, daardeur simbolies van die aarde af uitgelig word asof selfs sy lyk
die aarde sou verontreinig. Daarom het God ook beveel dat die lyk van iemand wat aan 'n
hout opgehang is, nie die nag mag oorhang nie maar begrawe moes word, "want een wat
opgehang is, is deur God vervloek. En jy mag die land wat die Here jou God jou as erfenis sal
gee, nie verontreinig nie" (Deut. 21:23). Daarom word die kruisdood van Jesus ook vergelyk
met die slang wat Moses in die woestyn op 'n hout moes plaas, asof Jesus 'n giftige slang sou
wees (Joh. 3:14). Die dood wat Christus vir ons sondes moet sterwe, was dus diep
vernederend.
Die dood is dus ook nie 'n natuurlike gebeurtenis nie. Dis nie maar die gevolg van fisieke
aftakeling en verandering nie. Nee, die dood is onnatuurlik. Dit hoort nie by die mens of die
skepping nie. Dis g'n natuurproses nie. Dis 'n daad van God, 'n treffer uit die hemel wat deur
God as 'n vloek teen die mens geslinger word om hom te verbrysel. Dis God se antwoord op
die sonde. God slaan die mens neer wat hom teen hom wou verhef.
So het Christus dan die vloekdood gesterwe. Vir Hom was daar geen plek op die aarde of in
die hemel nie. Nee, Hy is uitgestoot en moes tussen hemel en aarde hang. Dit was of nie een
van die twee Hom wou hê nie. Ja, daar was nie eens vir Hom 'n plek waar Hy kon sterwe nie.
In sy sterwens-oomblikke moes Hy nog die spot en die hoon van sy vyande in sy ore hoor
klink. Vir Hom g'n trooswoord nie; niks wat Hom kon bemoedig nie. Ook by sy sterwe is Hy
nie met rus gelaat nie. In sy vreeslike worsteling met die dood het sy vyande nie gehuiwer om
Hom te toon hoe hulle hul verheug in sy lyde nie.
So was Hy dan vervloek opdat ons in rus en vrede sal kan sterwe. Hy is uitgeskel in sy dood,
sodat u en ek getroos en bemoedig kan word as ons sterwe. Die hel het op Hom toegesak in
sy dood, sodat die hemel vir ons kan oopgaan as ons die asem uitblaas. Duiwels en skurke
het sy sterfbed omring, opdat engele en vriende by ons sterfbed sal staan om ons by te staan
in liefde totdat Christus ons kom haal.

112

16 APRIL
"DIE DOOD VAN CHRISTUS" — Vr. 40 en 41.
"Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde
manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag
oor die dood het — dit is die duiwel — en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank
uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was" — Hebr. 2:14 en 15.
Christus kon nie anders as om die dood deur die dood te oorwin nie. Hy moes Homself oorgee
om die dood te bevredig, sodat ons nie as slagoffers van die dood verteer sal word nie. So
alleen kon Hy ons bevry van die doodsvrees, sodat ons nie soos slawe in angs sal kruip vir
die dood nie maar dat ons ook die dood moedig in die oë kan kyk sonder om te wankel of te
vrees.
Christus moes Homself dus verneder tot in die dood. Immers die dood is eintlik 'n vernedering,
vir sover dit deur die vloek van God veroorsaak word en as sodanig ons tref. Soos ons sal
sien, is die dood vir 'n gelowige heeltemal iets anders. Maar vir die ongelowige wat hom teen
God verhef, is die dood nie alleen 'n verskrikking nie maar ook 'n diepe vernedering. Die dood
beteken immers dat die mens, wat hom in sy ydele verwaandheid, teen God verhef het, met
die grond gelyk gemaak word. Die aarde, waaroor hy as 'n koning moes geheers het, sluk
hom in en verteer hom so te sê. Die aarde is nie meer onder sy voete soos God dit beskik het
nie. Nee, die aarde is nou bo-oor hom en maak hom toe in die graf. Hy is nie meer die
toonbeeld van skoonheid, krag en heerlikheid nie. Nee, hy word 'n afsigtelike lyk en verloor al
sy glorie in die groewe van vertering. Waar hy moes geheers het oor al die diere en oor die
ganse wêreld, word hy nou deur die onaansienlikste van al die skepsels nl. die wurms, verteer.
Die hand wat hom teen God verhef het, kan hy nou nie beweeg nie. Die mond wat
Godslasterlike dinge gespreek het, word vir altyd toegemaak. Die oë wat hulle in die kwaad
verlustig het, breek en word ontroof van die lewenslig. Die voete wat geloop het om bloed te
vergiet en kwaad te doen, word in die stof neergelê om nooit weer gebruik te word nie.
Eers wanneer ons besef dat die dood 'n vernedering van die mens is, kan ons iets begryp van
die heerlike betekenis van Christus se dood as verlossing uit die diepe smaad wat die sonde
oor ons gebring het. Die sondaar wil selfs met sy dood nog roem. In ons tyd word die dood
beskou as 'n blote beëindiging van die lewe, asof dit behoort tot die wesensaard van die mens;
ja, daar is selfs 'n soort doodsverheerliking, asof die dood eintlik die oorsprong en moontlikheid
van die lewensbestaan sou wees. Arme mens, wat homself so mislei en daardeur sy dood
nog smadeliker maak!
Die dood is 'n aaklige vernedering van die sondaar, 'n vernedering wat alleen gelykstaan met
die ontsettende hoogmoed van die mens, wat "soos God" wou wees. En al het Christus se
liggaam nou nie in die graf verteer nie, was sy dood in die eerste plek 'n vernedering en
daarom vir Hom, wat as die Seun van God so hoog verhewe was 'n oneindige bittere saak.
Maar dit kon nie anders nie. Ook dit moes Hy om ons ontwil ondergaan en so vir ons die
vernedering van die dood verander in 'n lieflike verlossing.
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17 APRIL
"DIE DOOD VAN DIE CHRISTEN" — Vr. 42.
"Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?" — Mark. 8:37.
Christus het vir ons die dood gesmaak as 'n vloek van God. In daardie sin kan ons dus nie
meer sterwe nie. Ons hoef die vloekdood nie te smaak nie. Christus het vir ons die angel van
die dood uitgetrek en daarom kan die gelowige uitroep: Dood, waar is jou angel? Doderyk,
waar is jou oorwinning? (I Kor. 15:55).
Ons dood is daarom geen betaling vir ons sondes nie. Christus het ons sondes versoen en
elke pennie betaal wat ons skuldig was. En buitendien al sou ons ook deur ons dood vir ons
sonde wou betaal het, sou ons daartoe nie in staat gewees het nie. Want wat sal 'n mens gee
as losprys vir sy siel? Selfs al gee hy sy lewe af in die dood, sou hy daardeur nog niks wen
nie, want dan het hy sy lewe verloor. Ook die dood van die sondaar is voor God nie
verdienstelik nie; inteendeel dis maar net sy verdiende loon. Ook is daar in die dood van die
sondaar geen bedoeling van sy kant om hom met God te versoen nie. As God hom nie genade
gee en sy hart verander nie, dan sterf hy net so verhard en onbekeerd as wat hy gelewe het.
Hoe sou God dan 'n behae hê in so 'n dood? Daarenteen is die dood van 'n sondaar voor God
nog afstootliker in sy lewe, in soverre as wat hy selfs daardie verskriklike oomblikke van
benoudheid en vernedering kom nog nie tot God bekeer nie. Dan kom die ontsettende
verharding van sy sondaarsiel eers ten volle uit.
Nou sterf 'n Christen wel anders. Maar sy dood is g'n betaling vir sy sondes nie. Met Christus
was dit egter anders. Sy dood was wel 'n betaling vir ons sondes. Hy, immers, het Hom nie
besondig in sy dood nie, maar alleen die bitterheid daarvan gesmaak. Ook was Hy in staat
om te sterwe en tog te bly lewe, om die dood in te gaan en tog nie daarin onder te gaan nie,
om sy lewe af te lê en dit tog te behou. Hy het dus die dood deur die dood oorwin. En vir sover
ons deur die geloof in Hom ingelyf is, beteken dit dat ook ons die dood deur die dood oorwin
het en dus in 'n sekere sin nie meer kan sterwe nie.
Ons hoef die dood dus nie te vrees nie. Ons moet dit nie beskou as 'n geregsdaad wat aan
ons voltrek word nie. Ons kan in vrede sterwe, wetende dat al ons sondes versoen is in die
bloed van Christus.
Alhoewel daar aan die liggaamlike kant nie verskil is tussen die dood van die gelowige en van
'n ongelowige nie, is daar tog geestelik 'n radikale verskil, sodat die dood vir 'n kind van God
eintlik geen dood meer is nie. Paulus praat byvoorbeeld van sy dood as 'n "ontbinding", soos
van iemand wat uit 'n kerker uitgaan na die vryheid daarbuite (Filippense 1:23; 2 Tim. 4:6).
Jesus vergelyk die dood met 'n slaap (Markus 5:39), waaruit ons egter nie mag aflei dat die
ontslapenes eintlik slaap nie. In Johannes 13:1 dink Jesus oor sy dood as 'n oorgang uit
hierdie wêreld na sy vader. Dit alles wys vir ons dat die gelowige eintlik nie sterwe nie maar
in sy dood verlos word, soos Christus ook vir Martha gesê het: "Wie in My glo, sal lewe al het
hy ook gesterwe (Joh. 11:25).
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18 APRIL
"ONS DOOD IS 'N AFSTERWING VAN DIE SONDES" — Vr. 42.
"Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hiérdie dood? Ek dank
God deur Jesus Christus, onse Here!" — Rom. 7:24 en 25.
Waarom moet 'n Christen dan sterwe? Sy sondes is tog betaal deur die bloed van Christus.
Die dood het g'n reg of vat meer op hom nie. Die dood kan sy siel nie opeis nie en mag sy
liggaam nie vir hom toeëien nie. Siel en liggaam behoort aan Christus en aan Hom alleen. Die
dood is deur Christus oorwin en sy angel is afgebreek aan die kruis.
Tog sterf die gelowiges ook. Uiterlik is daar geen verskil tussen die dood van 'n Christen en
van 'n ongelowige nie. Ja, dit gebeur soms dat die Christen, menslikerwyse, 'n swaarder dood
sterwe as die ongelowige. Hy moet dikwels meer ly en sterf soms langer en moeiliker as
iemand wat God nie vrees nie.
Maar daar is 'n radikale en diepgaande verskil tussen die dood van die gelowige en dié van
die ongelowige. Die ongelowige sterwe in en met sy sondes. Hy neem sy sondes saam in sy
dood. Sy ongeregtigheid bly nie agter nie. Hy kom in die ewigheid aan net so vuil en besoedeld
as wat hy hier in sy lewe was. Ook die dood kan sy verdorwe aard en natuur nie verander nie.
Hy bly presies wat hy gewees het. En selfs in die hel sal hy nog in magtelose woede sy tande
teen God kners.
Die gelowige, daarenteen, sterf die sonde af. Hy ondergaan 'n radikale verandering in sy dood.
Sy sondes, sowel as sy sondige aard, bly agter en hy gaan die hemel in as 'n nuwe mens.
Soos ons op die aarde is, kan ons ook nie die hemel ingaan nie. Paulus sê: "Maar dit verklaar
ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die
verganklikheid nie die onverganklikheid nie" (1 Kor. 15:50). Ons liggame, wat onder die invloed
van die sonde grof-sinnelik geword het, moet eers tot stof vergaan en daarna in onverderflike
heerlikheid opgewek word. En so ook moet ons siele 'n reiniging, as deur vuur, ondergaan,
voordat hulle goed is om in die hemel opgeneem te word. En dit is dan presies wat in ons
dood gebeur. Daar en dan bly alle onkunde, bygeloof, twyfel, vleeslikheid, aardsgesindheid,
verharding en alle bose neiginge vir ewig agter. Ons lê dit af soos 'n vuil kleed om verbrand
te word. Ons siele gaan rein en skoon die ewigheid in. Alle onvolmaaktheid bly vir ewig agter.
Ons sal dit nooit weer sien of daarvan hoor nie. Dit is verby! En daarom sal die dood ook vir
die kind van God 'n onuitspreeklike verlossing wees.
Vir Gods kind is daar niks wat hom meer na die hemel laat verlang nie as die gedagte dat hy
daar volmaak sal wees en nie meer sal sondig nie. As Jesus sê: "Salig is die wat treur, want
hulle sal vertroos word" (Matt. 5:4), dan het Hy veral die oog op die droefheid oor die sonde.
Paulus het sy eie vlees gehaat en daarom so 'n groot begeerte gehad om ontbonde en met
Christus te wees, want dit is verreweg die beste. As die gelowige sterwe, dan gebeur die
grootste wonder in sy lewe en gaan hy gelouterd en geheiligd die ewigheid in.
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19 APRIL
"ONS DOOD, 'N DEURGANG TOT DIE EWIGE LEWE" — Vr. 42.
"En het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die
beste" — Fil. 1:23.
"En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die
Paradys wees" — Luk. 23:43.
Die dood is 'n verlossing vir die gelowige. Dit bring hom in die hemel en beëindig al sy lyde en
stryd op aarde. Die dood is werklik g'n dood meer vir die kind van God nie. Dis 'n blote afskeid
van hierdie lewe om die lewe in oneindig groter heerlikheid voort te sit aan die oorkant van die
graf.
In Christus het ons gesterwe, en in Hom staan ons op tot die ewige lewe. Vir ons is die dood,
in eintlike sin, reeds agter die rug. Die dood, ons dood, lê begrawe op Gólgota en kan ons
nooit in ewigheid weer oorweldig nie. Voor ons lê die lewe tot in alle ewigheid. Ons pad lê oop
voor ons tot in die bloue vertes van die ewigheid. Daar is niks en niemand wat ons meer kan
verhinder om te lewe en te bly lewe nie. Ons moet wel deur die doodsjordaan en die
doodsvallei nog gaan, maar ook daar is ons pad gebaan en veilig. Dis net 'n kwessie van
voortgang en deurgaan. Ons moet wel onder die donker skaduwees van die dood ingaan,
maar 'n skaduwee is nie iets om bang voor te wees nie (Ps. 23:4). God is ons Leidsman en
sal ons ook lei in die donkere oomblikke van die doodstryd. Ook deur die vure van beproewing
en die diepe waters van die dood sal ons Heiland ons bewaar en veilig deurlei (Jes. 43:2).
En die heerlikheid wag vir ons daar net aan die oorkantse oewer. Die dood is die drumpel van
die hemel. Agter die gordyn van die dood wag daar onuitspreeklike heerlike dinge, wat g'n oor
gehoor en g'n oog gesien en in g'n mens se hart ooit opgekom het nie. Die Here Jesus belowe
aan die moordenaar aan die kruis dat hy daardie selfde dag nog saam met Hom in die paradys
sal wees. Die paradys is niks anders as die hemel nie. En om met Christus te wees, beteken
om saam met Hom die hemelse saligheid te geniet, dus 'n bewuste omgang met ons
Saligmaker en al die engele en die ander verlostes. Waarlik, g'n wonder dat Paulus 'n groot
begeerte gehad het om liewer maar te sterwe nie. Dit was nie lewensmoegheid wat hom so
laat praat het nie, maar hemelsverlange. En, so beskou, is dit dan ook inderdaad verreweg
die beste om met Christus in die heerlikheid te wees. En dan is die dood g'n koning van
verskrikking nie maar 'n lieflike deurgang tot die lig en die vrede, die blydskap en glorie van
die ewige lewe.
Die gelowige gaan dus nie in 'n soort voorportaal of bewaarplek as hy sterwe nie. Allermins
gaan hy in 'n vagevuur, soos die Roomse leer. Hy het nie nodig om nog eers gelouter en
gereinig te word nie. Weliswaar dra die hemelse saligheid 'n voorlopige karakter, in soverre
die eindoordeel nog moet kom en die liggaam nog uit die graf opgewek en verheerlik moet
word. Eers dan sal die saligheid in sy volle heerlikheid gesmaak word. Desnietemin geniet die
gelowige in geestelike sin die soete gemeenskap van God in Christus en van die heiliges en
van die engele en dien hy God in die hemel in volle saligheid, alhoewel hy nie 'n liggaam daar
het nie.
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20 APRIL
"DIE GRAF VAN JESUS" — Vr. 41.
"En toe hulle alles volbring het wat oor Hom geskrywe is, het hulle Hom van die
kruishout afgehaal en in 'n graf neergelê" — Hand. 13:29.
Jesus moes ook begrawe word. Dit was nie genoeg dat Hy aan die kruishout die smarte van
die dood en die hel gesmaak het nie. Nee, Hy moes alles ly wat aan God se vloek oor ons
sonde verbonde was. En die graflegging is daarvan wel deeglik 'n integrale deel.
As die Kategismus dus sê dat Jesus begrawe moes word om daardeur te bewys dat Hy waarlik
gestorwe was, moet ons dit in dié sin verstaan dat Hy waarlik vir ons gesterwe het. As Hy nie
in die graf gaan lê het nie, en dat Hy dus deur sy graflegging as 't ware aan ons wou bewys
dat Hy in die graf ingegaan het as die noodwendige gevolg van sy soendood sou sy dood vir
ons swakgelowiges nie so aangrypend en ontroerend gewees het nie. Dit sou vir ons gewees
het asof Hy darem nie heeltemal alles deurgemaak het wat ons sondaars moet deurmaak nie,
asof Hy tog nie die volle krag van die vloek van God ondervind het nie. En, trouens, dit is dan
tog ook so dat die graf by die dood hoort. Die volle verskrikking van die dood word eers gesien
en besef in die aakligheid van die groewe van vertering. Dit is ontsettend om te dink dat die
mens, die kroonstuk van Gods skepping en beelddraer van die Hoogheerlike, in die graf moet
gaan lê om deur wurms verteer te word en te verander in 'n afsigtelike en weersinwekkende
voorwerp van bederf. Dis ook wel opmerklik dat juis die mens, wat die mooiste is van God se
skepsele, deur die dood een van die lelikste dinge in die skepping word en daarby 'n vreeslike
reuk van die dood versprei. G'n wonder dat Jesus self sy graflegging vergelyk het met wat met
Jona gebeur het toe hy in die ingewand van die vis was nie. Wel het Jesus se liggaam nie in
die graf bederf nie, maar Hy het tog al die verskrikking en benoudheid van die graf aangevoel.
Die graf was dus vir Jesus die toppunt van sy vernedering, die simbool van sy vervloeking om
ons ontwil. Juis daardeur het Hy dan ook vir ons die smaad en verskrikking van die graf
weggeneem, soos ons sal sien. Maar vir Hom was daar g'n troos in die graf wat vir hom gewag
het nie, g'n enkele ligstraal in daardie grafdonkerheid nie. Vir Hom was die graf alles wat dit
vir ons sou gewees het as ons sonder Christus, sonder genade moes sterwe. En daarom kan
ons nooit genoeg dankbaar wees dat Hy ook daardie bitterheid vir ons gedrink het, sodat ons
nie vir die graf hoef te vrees nie.
Die moderne mens probeer dan ook om die vernedering van die graf vry te spring deur
lykverbranding. Inderdaad kleef daar 'n vreeslike smaad aan die graflegging. Lees maar
byvoorbeeld Ps. 30:10. Daarom sê Dawid ook profeties, met die oog op Christus: "U sal nie
toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie" (Ps. 16:10). Ewewel sal die sondaar sy
vernedering nie vryspring nie. Al word sy liggaam ook verbrand, sal hy tog na liggaam en siel
begrawe word in die hel. Daarom moet ons God dank dat Hy deur die graflegging van Christus,
die smaad van die graf weggeneem het en dit vir ons tot 'n rusplek vir die liggaam geheilig
het.
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21 APRIL
"DIE GRAF VAN DIE GELOWIGE" — Vr. 42.
"Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die
grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan...." — Joh. 5:28 en 29.
Christus het vir ons ook die graf geheilig en oorwin. Die graf is vir die gelowige nie meer 'n
graf nie maar 'n rusplek vir sy uitgeleefde liggaam. Daarom is Christus begrawe in 'n spesiaal
toebereide graf, nl. dié van Josef van Arimathea, om daardeur te toon dat Hy nie maar net in
'n graf (selde waar en watter een) gaan lê het as iets van minder betekenis nie, maar dat Hy
dié graf (soos verteenwoordig in daardie spesiale graf) vir ons oorweldig het en ons also
daarvan verlos het. En juis die feit dat daardie graf vir iemand anders bedoel was, beklemtoon
weer die waarheid dat Hy plaasvervangend gely het in ons plek.
Christus het dan in die graf ingegaan as 'n gevloekte. Vir Hom was die graf 'n oordeel. Maar
Hy het weer opgestaan en, so te sê, die mond van die graf van binne af oopgebreek. Hy het
as oorwinnaar uit die graf te voorskyn gekom en 'n oop graf agtergelaat. En juis omdat die
graf van binne af oopgemaak is, het die graf sy krag verloor en kan nie weer toegaan nie. Die
verskil tussen die graf van 'n Christen en dié van 'n goddelose is dat die Christen se graf oop
is en die goddelose s'n toe. En waarom sal ons dan bang wees vir 'n oop graf, een wat ons
nie kan hou nie, wat ons nie kan skei van Gods liefde en sy gemeenskap nie, wat die lig van
sy aangesig nie vir ons kan bedek nie? Waarom sal ons nie in die graf gaan rus as ons moeg
en afgeleef is nie, wetende dat ons weldra weer uit daardie graf sal opstaan soos van ons
bedstede af, om God en die heerlikheid tegemoet te gaan, met siel en liggaam verenig? En
dit des te meer aangesien ons weet dat ons siele van stonde aan opgeneem word in
heerlikheid, terwyl dit alleen maar ons stoflike oorskot is wat daar as 'n saad weggebêre word
om eenmaal weer in heerlikheid en onverderflikheid te verrys? Waar sal ons liggame veiliger
en rustiger bewaar word as in die skoot van die aarde? Die graf 'n rusplek, siedaar die
wonderbare ligkrans waarin ons graftes omhul is! Uiteindelik gaan rus die kind van God in die
grond wat vir hom deur bloed en trane, deur arbeid en stryd geheilig en dierbaar is. Daarom
wil hy graag in vaderlandse bodem, indien moontlik tussen sy dierbares, begrawe lê. Daarom
laat hy sy liggaam nie verbrand nie, net so min as wat hy sy saadkoring sal laat verbrand. Die
laaste saad wat hy in die grond sit, is homself; en die koringskuur van die hemel wag ook op
sy liggaam om eenmaal ingeoes te word.
Die ware kind van God sal nooit droom om sy liggaam na die dood te laat verbrand nie. So
iets is heiligskennis en 'n aanranding van die beeld van God, wat selfs nog in ons dooie
liggaam oorgebly het. Lykverbranding is 'n heidense gebruik, en by die Jode is alleen in
gevalle van Godslasteraars en moordenaars lykverbranding toegepas, as teken dat Gods
toorn op hulle rus (vgl. Josua 7:24, 25). In ons tyd is dit die Kommunisme wat hierdie
goddelose gebruik weer in ere herstel het. Dis 'n uiting van die grofste materialisme en van
godloëning en ongeloof aan die ewige lewe en die wederopstanding. Dis 'n skande dat
Afrikaners wat aan Christelike kerke behoort hulle ook hieraan skuldig maak. Dis 'n bewys hoe
die mens tot selfs na sy dood nog oor homself wil beskik. Mag God ons vir so 'n Godtergende
misdaad bewaar!
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22 APRIL
"DIE KRUISIGING VAN ONS OUE MENS" — Vr. 43.
"Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En
wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my
liefgehad het en Homself vir my oorgegee het" — Gal. 2:20.
Alles wat Christus gely het, het Hy in ons plek en ter wille van ons gely. Dit beteken dat sy
lyde nie los staan van ons nie maar dat ons in en deur Hom al daardie dinge gely het, al het
dit ons nie direk getref nie maar alleen indirek deur ons Hoof, Jesus Christus. Sy kruisiging,
dood en begrafnis beteken dus ook die ondergang en verderf van ons oue mens, d.w.s. ons
sondaarsnatuur. As ons wesenlik deur die geloof in Christus ingelyf is, kan dit nie anders nie
as dat ons sondige natuur ook saam met Christus die dood en die graf moet ingaan. Ons oue
mens beteken ons ou Adamsnatuur soos dit deur die sonde verdraaid en verdorwe is.
Daardie bose natuur moet in die eerste plek saam met Christus gekruisig word. Dit wil sê ons
moet ons verdorwe begeertes, gevoelens en neiginge, ons hele sondige aanleg en geaardheid
aan die kruis vasslaan. Ons moet ons bose natuur vasgryp en doodgryp en hom gevange hou
in magteloosheid, net soos iemand wat magteloos aan 'n kruis hang, waar hy met ysterspykers
vasgeklink is. Ons sondige aard mag nie vrye teuels kry nie. Ons mag ons bose begeertes nie
laat losloop nie. Nee, ons moet ons oue mens in 'n doodsgreep vasslaan, sodat hy hom nie
kan beweeg of roer nie. Ons moet hom g'n kans gee om tot aksie oor te gaan nie.
En dit moet ons doen totdat die oue mens dood is. Dit help niks om ons verdorwe aard net
nou en dan te kruisig en hom elke keer weer van die kruis af te haal nie. Nee, hy moet dood.
Daardie sonde in ons is ons doodsvyand en moet onverbiddelik uitgeroei word. Ons moet die
sonde nie net seermaak nie, nee, ons moet dit doodmaak, en ons mag nie rus voordat dit
volkome dood en gebreek en begrawe is nie. Wel sal ons daardie finaliteit nie in hierdie lewe
bereik nie. Maar juis daarom mag ons g'n enkele dag skiet gee met die kruisiging van die
sonde nie. Dit moet dag vir dag meer en meer wegkwyn en verswak, totdat dit uiteindelik by
ons dood finaal sal wegsterwe en begrawe word. Dis 'n harde en onverbiddelike stryd. Maar
as ons waarlik Christus deelagtig is, kan dit nie anders nie. Óf Hy moet in ons lewe óf die
sonde. En hoe meer Christus in ons lewe en ons in Hom, hoe meer sterf die sonde in ons.
Paulus behandel hierdie tema pragtig in Rom. 8:1-17. Daar skilder hy vir ons die stryd tussen
die vlees, d.w.s. die sondige natuur, en die Gees. Hy sê in vers 13: "Want as julle na die vlees
lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal
julle lewe". Ook sê hy in Kol. 3:5: "Maak dood dan julle lede wat op die aarde is!"; en dan gee
hy 'n opsomming van die sondes in ons vlees wat ons moet bestry. Die Christen staan dus
lynreg teenoor die gedagte dat ons ons moet uitlewe en ons sondige drifte moet laat botvier.
Christus het ook gesê dat die een wat agter Hom aan wil kom, homself moet verloën, sy kruis
moet opneem en Hom moet volg (Matt. 16:24, 25). Al glo ons nie in die Roomse askese nie,
moet ons tog streng en nougeset lewe.
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23 APRIL
"DIE BOSE LUSTE VAN DIE VLEES" — Vr. 43.
"Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal
ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; aangesien ons dit weet dat ons
oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou
word en ons nie meer die sonde dien nie" — Rom. 6:5 en 6.
Daar kleef geen sonde aan die menslike liggaam as sodanig nie. Dit is nie die liggaam of die
stof wat die setel van die sonde is nie, soos die heidense filosowe gemeen het. Die menslike
liggaam is spesiaal deur God toeberei uit die stof van die aarde om draer te wees van 'n
onsterflike siel en om ook die beeld Gods te vertoon. Die hart of siel van die mens is die setel
van die sonde en vandaar werk dit deur in die liggaam. Verlossing van sonde bestaan dus nie
in die aflegging van die stoflike liggaam nie, soos die heidene meen. Die liggaam is geen
kerker of gevangenis van die siel nie. Beide siel en liggaam moet gereinig word van die smet.
Want deur die siel is die liggaam ook aangetas deur die sonde. En, so verstaan, kleef die
sonde dan wel ook aan die liggaam, deurdat dit bose luste van die vlees opwek wat ons siel
oorheers en onderwerp. Alle luste of begeertes van die liggaam is nie sondig nie, bv. die lus
om te eet of te drink, ens. Maar wanneer ons liggaamlike begeertes oor ons siel gaan heers,
sodat ons nie in staat is om onsself te beheers nie en in allerlei uitspattinge verval, dan het
ons vleeslik geword. En die gevaar daarvan is dat die sonde dan naderhand sulke diep spore
in ons maak dat ons hele lewe deur die bose luste beheers word. Dis feitlik nie meer ons wat
lewe nie maar die sonde in ons. Die bose luste dink, redeneer en besluit, so te sê, vir ons, en
soos stomme slawe doen ons alles wat ons van daardie kant beveel word.
Maar as ons in Christus die sonde afgesterf het, dan word dit anders. Wel kan ons nie
onmiddellik alle invloed en nawerking van die bose luste in ons uitwis nie, maar tog regeer
hulle nie meer oor ons nie. Daar is van ons kant verset teen die bose luste; en al kos dit stryd
en inspanning, tog onderwerp ons die verkeerde begeerlikhede meer en meer aan die
opperheerskappy van ons gees, wat weer deur die Gees van Christus beheers en geheilige
word. Die bose luste neem dus steeds 'n meer ondergeskikte plek in, word meer en meer
onderdruk en sterwe geleidelik weg. Wel mag ons dit nooit onderskat nie en bly dit steeds 'n
gevaar, maar die bose luste kry nie meer 'n blywende oorhand in ons lewe nie en regeer nie
meer oor ons hart en sinne nie. Daarvoor mag ons God dank, en daartoe moet ons steeds
met alle mag ons beywer deur Gods genade.
In Galasiërs 5:16-26 wys Paulus ook hoe die vlees teen die Gees begeer. Hy gee dan 'n
opsomming van die werke van die vlees, nl. owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid,
afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap,
afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Hieraan kan ons dus onsself toets.
Wat is die kerklike lewe nie vol van vele skandelike en vleeslike sondes nie! Hoeveel eersug,
eiegeregtigheid, afguns en bitterheid word nie by ons geopenbaar nie! Laat ons dus waak en
bid!
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24 APRIL
"ONSSELF, 'N OFFERANDE VAN DANKBAARHEID" — Vr. 43.
" Want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja bo vermoë gewillig.... en het nie alleen
gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulself eers aan die Here gegee, en toe
aan ons deur die wil van God" — 2 Kor. 8:3 en 5.
Christus het Homself aan ons gegee om ons te red van die dood en die verderf. Hy het niks
teruggehou nie maar het die hoogste offer gebring, nl. sy lewe. Hy was ryk en het alles besit,
nl. die hemel self met al sy glorie en saligheid. Maar terwille van ons het Hy Homself verarm
(2 Kor. 8:9) en alles opgeoffer wat Hy besit het, sodat ons in en deur Hom ryk kan word en die
hemelse erfenis kan verwerwe. En nou vra Hy van ons niks meer nie as net dat ons in
dankbaarheid onsself aan Hom sal gee. Ook ons kry nou die heerlike geleentheid om 'n offer
te bring as teken van ons onuitspreeklike liefde vir Hom. En alhoewel ons offer op verre na
nie te vergelyke is met wat Hy gebring het nie, wil Hy dit nogtans in genade aanneem en het
Hy daarin 'n welbehae. Daar sit ook geen verdienstelikheid in nie, maar tog beloon Hy dit uit
genade, soos ons nog sal sien.
Ons moet dus in die allereerste plek onsself aan die Here gee en dan ons goed en ons kragte.
Die grootste bydrae vir sy diens en die swaarste arbeid in sy diens het vir Hom nie waarde as
ons nie ons hart daarin het nie, as ons nie onsself saam met ons goed en ons kragte gee nie.
Eintlik is dit 'n belediging vir die Here as ons meen om Hom tevrede te stel met geldelike offers
of seker dienste, terwyl ons onsself nie aan Hom gee nie. Sommige mense salf hulle gewete
daarmee dat hulle so baie gegee het vir die kerk of soveel gedoen het vir die sending, ens.
En dan meen hulle dat hulle nou hul plig teenoor die Here gedoen het en nou verder vir
hulleself kan lewe.
Die fout wat ons maak, is dat ons eenkant gaan staan en dan wil bereken hoeveel ons vir
onsself nodig het en hoeveel ons aan die Here kan afstaan. As ons daarenteen onsself aan
die Here gegee het, dan behoort ons met al ons goed en kragte aan die Here. Dis dan nie
meer 'n vraag van wat ons aan die Here moet afstaan nie. Ons staan niks af nie maar gebruik
al wat ons het, om God mee te verheerlik. Ons goed bly ons s'n, ook al gee ons daarvan vir
die kerk, want onsself behoort aan die Here, en wat ons dus aan Hom gee, het ons dan nog
glad nie weggegee nie. Dit bly, saam met ons, alles in God se hande, aan wie ons behoort.
O, dat ons meer kon begryp van die mooi gedagte om onsself te gee as offers aan God!
In Psalm 51:18 en 19 wys Dawid daarop dat God geen behae het in uitwendige slag- en
brandoffers nie: "Die offers van God is 'n gebroke gees; 'n gebroke en verslae hart, sal u, o
God, nie verag nie". En in Romeine 12:1 sê Paulus, dat ons ons liggame moet stel as "'n
lewende, heilige en aan God welgevallige offer". Ook wys hy daarop dat selfs al sou ek al my
goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en die liefde nie hê nie,
dan sou dit my nog niks baat nie (1 Kor. 13:3). Wat ons aan God gee of vir Hom doen, moet
uit 'n brandende hart kom; die embleem van Calvyn was 'n bloedende hart wat deur twee
hande aan die Here geoffer word.
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25 APR1L
"CHRISTUS, WAT NEERGEDAAL HET NA DIE HEL" — Vr. 44.
"En van die sesde uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die
negende uur toe; en omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot stem geroep en
gesê: Eli, Eli, lama sabagtani? Dit is: My God, My God, waarom het U my verlaat?"
— Matt. 27:45 en 46.
As die sondaar in sy ongeloof sterwe, dan wag daar nog vir hom die verderf of die tweede
dood (Openb. 20:6). Na die sondevuur kom die helse vuur. En in 'n sekere sin kan ons sê dat
die vuur van die hel met ons eie hande aangesteek word terwyl ons nog lewe. Want al die
smarte van die lewe en die dood is tog maar die gevolg van die sonde wat in die wêreld
ingekom het. En solank daar sonde is, sal daardie vuur voortbrand en woed. Daarom is dit nie
uit en gedaan met die dood van die sondaar nie. Nee, hy sterf met sy sonde en gaan so die
ewigheid in. Die graf is dus vir hom 'n poort van die hel, 'n deurgang na die ewige verderf. As
hy sterf, dan daal hy neer na die hel.
Christus moes dus, om ons te red, ook na die hel neerdaal. Hy moes ook die smarte en angste
van die hel vir ons ly. Hy moes die verskriklike brand van die helse vuur voel. Die Kategismus
maak egter tereg duidelik dat dit nie beteken dat Hy na sy dood hel toe gegaan het nie. Nee,
Hy het die smarte van die hel sy hele lewe lank gevoel, maar insonderheid aan die kruis, en
dan veral in die drie uur duisternis, toe Hy van God verlate was. Toe was Hy in die hel, al het
Hy daar aan die kruis gehang. Daar is g'n enkele smart van die hel te bedenke wat Hy nie in
daardie oomblikke gely het nie. Die hel word ook genoem die buitenste duisternis, en dis
daarom ook g'n wonder dat dit in daardie tyd oor Gólgota donker geword het nie.
Christus van God verlate — siedaar die bitterste droesem van sy lydensbeker! Vir Hom was
God sy lewe. Hy het sy Vader innig liefgehad en was die teerbeminde Liefling van sy Vader.
Sonder sy Vader kon Hy g'n oomblik wees nie. Dit was vir Hom die dood. En tog moes Hy
daar aan die kruis hang as 'n Godverlatene om ons ontwil. Hy was in daardie oomblikke gans
alleen en het niemand gehad na wie toe Hy sy toevlug kon neem nie. Selfs God die Vader het
Hom oorgegee aan sy vyande en die helse magte. Selfs daardie vriendelike aangesig was vir
Hom bedek. Ook daarbo aan die hemeltrans waar nog altyd vir Hom 'n ligstraal was in die
donkerste ure van beproewing, het alles nou donker geword, en aan alle kante was Hy omring
deur die doodsnag. Al wat Hy gehoor het, is die spotstem van die duiwel en sy leërskare daar
rondom die kruis. In die hart van Christus was dit ontsettend donker. Hy was in die hel. Vir
Hom was daar geen genade nie. Hy het die smarte en verskrikkinge van die hel in sy volle
diepte gepeil. Niks is Hom gespaar nie. Goddank dat Hy ook dit kon verduur deur sy goddelike
krag en also die hel oorwin het! Die poorte van die hel kon Hom nie oorweldig nie.
Ons kan hier nog net daarop wys dat die Roomse en Lutherse Kerke 'n letterlike neerdaling
van Christus na die hel of sy voorportaal aanvaar, veral op grond van tekste soos 1 Petrus
3:18-22. Alhoewel die teks moeilik is, is dit tog duidelik dat ons hier te doen het met wat
Christus deur die Gees gedoen het en nie wat met Homself na sy dood plaasgevind het nie.
Ons weet dat, toe Christus gesterf het, Hy uitgeroep het: "Dit is volbring!" Toe was alles verby
en het Hy die heerlikheid ingegaan. Van 'n neerdaling in die hel was toe geen sprake nie,
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26 APRIL
"MY SWAARSTE AANVEGTINGE" — Vr. 44.
"En die Here sê: Simon, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring
te sif. Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie mag ophou nie" — Luk. 22:31 en
32.
Die aanvegtinge van satan in hierdie lewe is 'n voorsmaak van die helse lyde hiernamaals vir
almal wat nie in Christus glo nie. Nou is dit wel waar dat satan juis die kinders van God dikwels
verreweg die swaarste aanval. En dit doen hy juis om te kyk of hy hulle nie in so 'n toestand
van verskrikking en twyfelmoedigheid kan kry dat hulle in totale wanhoop sal versink en God
sal vervloek nie. Tog kom daar ook in die lewe van die ongelowige soms oomblikke dat hy die
diepe afgrond van die hel voor hom sien gaap en dat hy 'n rilling van vrees kry by die gedagte
aan wat vir hom wag. Ongelukkig bring dit hom nie tot inkeer nie. Hy skroei sy gewete toe
soos met 'n brandyster en maak sy oë toe en probeer die doodsgevaar vergeet in die beker
van singenot en beswyming.
Dit is egter die gelowiges wat gewoonlik die swaarste aanvegtinge van satan moet deurmaak.
Hy lê hom op hulle toe en span alle kragte in om hulle tot 'n val te bring. En as hulle dan
struikel, is hy die eerste daar om hulle te wys op hul diepe ellende en hulle wys te maak dat
hulle vir goed verlore is en 'n doodsonde begaan het wat nie weer vergewe kan word nie. Dan
kom die vrees vir die dood, en veral vir die oordeel daarna in hulle op. En, o, dan kan dit hulle
byna tot wanhoop drywe. Want die gelowige kan nie, soos die ongelowige, sy vrees vergeet
in die roes van die sonde nie. Hy kan nie getroos raak op enige manier nie, behalwe wanneer
hy voel dat die helse verskrikkinge hom nie sal tref nie. En dit kan hy alleen dan gevoel as hy
'n blik werp op die onuitspreeklike helse benoudheid en kwelling wat Christus vir ons aan die
kruishout deurgemaak het.
U moet u dus nie verwonder as daar sware aanvegtinge van satan teen u kom nie. Inteendeel,
dis net wat ons moet verwag. As satan vir Christus nie met rus gelaat het nie, hoe sal hy dit
dan met sy dissipels doen? As hy Christus, die Herder, nie kon oorweldig nie, sal hy probeer
om die skape van Christus, nl. die gelowiges, te verwoes. Hy weet immers hoe swak van
geloof en hoe vreesagtig ons is. Goddank dat ons nie in eie krag teen satan hoef te stry nie!
Christus was self swaar aangeveg, en daarom bid hy vir Petrus en vir ons dat ons geloof nie
mag ophou nie. En sy gebed kan nie afgewys word nie. Daarom kan ons nie verlore gaan nie.
Satan rus nooit nie. Hy is verbitter oor sy neerlaag aan die kruis (Openb. 12:12). Soos 'n
brullende leeu gaan hy rond om te verslind (1 Petr. 5:8). 'n Engel van die satan het vir Paulus
as met vuiste geslaan (2 Kor. 12:7). Ons weet hoe hy vir Job aangeveg het. Maar ons troos is
dat Christus vir ons die helse smarte gedra het. Waar Hy van God verlate was, het ons God
altyd by ons, Immanuel. Niks kan ons van sy liefde skei nie (Rom. 8:31-39).
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27 APRIL
"VERLOS VAN DIE HELSE BENOUDHEID EN PYN" — Vr. 44.
"Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede
is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy
sonde het daar vir ons genesing gekom" — Jes. 53:5.
Christus het nie alleen die dood vir ons oorwin nie maar ook die hel. Daarom mag die poorte
van die hel maar woed; hulle sal die gelowiges nie kan oorweldig nie (Matt. 16:18). Die hel het
al sy woede uitgebrand op Christus, maar Hy het ongedeerd daar uitgekom, net soos die drie
jong manne uit die oond van Nebukadnesar. En wie in Christus ingelyf is, is onvatbaar vir die
vlammevuur van die verderf. Christus het al ons benoudhede op Hom geneem. Daarom lees
ons ook: "In al hulle benoudheid was Hy benoud en die Engel van sy aangesig het hulle verlos"
(Jes. 63:9).
Wat word daar nie ontsettend veel pyn op die aarde gely nie! Daar is mense wat feitlik letterlik
lewe van pyn wat hulle nooit rus of duur gee nie. Tog is dit alles nog niks teenoor die
ontsettende en onophoudelike pyn wat deur die helse smarte veroorsaak word nie. Die Bybel
sê dat hulle selfs hulle tonge daar kou. Daarom mag ons ons aardse pyn met geduld en
danksegging dra, wetende dat ons deur Jesus Christus van 'n veel erger lyde verlos is.
Deurdat Christus ons helse benoudhede en ons pyne op Hom geneem het, kan dit nooit meer
oor ons kom nie en hoef ons vir die hel nie te vrees nie. Wat ons hier op aarde ly aan
benoudheid en pyne, is nie die voorsmaak van die helse vlamme, soos dit vir die ongelowiges
is nie. Nee, dis net die kastydinge wat 'n liefdevolle Vader oor ons bring om ons te beproef en
vir die hemel gereed te maak. Maar wat die helse vuur betref, vir die gelowiges is dit geblus
en kan hom nie meer leed aandoen as koue nie. Wat nogtans nie wegneem dat die gelowige
nooit sal kan vergeet nie dat dit net genade is wat hom van die verderf verlos het en dat hy
verdien het om in daardie smarte te beland ter wille van sy sondes. Daarom moet die
verskrikkinge van die hel gedurig aan hom voorgehou word om hom te herinner waarvan hy
verlos is en hoe groot dankbaarheid hy aan God verskuldig is. So dikwels u dan in pyn en
smarte geraak en benoudheid u oorval, moet u God dank dat die leed van die hel, wat nog
oneindig veel swaarder is as alle aardse kwellinge, vir u weggeneem is en dat u ten minste
weet dat u hiernamaals sal rus en Gods ruimtes van verlossing sal ingaan, na die benoudheid
van hierdie lewe. So kan ons met vertroue uitsien na die dood as 'n verlossing uit pyn en
smarte en 'n verruiming van ons benoude lewe. Wat 'n troos in donker dae! En hoe maklik kan
ons dan nie die dood tegemoet gaan nie! As satan u dan aanveg en die verskrikkinge van die
hel u voorhou, slaan dan maar net die oë na Hom wat ook die hel verslind het in die oorwinning,
en wees volkome getroos! Daar is niks te vrese nie. God met ons, Immanuel!
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28 APRIL
"CHRISTUS HET OP DIE DERDE DAG OPGESTAAN UIT DIE DOOD" — Vr. 45.
"En toe hulle baie bevrees word.... sê die manne vir hulle: Waarom soek julle die
Lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar Hy het opgestaan" — Luk. 24:5 en 6.
Christus het uit die dood opgestaan! Kyk daar, die grootste wonder van alle eeue! Die
onwaarskynlike, die ongeloofbare, nee, die onmoontlike het gebeur. 'n Mens wat gesterf het,
het weer uit eie krag lewendig geword en uit sy graf opgestaan. Geen wonder dat die
nuuskierige mense in Athene aandagtig na Paulus geluister het totdat hy gekom het by die
opstanding van Jesus en toe hoofskuddend van hom weggestap het nie! (Hand. 17:30-33).
Gewoonlik beskou ons die dood as 'n onherroeplike en onherstelbare verlies. Waar die dood
ingetree het, daar is die lewe finaal afgesny, daar word g'n hoop meer gekoester nie, daar is
die lewenstryd beslis. Dan kan ons net maar die hoof buig in stil ontsag voor die majesteit van
die dood. Solank daar nog lewe is, het ons altyd nog hoop. Maar waar die dood ingetree het,
is alles verby.
En tog is dit nie so nie. Aan die gelowige kan selfs die dood nie alle hoop ontneem nie. Want
hy weet dat daar Een is wat sterker as die dood is en wat vir ons ook daardie ontsettende
vyand oorwin het. Christus het uit die dood opgestaan. Dis die sentrale wonder in die ganse
Bybel maar ook in eintlike sin die enigste wonder in die wêreldgeskiedenis. Immers, daardeur
het daar 'n radikale omkering gekom in die verloop van die ganse wêreldproses. Alle ander
wondere van die Bybel staan in verband met en vloei voort uit hierdie één magtige
opstandingswonder. G'n enkele wonderwerk sou ooit plaasgevind het, g'n enkele kranke ooit
genees gewees het, g'n enkele dooie ooit opgestaan het, as dit nie was kragtens die groot
opstandingswonder van Christus nie. Alles draai om daardie magtige gebeurtenis en is óf
profetiese heenwysing na wat in Christus sou plaasvind óf Goddelike herinnering en beseëling
van wat in "Christus plaasgevind het.
Toe Christus in die graf ingegaan het, het die skepping sy grootste krisispunt bereik. Alles sou
afhang van wat met Christus gebeur en, om dit so uit te druk, alles en almal het in ademlose
spanning gewag om te sien wat sou gebeur. As Christus nie weer uit die graf te voorskyn
gekom het nie, was die wêreld en die mensheid vir goed verlore. Dan was daar g'n hoop of
verwagting meer in ewigheid nie. 'n Ander redder was daar nie. As die dood ook vir Christus
oorweldig het, dan kon g'n enkele mens bly lewe nie; dan was ons almal vir goed kinders van
die dood. Dan sou ons ons maar aan die dood en die graf moes oorgee en ons met ons
hopelose en troostelose toekoms moes versoen het.
Vir ons is alle heil en redding gekonsentreer in die letterlike, liggaamlike opstanding van
Christus. Dis die hele Evangelie, die kern en wese van die heilsboodskap. As ons dit verwerp,
het ons niks aan Christus nie, soos Paulus so mooi aantoon in 1 Korintiërs 15. En tog weet
ons dat die moderne Christendom nie die historiese opstanding van Christus uit die graf
aanvaar nie. Met betrekking tot hierdie saak staan selfs die Roomse Kerk nader by ons as
byvoorbeeld die Barthianisme. Want hoe mooi hulle dit ook al plooi, bly dit 'n feit dat hulle die
opstanding in figuurlike sin opvat.
Goddank, Christus het getriomfeer. Uit sy graf het Hy te voorskyn gekom as die Son van
geregtigheid. Daar het die lig deurgebreek uit die duisternis; daar het die daeraad van die
ewige lewe vir ons aangebreek. Christus leef, en ons sal lewe tot in alle ewigheid.

125

29 APRIL
"DIE OPGESTANE CHRISTUS MAAK ONS SY GEREGTIGHEID DEELAGTIG" —
Vr. 45.
" . . . . .ons wat glo in Hom wat Jesus, onse Here, uit die dode opgewek het, wat
oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons
regverdigmaking" — Rom. 4:24 en 25.
Die opstanding van Christus uit die dood het dit moontlik gemaak dat die uitverkorenes
geregverdig kan word deur sy bloed. Dit was nie voldoende dat Hy ons sondes versoen het
deur sy dood nie, nee, Hy moes ook die verworwe geregtigheid aan ons toepas deur sy
opstanding uit die dood. Dis nie genoeg dat ons grasie ontvang van die hemelse Regter nie.
Nee, die tronkdeur moet oopgegooi word, die boeie losgemaak en ons uit die tronk gelei word
tot vryheid. Anders sal dit maar min vir ons beteken dat ons weet dat ons begenadig is, terwyl
ons dan nog maar daar in boeie sit en kwyn.
'n Gestorwe Christus sou vir ons niks kan doen nie. Ons sou dan wel baie mooi herinneringe
van Hom hê. Daar kan nog besieling uitgaan van sy nagedagtenis. Hy kan nog wel in
herinnering bly voortlewe in ons gedagtenis. Maar dit alles sal ons nie veel help nie. Daardeur
sou ons nog nie van die dood en die graf verlos word nie. Dan is dit volkome waar wat Paulus
sê: "En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle
sondes; dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op
Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense" (1 Kor. 15:17-19). Nee, dit vereis 'n
opgestane, 'n lewendige Christus om ons ook uit die mag van satan en die geweld van die
dood uit te voer.
En daarom kan ons nie dankbaar genoeg wees dat ons nie glo in 'n dooie Christus nie, hoe
soet sy nagedagtenis ook al mag wees. Christus is nie maar net één van die baie groot manne
wat die wêreld opgelewer het wat gekom en gegaan, gelewe en gesterwe het nie. Nee, Hy
leef en is dwarsdeur al die eeue heen die Enigste wat bly lewe en wat steeds besig is om sy
volk uit slawerny uit te voer. Die Verlosser van die wêreld is nie dood nie maar lewe. Ons treur
nie by sy graf nie maar verheerlik Hom op sy troon. Sy monument is nie 'n koue marmerbeeld
nie maar 'n lewende liggaam, sy kerk, sy bruid op aarde.
Toe Christus opgestaan het, was die bewys gelewer dat Hy die dood nie skuldig was nie, dat
Hy g'n sonde gehad het nie, dat Hy regverdig was. Want as Hy sonde gedoen het, moes Hy
die prys betaal het, nl. die ewige dood, en sou die dood oor Hom getriomfeer het. En
aangesien Christus daardie verworwe geregtigheid vir Homself nie nodig gehad het nie, kan
Hy dit nou aan ons toepas en ons sondes bedek met die kleed van sy onskuld. Deur die
opstanding van Christus staan ons dus geregverdig, asof ons nooit enige sonde gedoen het
nie. En daardie geregtigheid werk Hy dan ook deur sy Gees in ons harte, totdat ons innerlik
in onsself net so rein is as wat uiterlik voor Gods aangesig toegereken word ter wille van Hom.
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30 APRIL
"'N NUWE LEWE" — Vr. 45.
"Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy
ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam
met Christus — uit genade is julle gered — en saam opgewek en saam laat sit in die
hemele in Christus Jesus" — Efes. 2:4-6.
Die praktiese toepassing van die geregtigheid van Christus aan die gelowige beteken sy
geestelike opstanding uit die dood of sy wedergeboorte. As Christus vir ons uit die dood
opgestaan het, dan beteken dit dat ook ons na siel en liggaam moet en sal opstaan uit die
dood. Ons is een liggaam met Christus, en Hy is die Hoof. Wanneer ons opstaan waar ons
gelê het, dan lig ons gewoonlik eers die hoof, daarna kom die liggaam orent, en dan staan
ons op ons voete. So is dit ook t.o.v. ons opstanding uit die dood. Eers het Christus, die Hoof,
opgestaan, daarna kom ons geestelike opstanding en ten slotte die opstanding van ons
liggame en van die ganse skepping uit die graf van die dood. En net so min as wat ons voete
sou kan opstaan sonder dat die hoof en die liggaam opstaan, net so min sou ons liggame ooit
uit die graf kon herrys as Christus nie eers opgestaan het nie en as ons siele nie reeds
opgestaan het in Christus nie. Aan die ander kant, net so seker as wat ons liggaam en voete
moet opstaan wanneer die hoof oprys van die bed af, so seker is dit dat ons liggame moet
opstaan as ons siele reeds in die wedergeboorte opgestaan het; en die geestelike opstanding
kan nie uitbly nie, omdat Christus ons Hoof opgestaan het.
Om gered te word, is die wedergeboorte of opstanding van die siel uit die sondegraf dus 'n
noodwendigheid. Niemand kan daarsonder die saligheid beërwe nie. Immers, 'n
onwedergebore siel is 'n siel wat dood is in die misdade. So 'n siel kan nie die geestelike dinge
hoor of sien of verstaan of belewe nie. So 'n siel is koud en hard, donker en gevoelloos. Die
verderf werk daarin, en dit dra die reuk van die dood in hom. Dit kan homself nie beweeg om
die goeie te doen en God te dien nie.
As die Gees van God die wedergeboorte verwek, dan gebeur daar 'n Godswonder, Dis nog 'n
veel groter wonder as die natuurlike geboorte van 'n mens, en dit is reeds 'n raaisel wat nie
verklaar kan word nie. En so is dit ook met die wedergeboorte. Dis 'n onverklaarbare misterie
maar nietemin 'n heerlike werklikheid. Die siel wat dood was, lewe. In plaas van die koue
gevoelloosheid, kom die gloed van warme liefde en toewyding. Die hemel gaan voor ons oop
en vir die eerste maal in ons lewe word ons gewaar dat God bestaan en dat daar 'n beter en
heerliker lewe is as die waaraan ons gewoond was. Ons hoor die stem van Gods soekende
liefde wat ons wakker roep uit die doodslaap, en ons ontvang geestelike krag om op te staan
uit die magteloosheid waarin die sonde ons gehou het. Ons is wedergebore, en daar staan 'n
nuwe mens, 'n mens wat homself nie ken nie, 'n wonderwerk van Gods almagtige
herskepping.
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1 MEI
"'N GEWISSE PAND VAN ONS OPSTANDING" — Vr. 45.
"Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die
wat ontslaap het, Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van
die dode ook deur 'n mens" — 1 Kor. 15:20 en 21.
Daar is niks op aarde wat die mens meer vrees as die dood nie. Daar is niks wat hy vuriger
begeer as die ewige lewe nie. Daar is niks wat vir hom minder bereikbaar is as die oorwinning
van die dood nie.
En tog hoop die mens op 'n lewe na hierdie lewe. Die letterkunde van die heidendom is vol
daarvan. Hul godsdienstige seremonies en tempels wys almal daarheen. Die rites in verband
met die begrafnis van hul dooies en hulle offers aan die dooies getuig almal van 'n geloof in
'n lewe na die dood. En selfs die moderne ongeloof wat die opstandingsgeloof prysgegee het,
glo nog in 'n soort spirituele of spiritistiese voortbestaan van die mens na sy dood en praat in
elk geval nog van die voortbestaan van die menslike geslag, al is dit dan nie meer van die
menslike indiwidu nie.
Vir ons, as gelowiges in Christus, is die hele saak uitgemaak deur sy reële opstanding uit die
dood. Daardeur staan die feit vas dat 'n mens opgestaan het en dat ook ons dus kan opstaan.
Die moontlikheid kan nie meer betwyfel word nie. En alle argumente wat die ongeloof daarteen
inbring, word verpletter deur die eenvoudige feit dat Christus opgestaan het. En daarby het
Hy nie net in geestelike sin opgestaan nie maar in die mees letterlike sin. Dieselfde liggaam
waarmee Hy die graf ingegaan het, het weer uit die graf te voorskyn gekom. Daar was niks
aan verander nie. Selfs die teken van die wonde kon daarna nog gesien word. Jesus het
presies dieselfde voorkoms gehad as voor sy dood, behalwe net dat sy liggaam verheerlik
was, sodat hy by 'n toe deur kon ingaan, en later van die Olyfberg af hemelwaarts kon beweeg
net bloot deur sy wil om daarheen te gaan. Jesus was dood en het lewendig geword! Dit was
die allesoorheersende gebeurtenis in sy lewe, wat die dissipels nie kon vergeet nie en wat
hulle met 'n onuitblusbare ywer gedryf het om die blye boodskap te gaan verkondig tot aan
die eindes van die aarde.
Christus se opstanding is 'n gewisse pand van ons salige opstanding. Hy is die eersteling van
'n ryke oes wat ingesamel sal word. Ons treur nie meer by die graf nie. Ons redeneer nie meer
oor vae moontlikhede nie. Ons jubel omdat ons weet dat Christus opgestaan het en dat ons
sal opstaan. Ons liggame sal ewig voortbestaan in verheerlikte toestand. Die opgestane
Heiland is daarvan die gewisse pand.
En saam met die gelowiges het ook die skepping deel aan die wederopstanding. Dit is dus
net andersom as wat die valse wetenskap ons leer. Die mens is nie deur die natuur
voortgebring nie, en hy ontvang nie die lewe van die natuur nie. Inteendeel, dit is die natuur
wat in en met die mens se dood ondergaan maar wat ook in en met die opstanding van die
mens in Christus weer lewe en eenmaal in heerlikheid sal herrys. Daarom sê Paulus dat die
ganse skepping tesame sug en as in barensnood is. Die skepping hoop om vrygemaak te
word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die
kinders van God (Rom. 8:21, 22).
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2 MEI
"CHRISTUS SE HEMELVAART" — Vr. 46.
"En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en 'n wolk het Hom
voor hulle oë weggeneem" — Hand. 1:9.
Na veertig dae sinds die opstanding van Christus is Hy opgeneem in die hemel, waar Hy
vandaan gekom het. Dit het geskied voor die oë van sy dissipels, vanaf die Olyfberg. Stadig
het Christus verrys en vertrek van die aarde af hemelwaarts, totdat 'n wolk Hom weggeneem
het van die oë van sy verbaasde dissipels af. Verlangend het hulle Hom nagestaar, totdat
twee engele gekom het en aan hulle die opdrag gegee het om terug te gaan na Jerusalem,
want Jesus sal eenmaal weer net so kom op die wolke van die hemel soos wat Hy weggegaan
het.
Jesus se hemelvaart was iets anders as die van Henoch en Elia. By hulle was dit 'n profetiese
heenwysing na wat met Christus sou gebeur, en hul hemelvaart is gefundeer in sy hemelvaart.
In Christus se hemelvaart het die skepping vir die eerste in eintlike sin tot sy bestemming
gekom en het dit die bloei bereik waarvoor God dit gemaak het. Dis die voldrae vrug van sy
verlossingswerk. Deur Hom het die aarde uiteindelik by die hemel aangeland.
Jesus is vandag as mens, met siel en liggaam, in die hemel. Die hemel is nie maar net 'n
toestand nie, soos sommige wil beweer, maar is 'n werklik bestaande oord of plek van
saligheid en glorie. Die hemel is in die begin geskape saam met die aarde (Gen. 1:1). Hemel
en aarde hoort bymekaar en maak saam die heelal of univers uit. Die hemel is die plek waar
God sy setel gestel het en waar Hy in besondere sin woon. God het daar, so te sê, sy
heerlikheid saamgetrek en gekonsentreer. Die hemel is die mooiste plek in die ganse
skepping. Daar is ruimte, reinheid, simmetrie, harmonie. In die Skrif word die hemel beskrywe
as 'n stad, ook as 'n tuin of paradys. Dit skyn aan te dui dat daar sowel natuur as kultuur sal
wees.
Maar ook is die hemel 'n woonplek met baie woninge (vgl. Joh. 14:3). Hoe die woninge daar
sal uitsien en hoe en waarvan hulle gemaak sal wees, weet ons nie. Maar een ding is seker:
dit sal die skoonste en kunstigste bouwerke van mensehande ver oortref, en die skoonste
stede op aarde sal op verre na nie te vergelyk wees met wat daar in die hemelstad met sy
pêrelpoorte en goue strate te sien sal wees nie.
Na daardie plek van glorie het Christus vertrek. Hy het dus bereik wat Adam moes bereik het
maar waarin hy nie geslaag het nie. Die bedoeling was dat die mens van die aarde af moes
opklim in die hemel langs die weg van diens en gehoorsaamheid, tot eer van God. En so sou
die mensdom dan uiteindelik in die hemel aangeland het en sou die hemel en die aarde
verenig word in 'n volmaakte eenheid. Deur die sonde het daar egter 'n onoorbrugbare
skeiding gekom tussen God en mens, tussen hemel en aarde. Deur Christus is die gapende
afgrond weer oorbrug. En as nuwe Hoof van die mensheid het Hy die hemel ingegaan. So is
die band tussen hemel en aarde weer herstel. En daarom sal eenmaal, as die mensheid in
volheid in die hemel ingegaan het, die hemel op aarde neerdaal en sal dit wees 'n hemel op
aarde. So is die hemel weer vir ons oopgemaak. En elke dag van ons lewe bring ons nader
aan daardie poorte van heerlikheid waar ons Heiland ons inwag in die ewige glorie.
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3 MEI
"CHRISTUS IS VIR ONS TEN GOEDE IN DIE HEMEL" — Vr. 46.
"Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teëbeeld van
die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te
verskyn" — Hebr. 9:24.
Ook die hemelvaart van Christus is om ons ontwil. Dit is nie asof Hy nou alles vir ons hier op
aarde gely het en sy taak volbring het, om nou uiteindelik terug te keer na die hemel in die
heerlikheid waar Hy vandaan gekom het nie. Nee, sy verlossingswerk is nog nie volbring nie
en gaan nog steeds voort. In 'n sekere sin kan ons selfs sê dat sy verlossingswerk eers begin
het nadat die versoeningswerk aan die kruis afgedaan was. En so is Christus dan hemel toe
om vir ons daar te gaan verskyn en ons plekke daar te gaan berei. Hy het die hemel vir ons
verdien en nie vir Homself nie. Want Hy het immers die hemel besit as die Eniggeborene van
die Vader en dus die enigste Erfgenaam van God. Alle regte wat Christus deur sy lyde verower
het ten opsigte van die hemel, kon Hy vir ons ten goede gebruik, daarmee kon hy maak soos
Hy besluit het. En aangesien Hy juis uit liefde vir ons gekom het om sy lewe af te lê, spreek
dit vanself dat Hy die hemelse heerlikheid en saligheid, wat Hy spesiaal verwerf het deur sy
dood, vir niemand anders as vir die gelowiges sal gee nie. Hulle is die erfgenaam van wat Hy
deur sy bloed verdien het. Daarvoor het God sy eniggebore seun opgeoffer aan die kruis en
om geen ander rede nie.
So is Christus dan vir ons ten goede in die hemel. Hy het daar net één werk waarmee Hy Hom
besig hou, en dit is om die heil en welsyn van sy volk, sy kerk, te bewerkstellig en te bevorder.
Dit beteken nie dat Christus net in die hemel werksaam is nie. Nee, Hy tree sowel in die hemel
op as op die aarde. Ook hier moet Hy sy kerk bewaar teen die magtige vyande, soos ons nog
sal sien. Maar die feit is dat Christus sy heilswerk nie kan volvoer vanuit enige ander punt of
oord as die hemel alleen nie. Dit is die strategiese posisie vanwaar Hy sy vyande verpletter
en sy volk verlos. Daarom moet Hy hemel toe. As dit beter vir ons sou gewees het dat Hy hier
op die aarde moes bly, dan sou Christus nie daaraan gedink het om, ter wille van Homself,
ons te verlaat en na die hemel te gaan nie. Nee, Hy soek net die belang van sy verlostes, en
dit kan Hy nie beter behartig as vanuit die hemel nie.
Die hemelvaart van Christus is dus 'n weldaad wat God aan ons bewys het, waarvoor ons
Hom nooit genoeg kan dank nie. Dis die vrug van die bittere lyde van ons Heiland, 'n vrug wat
vir ons die ewige lewe bring. As Christus nie in die hemel was nie, dan was ons hopeloos
verlore en sou die hemel vir ewig vir ons geslote gebly het.
Ons lees in Romeine 8:28: "Ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk".
So is die feit dat Christus hemel toe is, die oorsaak dat ons ook hemelsgesind word. Dit maak
ons los van alle wêreldsgesindheid en materialisme en vervul ons met hemelse idealisme.
Terselfdertyd bind dit ons aan die aarde vas. Want die hemelvaart beteken dat ons in Christus
die stoflike, die tydelike, die wêreld ook in ons hemelvaart meeneem. Dit is dus nie
wêreldveragting nie maar wêreldverlossing en -verheerliking.
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4 MEI
"HET CHRISTUS ONS VERLAAT?" — Vr. 47.
"En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld" — Matt.
28:20.
Christus het belowe om sy dissipels nie te verlaat nie. Hulle moes die evangelie gaan
verkondig tot by die eindes van die wêreld en van al die nasies dissipels maak. Dit was 'n taak
wat hulle alleen in die krag van Christus kon volbring. G'n mens ter wêreld is in staat om die
harte van mense tot Christus te bekeer as Christus self nie deur hom werk nie. Daar is nie 'n
harder ding in die wêreld as 'n mens se hart nie. En as dit aan die apostels of die kerk oorgelaat
moes gewees het om die wêreld vir Christus te bekeer, sou daar nooit 'n Christendom op
aarde bestaan het nie. As Christus daarom padgegee het en die dissipels aan hulleself
oorgelaat het, kon hulle maar alles laat vaar en teruggekeer het na hulle vissersbedrywe en
ander private aangeleenthede.
En tog, ons weet dat Christus vertrek het. Hy is voor die oë van sy dissipels opgeneem in die
hemel. Hulle het Hom nooit weer gesien of gehoor nie. Sy gestalte het verdwyn in die
hemelbloutes. Geen woord het Hy ooit meer met hulle gepraat nie. Johannes het Hom wel
later in 'n visioen gesien van Patmos af, maar dan ver van hom af in die hemelse glorie. Hy
kon sy Here nie omhels nie, soos hy so graag hier op die aarde gedoen het. Skynbaar het
Jesus Christus dus sy belofte gebreek en van sy dissipels geskei. Skynbaar het Hy hulle
verlaat en moes hulle alleen soos skape onder die wolwe ingaan.
Ons sal nog sien dat Christus tog nie sy woord gebreek het nie maar dit letterlik vervul het. Hy
is vandag nog by en met sy kerk, in die volste sin van die woord.
As mens het Christus egter afskeid geneem van sy dissipels en oorgegaan na die hemelse
sfere. En dit was goed ook. As Hy nog op aarde gebly het, sou sy dissipels eerder agter Hom
aangeloop het as agter die sondaars aan om hulle te bekeer. Almal sou net by Jesus wou
gewees het en aan sy lippe gehang het, en hulle sou g'n trek gehad het om Hom te verlaat en
hulle in die duistere wêreldnag van sonde te begewe om sy lig daar te versprei nie. Alma] sou
liewer die soete gemeenskap van Christus persoonlik wou geniet het as om Hom aan andere
te gaan bekend maak. Nee, dis wel swaar dat ons Hom nie meer as mens onder ons het nie.
Maar dit is juis goed, want daardeur voel ons dat ons na Hom toe moet gaan, dat die sondige
wêreld nie goed genoeg is vir Hom nie maar dat die wêreld uit die moeras van sonde opgehef
moet word. Omdat Christus na die hemel vertrek het soek ons die dinge wat bo is en nie wat
op die aarde is nie (Kol. 3:2 en 3).
In hierdie sondige bedeling is die mens geneig om nie te waardeer wat hy het nie. Hy moet dit
eers verloor, dan soek hy en verlang hy daarna. So het die dissipels ook nie besef wat hulle
aan Christus het nie, totdat Hy hulle verlaat het in sy hemelvaart. Hulle het vantevore alles
maar so as vanselfsprekend aanvaar en het hom dan ook sonder veel aarseling verlaat toe
hy gevang is. Maar na sy hemelvaart het hulle eers geestelik volwasse geword en Hom deur
die geloof vasgegryp. So is dit ook vir ons goed dat Christus nie liggaamlik by ons is nie. Juis
daardeur verlang ons des te meer na Hom en is ons ganse lewe op Hom gerig om Hom te
volg in die heerlikheid.
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5 MEI
"CHRISTUS IS BY ONS" — Vr. 47.
"Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; En kom weer na julle toe" — Joh. 14:18.
"'n Klein tydjie, en julle sal My nie sien nie; en weer 'n klein tydjie, en julle sal My
sien, omdat Ek na die Vader gaan" — Joh. 16:16.
Na sy menslike natuur is Christus in die hemel, maar juis daarom het Hy sy Heilige Gees na
ons toe gestuur, sodat ons tempels van sy Gees kan wees en sodat Hy deur sy Gees in ons
harte woning kan maak (vgl. Efesiërs 3:17). Christus het dus deur sy Gees weer na ons toe
teruggekeer en vertoef nou nie net onder ons soos gedurende sy omwandeling op aarde nie
maar woon vir ewig in ons en verkeer also in die allernouste omgang met ons op die aarde.
Hy het vir 'n klein tydjie afskeid geneem van sy dissipels toe Hy die dood ingegaan het, maar
na sy verhoging aan die regterhand van die Vader het Hy deur sy Gees weer teruggekom na
sy dissipels toe en kon hulle Hom deur die geloof sien waar Hy in heerlikheid is.
Daar bestaan dus vandag 'n sterker, inniger en meer permanente band tussen Christus en sy
kerk as gedurende sy omwandeling op die aarde. Vanuit die hemel sien Hy elke gelowige,
hoor Hy elke versugting, spreek Hy tot ons deur sy Woord en verlos Hy ons deur sy Gees. Hy
was nooit op aarde nader aan sy volk as na sy hemelvaart nie. Hy leef elke dag saam met
ons, en daar gebeur niks met ons waar Hy nie van weet nie. Net soos toe Hy op aarde was,
leer Hy ons, troos Hy die treurendes, rig Hy die wat geboë is op, genees Hy die krankes en lei
Hy ons op die weg van die lewe. En van ons kant is daar ewe-eens die nouste omgang met
Hom. Deur die geloof sien ons Hom en hoor ons sy stem in ons harte. Ons voel sy hand van
genade elke dag in ons lewe. Ons vertrou op Hom en leun op Hom in ons swakheid. Ons
spreek tot Hom in die gebed en weet dat Hy ons hoor. Ons soek sy gemeenskap en leef elke
dag in sy diens. Ons luister na sy gebooie en voer dit uit in ons swakheid. Hy is by ons, en
ons is by Hom. Distansie tel hier nie. Christus is deur sy alomteenwoordige krag en sy
alwetendheid by ons na sy Godheid, en aangesien sy Godheid nie van sy mensheid geskei
kan word nie, beteken dit dat Christus vir ons nog presies dieselfde is as wat Hy vir sy dissipels
op aarde was. Hy, die lewende Christus, ons getroue en barmhartige Heiland, is elke oomblik
in ons midde en verlaat ons nimmermeer nie. Daarvan kan ons seker wees; daardeur kan ons
getroos wees, en daarin kan ons sterk wees. Christus is met ons in stryd en lyde, in arbeid en
diens, in lewe en sterwe.
Deur sy hemelvaart het Christus nie verder van ons af weggegaan nie maar het Hy inderdaad
nader by ons gekom. Toe Hy liggaamlik op die aarde was, was Hy net op sekere tye en plekke
te vinde. Maar nou in die hemel is Hy toeganklik vir alle gelowiges, te alle tye en op alle plekke.
Ons hoef ons nooit verlate te voel nie. Ons kan onder alle omstandighede sy onmiddellike
nabyheid smaak en gevoel, as ons maar net die oë gelowig wil opslaan en ons harte tot Hom
verhef. Dis dan ook 'n teken van die swakheid van ons geloofslewe dat ons dikwels so ver van
die Here af leef en Hom uit die oog verloor, terwyl Hy elke oomblik by en met ons is en ons
gadeslaan en lei.

132

6 MEI
"DIE MAJESTEIT EN GENADE VAN CHRISTUS" — Vr. 47.
"En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van
Christus in my kan woon" — 2 Kor. 12:9.
Christus se genade word deur sy krag aan ons bevestig tot redding en verlossing, tot
volharding en oorwinning. Die majesteit of verhewenheid van Christus, waarmee Hy, volgens
die Kategismus, altyd by ons teenwoordig is, kom veral uit in sy buitegewone krag waarmee
Hy sy vyande verpletter en sy uitverkorenes verlos. Hy is nie langer in die dienskneggestalte
nie maar openbaar Hom in Goddelike majesteit as die Koning van alle konings en die Here
van alle here. Hy is nie langer soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders nie (Jes. 53:7),
maar is die Leeu uit die stam van Juda, die Prins uit die huis van Dawid. Hy is beklee met eer
en majesteit soos geen aardse majesteit nog ooit besit het nie. En Hy is in majesteit vandag
by ons as die Koning van sy kerk. In sy verhewe majesteit sien Hy neer op sy vyande wat aan
sy voete verslaan lê en buig Hy Hom neer in ontfermende genade om sy volk op te hef uit lyde
en smaad.
So het Paulus Hom ook gesien toe Hy aan die hemeltrans in 'n verblindende lig aan hom
verskyn het terwyl hy op weg na Damaskus was. Hy het g'n doringkroon meer op sy hoof
gehad nie maar 'n glorieryke oorwinnaarskroon. Hy was nie meer bekleed met die purperkleed
van 'n spotkoning nie maar met 'n blinkende fyn kleed van geregtigheid en heerlikheid, met 'n
goue gordel om die bors, terwyl sy hoof en hare wit was soos wit wol. Sy oë was soos 'n
vuurvlam wat sy vyande verteer. Lees maar die beskrywing wat Johannes daarvan gee
(Openb. 1:13-18). En daardie verskyning van Jesus Christus kon Paulus nooit weer vergeet
nie. Dit het Hom krag gegee onder kruis en druk. Hy het geweet dat die genade van daardie
Koning vir hom genoeg is. As Christus vir ons is, wie kan dan teen ons wees? As sy krag tot
ons beskikking is, wat is daar dan wat ons nie sal kan doen nie? (vgl. Filippense 4:13).
Christus is by ons in majesteit en genade. O vriend, ons het waarlik niks méér nodig nie. As
Christus se majestueuse krag en genade tot ons beskikking gestel word, dan is ons meer as
oorwinnaars in Hom, en dan kan niks ons van sy liefde skei nie. Ons is dus selfs gelukkiger
as wat sy dissipels was toe Hy op aarde onder hulle was. Want sy majesteit en genade kon
Hy aan hulle nie ten volle openbaar nie. Hulle het wel iets daarvan gemerk, maar dis eers ons
wat die volle betekenis daarvan besef dat Christus in majesteit en genade by ons is tot die
einde van die wêreld.
Die koninklike majesteit van Christus lê nie in die eerste plek in sy uiterlike heerlikheid, soos
dit so dikwels die geval is met aardse konings nie, maar in die inwendige majesteit van sy
wese en sy genade. Aanbiddelik is die grote majesteit van sy genade, soos dit skitter in die
heerlikheid van sy verlossingswerk. Daarom behoort daar ook iets van daardie majesteit in
die gelowiges gesien te word. As 'n mens elke dag met sulke majesteit in aanraking kom, moet
dit jou ook beïnvloed. Dit moet in ons gesien kan word dat ons koningskinders is, wat leef en
beweeg in 'n Koninklike atmosfeer.
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7 MEI
"DIE ALOMTEENWOORDIGHEID VAN CHRISTUS" — Vr. 48.
"Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek, dat Ek hom nie sien nie? spreek die
HERE. Vervul ek nie die hemel en die aarde nie? spreek die HERE". — Jes. 23:24.
"Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde" — Matt.
18:20.
Christus is terselfdertyd op duisende plekke teenwoordig oor die lengte en breedte van die
aarde. Oral waar gelowiges in sy naam stry en ly, is Hy by hulle. Oral waar daar 'n byeenkoms
van gelowiges is in huise, sale, kerke, daar is Christus teenwoordig in die mees letterlike sin
van die woord. Ons hoef nooit vir Hom te wag nie. Ons hoef nooit met Hom af te spreek nie.
Óns hoef nooit na Hom te soek nie. Altyd en oral waar die gelowiges lewe, werk, ly en sterwe,
daar is Christus by elkeen.
Maar dit beteken nie dat Hy as mens die gawe besit om alomteenwoordig te wees nie, soos
die Lutherse wil te kenne gee. Nee, dis enkel en alleen kragtens sy God-wesenheid dat Hy
oral teenwoordig is. Christus Jesus kan alleen deur middel van die Goddelike natuur
alomteenwoordig wees en nie as mens nie. Nogtans moet ons onthou dat die twee nature in
die persoon van Christus verenig is, sodat ons hulle nie uitmekaar mag ruk nie! Daar is nie
twee Christusse nie, nl. één in die hemel, as mens, en die ander oral in die hemel en op aarde,
as God, nie. Nee, dis dieselfde Christus wat én in die hemel woon as 'n beperkte mens én in
hemel en op aarde woon as die onbeperkte God.
Ons moet hier wys op die gevaarlike rigting wat die Lutherse nagmaalsleer opgegaan het,
alhoewel dit later ter sprake kom. Volgens hulle word die liggaam van Christus in, onder en
met die gebruik van die nagmaalsbrood en -wyn feitlik in letterlike sin genuttig. Dit beteken dat
Christus liggaamlik op baie plekke tegelyk teenwoordig moet wees, en dit kom dan neer op 'n
vergoddeliking van die menslike natuur van Christus. Dit moet uitloop op wat genoem word
Panteïsme, vereenselwiging van skepsel en Skepper. Daardie neiging het inderdaad in die
Duitse denke sterk tot uiting gekom en moet deur ons skerp afgewys word. Die menslike gees
is nie goddelik nie, en ewemin is die menslike bloed of bodem dit.
En so kan ons dan getroos ons pelgrimsreis voortsit, wetende dat die Christus Gods, ons
dierbare Heiland, wat ons oneindig liefhet en sy lewe vir ons afgelê het, elke skrede saam met
ons op die pad gaan. Dag en nag is ons onder sy veilige hoede. Ons kan nooit iewers beland
waar Hy nie by ons is en met ons vertoef nie. G'n hede, toekoms of verlede kan daar enige
verandering in aanbring nie. G'n hoogte of diepte, g'n lewe of dood kan ons uit sy dierbare
hande ruk of van sy liefde skei nie. Ons word nie alleen deur Gods algemene voorsienigheid
gedra nie, maar ons word deur sy besondere genade en trou gelei en verlos. Onse Heiland is
nie net in die hemel vir ons ten goede nie, maar Hy is ook op die aarde vir ons ten goede. Hy
bedek ons nie net voor die troon van God met sy Middelaarsbloed nie, maar Hy bedek ons
ook op ons pelgrimspad met die vleuels van sy barmhartigheid.
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8 MEI
"DIE BEPERKTHEID VAN CHRISTUS" Vr. 48.
"En nou gaan Ek na Hom wat My gestuur het; en niemand van julle vra My: Waar
gaan V heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul"
— Joh. 16: 5 en 6.
Die mens, Jesus Christus, is in die hemel en bly daar tot op die oordeelsdag. Daar in die hemel
is Hy in volmaaktheid en in glansryke heerlikheid. Maar desnietemin is Hy, as mens, wesenlik
nie verskillend van enige ander mens nie. As mens besit Hy dus geen Goddelike eienskappe
nie, soos bv. alomteenwoordigheid. In hierdie opsig verskil ons dus radikaal van die Lutherse
opvatting, soos ons gesê het. Volgens hulle tog is Christus se menslike natuur so deurdronge
van sy Goddelike heerlikheid dat dit selfs Goddelike eienskappe deelagtig is. God en mens is
in Christus wesenlik nie meer te onderskei nie. Christus is dus, as mens, oral teenwoordig
waar sy volk vergader, en sy vlees en bloed word wesenlik en letterlik in en onder die tekens
van die avondsmaalsviering, nl. die brood en wyn, genuttig en ingeneem. Die brood en wyn
verander dus wel nie in die vlees en bloed van Christus, soos die Roomse leer nie. Maar
desnietemin word dit letterlik, alhoewel onsigbaar, ingeneem saam met die brood en wyn.
Christus moet dus oral teenwoordig wees waar die nagmaal gevier word. En dit beteken dat
sy menslike liggaam die Goddelike eienskap van alomteenwoordigheid besit. In die geval van
Christus het volgens die Lutherse, 'n mens dus eintlik God geword.
Hierteenoor handhaaf ons die strenge onderskeiding tussen die Godheid en die mensheid van
Christus. Ons verset ons onverbiddelik teen die leer dat 'n mens of skepsel (wie ook al) ooit
Goddelike eienskappe kan verkry. Daarvolgens bestaan daar ten slotte nie 'n wesensverskil
nie maar alleen 'n graadverskil tussen God en mens. En waar God en mens dan in Christus
vereenselwig word, lei die panteïsme naderhand daartoe dat daar ten slotte niks meer is waar
God nie in is nie, op so 'n wyse dat die ganse skepping met Goddelike eienskappe vervul word
en die skepping homself bevry van sy gebreke en beperktheid deur die inherente Goddelike
krag. Dit mag dus vroom bedoel wees maar is eintlik 'n Godslasterlike opvatting om te sê dat
die mens Jesus Christus Goddelike eienskappe besit. En dit lei uiteindelik tot heidense
selfverheffing, selfaanbidding en selfverlossing.
Dieselfde geld natuurlik ook van die Roomse nagmaalsleer. Hier is Christus nie alleen letterlik
teenwoordig in die brood en wyn nie maar word sy bloedige offer deur die priester herhaal in
die Mis. Hier het die kerk dus die mag om vir ons die Christus as 't ware te skep en word die
kerk (of Maria) dan ten slotte die Heilsmiddelares. Hier is die kerk (Pous) inderdaad
vergoddelik, wat tog baie erger is as om die mens Jesus te vergoddelik. Mens en God is in
Christus wel nie te skei nie maar wesenlik te onderskei. Hy is nie God-mens nie maar Goden-mens in die mees intieme vereniging.
Ons wil dus alle eer bewys aan ons Hoof, Jesus Christus. Want Hy het van God 'n naam
ontvang bo elke naam en is met mag en majesteit beklee. Maar as mens is ons Heiland in die
hemel en nêrens anders nie. As ons Hom nie eenmaal daar te sien kry nie, sal ons Hom nooit
in der ewigheid sien nie.
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9 MEI
"CHRISTUS, ONSE VOORSPREKER" — Vr. 49.
"Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook
opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree" —
Rom. 8:34.
By die behandeling van vr. 31 het ons reeds daarop gewys dat Christus onse Voorspreker of
Advokaat is wat vir ons intree by God die Vader om ons saak daar te bepleit. Hier wil ons dus
net meer klem lê op die gedagte dat Christus se hemelvaart Hom gebring het "voor die
aangesig van sy Vader", waar Hy nou vir ons intree. Reeds toe Hy nog op aarde was, het Hy
vir ons vuriglik gebid (vgl. Joh. 17:9, 20). En toe het Hy vir Filippus gesê, dat die wat Hom
gesien het, ook die Vader gesien het, want Hy is in die Vader en die Vader in Hom (Joh. 14:9
en 10). Ook het Hy gesê dat niemand die Vader ken nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie
die Seun dit wil openbaar (Matt. 11:27).
Daar is dus één wat die aangesig van God aanskou en dit is sy Seun, onse Heiland en
Saligmaker. Hy kan met God praat vir ons, omdat Hy God sien en dus direkte kontak met God
besit. Mens kan nooit so goed met iemand onderhandel as wanneer jy hom persoonlik sien
en van aangesig tot aangesig met hom spreek nie. Dan kyk jy in sy oë en kan alles sien wat
in sy gemoed omgaan en wat deur die blik van sy oë en die trekke op sy aangesig verraai
word. Daar is dus veel minder kans vir misverstand, en moeilikhede kan baie makliker opgelos
word. Daarom sê ons ook soms dat ons iemand wil "sien", in figuurlike sin, bedoelende dat
ons met hom persoonlik wil spreek oor een of ander saak. En soveel gewig het Christus geheg
aan hierdie persoonlike "sien" van mekaar as iemand iets teen 'n ander het, dat Hy dit as die
klassieke stelreël neergelê het vir alle dergelike gevalle (Matt. 18:15).
So "sien" onse Heiland die hemelse Vader oor ons en oor ons moeilikhede. Hy het 'n
persoonlike onderhoud met God van aangesig tot aangesig. Hy weet presies hoe God oor ons
dink en voel en merk alles wat daar in die binneste van God omgaan. Ook "sien" God Hom en
merk op met hoeveel onuitspreeklike liefde Hy vir ons intree en met hoeveel vuur Hy vir ons
in die bres tree en pleit. En so begryp Hulle mekaar en is daar 'n volkome verstandhouding
wat alleen vir ons tot voordeel kan strek.
Christus het God gaan "sien" oor ons, en oor die uitslag kan daar nie die minste twyfel bestaan
nie. Die aangesig van God, wat aan die kruis vir Hom bedek was, skyn nou helder en vriendelik
op Hom neer, en deur Hom ook op ons. Daar is nie meer toorn nie maar onuitspreeklike liefde
wat van Gods aangesig op ons neerstraal.
Baie van ons twyfelmoedigheid en vreesagtigheid kom daarvandaan dat ons God nie reg
"sien" nie. Daarvandaan kom ook baie van ons ongehoorsaamheid en afdwaling, en ons sien
God nie reg wanneer ons Hom nie in Christus sien nie. In Christus is Hy ons liefdevolle Vader,
wat in guns en genade op ons neersien. Maar buite Christus word Hy 'n toornige en gestrenge
Regter, vir wie ons wil vlug, of Hy word vir ons 'n verborge God, van Wie ons eintlik niks weet
nie. Aan die ander kant moet ons nooit vergeet dat God ons nie meer sien soos ons in onsself
is nie maar alleen soos ons in Christus is. Daarom het Hy 'n ewige welbehae in ons om
Christus ontwil.
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10 MEI
"'N GEWISSE PAND IN DIE HEMEL" — Vr. 49.
"Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met My sal wees,
sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U My liefgehad
het voor die grondlegging van die wêreld" — Joh. 17:24.

Christus se hemelvaart het verder vir ons die heerlike betekenis dat ons daardeur, as
gelowiges, ook verseker is van ons eie persoonlike hemelvaart. As Hy eenmaal weer kom op
die wolke van die hemel, sal ons liggame herrys uit die graftes en met ons siele verenig word,
en daarna sal ons opgeneem word, Hom tegemoet in die lug, om dan vir ewig te geniet van 'n
nuwe hemel en op die nuwe aarde. Reeds by ons afsterwe gaan ons siele daardie heerlikheid
in, maar ons liggame sal nie agterbly nie. Op die regte tyd sal ook ons liggame die hemelse
heerlikheid ingaan. Daarvan is die hemelvaart van Christus vir ons die ontwyfelbare bewys.
Die feit dat Christus na siel en liggaam in die hemel is, bewys nie alleen dat so iets moontlik
is nie, maar verseker ons tewens ook dat ons ook eenmaal daar sal en moet kom. Vir ons is
daar niks twyfelagtigs meer in die saak nie. Ons hoef nie meer te redeneer oor al die sg.
besware wat deur die wetenskap of deur die kleingeloof ingebring word nie. As ons glo aan
die hemel en die opstanding uit die dood, dan glo ons nie aan dinge wat maar net in ons
gedagtes en begeertes bestaan nie, maar aan onomstootlike feite en die glorieryke
werklikheid. Ons hoef dus nie meer met allerlei argumente te kom om ons geloof te staaf en
die besware van die ongeloof te weerlê nie. Ons wys maar net op Christus in die hemel, en
daarmee is die saak uitgemaak. Hy is nou eenmaal daar, en dit maak nie saak hoe dit kon
gebeur het en wat die natuurwetenskap daarvan sê nie: hulle kan die feit net so min
wegredeneer as wat hulle die son uit die hemel weg kan redeneer. Ons het dus 'n sekere pand
van ons eie salige opstanding. Ons is die lede van Christus, ons Hoof. En in Hom is ons reeds
ook in die hemel (vgl. Efés. 2:4-6). In die hemel is daar dus ook plek vir ons liggame. Die
magte van die hel kan ons nie verhinder om eenmaal ons plek daar in te neem nie. Eers sou
hulle Christus self uit die hemel moet uithaal voordat hulle in staat sal wees om te verhinder
dat ons daar kom. Solank Hy in die hemel is en bly, solank bly die hemel ons s'n en sal Hy dit
vir ons hou. Daar is niks sekerder in ons ganse lewe nie as dat ons eenmaal 'n plek sal kry in
die hemel, wat deur Christus self vir ons toeberei is.
Hier op aarde gee ons aan mekaar soms 'n pand, bv. 'n ring, as blyk van trou. So is Christus
as 't ware ons troupand aan die vinger van God, waardeur Hy ons nooit kan vergeet of loslaat
nie. God kan ons net so min vergeet as wat 'n vrou haar suigling kan vergeet (Jes. 49:14, 15);
"Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer" (vs. 16). Dit is asof Jesus Christus gedurig
deurboorde handpalms voor God oophou, om te herinner aan die prys wat Hy vir ons betaal
het. Sou God dit dan ooit kan vergeet?
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11 MEI
"DIE TEËPAND VAN CHRISTUS" — Vr. 49.
"As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is
en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die
aarde is nie" — Kol. 3:1 en 2.
Christus se hemelvaart stel Hom verder in staat om sy Heilige Gees as trooster tot ons te stuur
(Joh. 16:7). Oor die uitstorting van die Heilige Gees sal ons nog handel. Hier wys ons egter
net daarop dat die hemelvaart van Christus hemel en aarde verbind het, sodat daar 'n deel
van die aarde (nl. sy liggaam) in die hemel is en 'n deel van die hemel (nl. sy Gees) hier op
die aarde is. Die gevolg is dat daar by ons 'n neiging en strewe is hemelwaarts en dat, aan
die ander kant, die hemel (die nuwe Jerusalem) eenmaal sal neerdaal na die aarde toe
(Openb. 21:10).
Deur die uitstorting van die Heilige Gees op aarde is ons dan vervul met 'n krag wat ons in die
rigting van die hemel voer. Dis of daar 'n pool geskep is wat ons met magnetiese krag na die
hemel toe trek. Die hemel het, so te sê, deur middel van die Heilige Gees in beginsel reeds in
ons hart intrek geneem, en daarom kan ons nou nie meer aards of wêreldsgesind wees nie.
Daar is in ons hemelse neiginge, gedagtes, begeertes en strewinge. Ons is dus burgers van
die hemelryk en vreemdelinge hier op aarde. Alhoewel ons dan nog 'n tyd lank hier moet
vertoef en hier 'n taak het om te volbring, so leef ons tog nie uit, deur en vir die wêreld nie
maar wel vir die hemel. Daar van die hemel af kom die krag en die liefde wat ons besiel. En
daar in die hemel is die einddoel en hoogtepunt van ons ganse lewe. Ons is nie uit die aarde
aards nie maar deur die Heilige Gees is ons uit die hemel hemelsgesind. Ons bedink en soek
die dinge wat bo is, waar Christus is.
Die Heilige Gees is dus 'n teëpand van Christus. Daardeur word ons verseker dat Hy ons nooit
kan vergeet nie en Hom nooit van ons kan losmaak nie. Die werk van sy Gees hier op aarde
is sy eie werk. Deur die Heilige Gees leef en werk en woon Hy onder ons en in ons. Hier op
die aarde moet en sal eenmaal 'n hemel wees en kom, omdat die Heilige Gees hier is as
verteenwoordiger van die hemel. Die aarde is bestem vir die hemel net soos die hemel bestem
is vir die aarde. Hulle is deur die twee pande verbind met 'n onverbreekbare band, wat moet
eindig in die uiteindelike ewige saamverbinding en vereniging van die twee in ewige saligheid
en glorie.
Die Heilige Gees is soos die heilige pand wat God aan ons geskenk het om ons aan Hom te
verbind met ewige liefde en trou. Daarom sê die Here vir Serubbabel, die leier van die
teruggekeerde Jode uit Babel, dat Hy hom in dié dag (d.i. die dag van heil) sal maak tot 'n
seëlring, "want jou het Ek verkies, spreek die Here van die leërskare" (Hag. 2:23). Deur sy
Gees, aan ons gegee, het God ons vir Homself toegeëien en vir ewig syne gemaak. So word
vervul die belofte wat God uitgespreek het: "En Ek sal My met jou verloof tot in ewigheid. . , .
verloof in trou; dan sal jy die Here ken" (Hos. 2:18, 19).
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12 MEI
"CHRISTUS AAN DIE REGTERHAND VAN GOD" — Vr. 49.
".... wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat
sit het aan sy regterhand in die hemele, ho alle owerheid en mag en krag en
heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar
ook in die toekomstige" — Efes. 1:20 en 21.
Die regterhand is die hand wat ons in die reël gebruik om dinge mee uit te voer. Dit is daarom
die sterkste en mees geoefende van ons twee hande. Dit verteenwoordig dus mag en aksie.
Dis die hand waarmee ons ons beskerm en die vyand neerslaan. Gevolglik word dit beskou
as 'n eer wanneer ons iemand aan ons regterhand laat plaasneem, bv. aan die tafel. Dis die
ereplek. Dit dui aan dat so iemand ons guns geniet, dat ons hom met eer beklee en dat ons
hom onder ons beskerming neem. Daarom sit die koningin aan die regterhand van die koning.
So het Christus dan aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Dit moet ons nie
letterlik verstaan nie, asof daar in die hemel twee trone sou wees en dat God dan op die een
sou sit en Christus op die ander een. In die hemel is net één troon en daarop sit God driemaalheilig. "En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en Een sit op
die troon" (Openb. 4:2). God is 'n Gees en is as sodanig onsigbaar en kan ook nie op 'n troon
sit nie. Tog is daar 'n plek of punt in die hemel waar God se heerlikheid saamgetrek is op 'n
glansryke wyse. Daarom word dit gesê dat Hy 'n ontoeganklike lig bewoon (1 Tim. 6:16). En
dis in hierdie plek dat Christus ingegaan het as Hoof van die mensheid en van die skepping,
waar Hy met eer en mag beklee is en vanwaar sy glorie afstraal tot aan die eindes van die
skepping. In en deur Christus openbaar God dus sy heerlikheid en mag en word Hy sigbaar
vir alle oë. 'n Hoër posisie, groter mag en glansryker heerlikheid as wat Christus besit, besit
dus niemand in die hemel of op die aarde nie. Sittende aan die regterhand van God is Hy met
Goddelike eer en majesteit oorklee en kom Hom toe aanbidding en verheffing tot in alle
ewigheid. As sodanig het Hy 'n naam bo elke naam en besit Hy alle mag in hemel en op aarde
(Matt. 28:18).
En so het die tweede Adam dan gekom waar die eerste een nie kon kom nie. In Christus het
die mensheid die hoogtepunt bereik en geword wat God bedoel het dat die mens sou word.
Nie deur ewolusie nie, maar deur genade in Christus sal ons konings word en met Hom regeer
tot in alle ewigheid (Openb. 20:4).
Deur Christus, wat saam met God op dieselfde troon sit, behoort ons harte dan ook gedurig
na God as die middelpunt van ons begeertes getrek te word. Daarom moet ons ook kan sê:
"U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie" (Ps. 16:2), en ook weer: "Wie het ek buiten
U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie" (Ps. 73:25). Christus moet ons
hoogste skat wees in hemel en op aarde. Hy het self gesê: "Want waar julle skat is, daar sal
julle hart ook wees" (Matt. 6:21). Die Christen kan dus nooit aardsgesind wees nie, omdat
Christus vir ons dierbaarder is as die lewe.
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13 MEI
"DIE SIT VAN CHRISTUS IN DIE HEMEL" — Vr. 50.
"En Hy wat op die troon sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en
sardius" — Openb. 4:3.
Die Christus Gods sit hier op die troon in die hemel. Eintlik word hier die verskil gemaak dat
God, die Vader, op die troon sit en Christus, die Lam, voor die troon staan (vgl. Openb. 5:6).
Tog word ook daar gesê dat Hy in die middel van die troon staan. Daar is dus nie 'n absolute
skeiding nie. Die beelde en figure loop deurmekaar. En dis dan ook wel verstaanbaar,
aangesien God nie anders as deur Christus Homself sal openbaar op sy troon in die hemel
nie.
Dat Christus staan, gee sy gereedheid te kenne om op te tree teen sy vyande en vir sy
uitverkorenes. Christus is nie ledig nie maar hou Hom gedurig besig om sy volk te verlos.
Daartoe span Hy al sy krag in en beywer Hy Hom sonder om moeg of mat te word.
Maar as Christus voorgestel word as "sittende", dan gee dit te kenne rus, afwagting en
majestueuse grasie. In die eerste plek rus. En dan moet ons nie daaronder verstaan
werkloosheid nie maar die rustige genieting van en verlustiging in sy volbragte werk aan die
kruis. Lank genoeg was Hy 'n swerweling en het Hy g'n plek gehad waar Hy sy hoof kon neerlê
nie. Lank genoeg het Hy die hitte van die dag en die koue van die nag verduur. Lank genoeg
het Hy Hom uitgeput in selfverloënende diens van sondaars. Nou kan Hy rus: "Dit is volbring"
(Joh. 19:30).
Ook dui sy sit aan die regterhand van God aan rustige afwagting. Hy is nie haastig nie. Hy is
nie onrustig nie. Hy het niks meer te vrese nie. Die satan lê verpletter aan sy voete en worstel
in sy laaste stuiptrekkinge. Hy is die oorwinnaar oor al sy vyande, en hulle lot is verseël. Al
woed die magte van die hel ook, tog aanskou Christus dit met kalme majesteit, want Hy weet
dat hulle nie meer aan hul lot kan ontkom nie.
Christus "sit" ook in die hemel as teken van majestueuse grasie. Hy is nou "Koning" en omring
van ontelbare leërskares van engele en verlostes, almal tot sy diens gereed. Hy hoef nie meer
voete te was en andere te dien nie maar word nou self gedien. Almal is aan sy voete en staan
voor Hom, tot sy diens bereid. Hy hoef nie meer te buk om andere te dien nie, maar almal
buig nou voor Hom. Daarom word Christus voorgestel as "sittende", wat seker nie beteken dat
Hy altyd net sit en nooit opstaan nie.
So het ons dan 'n Koning wat in majesteit en glorie "sit" op sy troon tot in ewigheid. Niemand
kan Hom daar afstoot nie. Hy is net so onwankelbaar soos sy troon. Daarom moet ons nie
vrees nie. Dieselfde vertroue en rustige kalmte moet ook by ons gevind word. Onse Koning is
op sy troon, en daar is niks te vrese nie.
In ons tyd van geweldige veranderinge op alle gebiede en katastrofale omkering van eeueoue
en gevestigde toestande en beskouinge is dit asof die mensdom enigiets verwag. Alles is
moontlik, en niemand weet wat kan gebeur en wat die toekoms, wat veelal as blinde noodlot
voorgestel word, in sy skoot hou nie. Die sogenaamde Eksistensiefilosofie is op hierdie
beskouing gebaseer. Tog is dit 'n valse voorstelling. Niks is so vas en seker, so onveranderlik
en onwankelbaar nie as die dinge wat Christus in sy Hand het en wat besig is om volgens sy
beloftes in vervulling te gaan. Wie op Christus bou, het op 'n Rots gebou.
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14 MEI
"CHRISTUS, DIE HOOF VAN SY KERK" — Vr. 50.
"En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die
Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees" — Kol. 1:18.
Deur sy hemelvaart het Christus die Hoof van sy kerk geword en regeer Hy nou vanuit die
hemel oor sy ganse kerk. En dan verstaan ons hier onder "kerk" die sigbare, sowel as
onsigbare kerk, die strydende sowel as die triomferende kerk. Hy is die Hoof van sy liggaam,
die gemeente, en gee as sodanig leiding en rigting aan alles wat daar in sy kerk gebeur. Dit
beteken dat elke plaaslike gemeente onder sy direkte regering staan en direk aan Hom
verantwoordelik is, en gevolglik is dan ook al die Kerke en gemeentes op die aarde aan Hom
onderdanig. Die kerk het dus nie 'n sigbare hoof op aarde nodig nie. G'n mens of groep van
mense kan hoof van die kerk wees nie, dus ook nie die Roomse Pous nie. Christus het g'n
plaasvervanger op aarde nodig nie, omdat Hy deur sy Gees en genade direk teenwoordig is,
oral waar twee of drie in sy naam vergader is, en sy gelowiges lei en regeer deur sy Woord,
nl. die Heilige Skrif. Die Roomse leer dat die Pous van Rome die hoof van die kerk is en dat
hy onfeilbaar is wanneer hy as Pous spreek, is vals en Godslasterlik. Dit gee aan 'n mens, nl.
die Pous die eer en mag wat alleen aan Christus toekom. Dit maak van die Pous 'n afgod.
Ons word dan deur die Pous gered en nie deur Christus nie. Nee, ons glo dat Christus, en Hy
alleen, die Hoof van die kerk is. Aan Hom alleen is ons onderdanigheid en gehoorsaamheid
verskuldig. Sy wil alleen is wet, en Hy alleen is onfeilbaar in wat Hy tot ons spreek deur sy
Woord.
Christus regeer in sy kerk. Daar kan en sal niks met sy kerk gebeur buite sy wil nie. Daarom
is die kerk onoorwinlik. Die geskiedenis van die wêreld staan in diens van die kerk op aarde.
Die kerk is die middelpunt en die eindpunt waarom alles draai en waarheen alles gerig is. Alle
dinge moet meewerk vir die heil en bevordering van die kerk. Selfs die spot en vervolging van
die wêreld kom die kerk ten goede. Christus regeer dus ook oor die wêreld. Ook dié is in sy
hande en diensbaar aan sy wil.
Die vraag is egter of ons Christus erken as die Hoof van sy kerk? Is daar nie baie
eiegeregtigheid en moedswillige ongehoorsaamheid ook in die kerk nie? Is ons nie genoeg
om ons eie wil en sin in die kerk deur te voer nie? Wil ons nie baie maal pous speel in die kerk
nie? Ons vrees dat Christus in baie gevalle nog net die nominale Hoof is, terwyl die mens self
na willekeur handel in die kerk.
Mag ons dan genade kry om ons te onderwerp aan die enigste Hoof van die kerk. Alleen dan
sal die kerk geseënd wees en groei en bloei tot Gods eer. Christus moet Koning wees in sy
kerk.
In Ps. 110 kan ons sien dat die Koningsmag van Christus absoluut is: "Die Here het tot my
Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak tot 'n voetbank vir u voete".
Deur die magtige septer wat uit Sion uitgestrek word, sal Hy heers oor sy vyande (vs. 2).
Christus is dus ook koning van die aardse konings, en hulle het geen gesag behalwe wat hulle
van Hom af kry nie. Die algemene genade staan nie los van Christus nie, alhoewel dit
onderskei moet word van die besondere genade. Die algemene genade staan in diens van
die besondere genade, en alles werk mee om die gesag van Christus te vestig.
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15 MEI
"CHRISTUS GIET SY HEMELSE GAWES IN ONS UIT" — Vr. 51.
"Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangene gevange
geneem en gawes aan die mense gegee" — Efes. 4:8.
Deurdat Christus verhoog is aan die regterhand van God, is Hy in staat om die rykdom van
God se genadegawes oor ons uit te giet, nl. in die uitstorting van die Heilige Gees. Christus
het die hemelse rykdomme vir ons verwerf en stort dit nou mild en oorvloedig uit oor ons. Hy
laat sy kerk deel in sy rykdom. En dan wel in die eerste plek in sy geestelike gawes, soos bv.
kennis, geregtigheid en heiligheid. Hy skenk aan sy volk die gawes van geloof, hoop en liefde.
"Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid,
goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing", sê Paulus in Galasiërs 5:22. Daar was
ook die buitengewone gawes van gesondmaking, profesie, tale ens. (vgl. Kor. 12:8-10). Maar
daardie gawes is net tydelik aan die kerk verleen met die oog op die stigtingsperiode van die
kerk. Daarna het hulle opgehou, en dis ydele selfmisleiding van die sektes wat beweer dat
hulle nog sulke gawes besit.
Daar is dus deur die Heilige Gees hemelse gawes uitgegiet op aarde. Daar bestaan dinge op
aarde wat nie uit die aarde is nie. Daar is rykdomme op aarde wat nie uit die skoot van die
aarde gehaal is nie. Sonder daardie gawes sou daar g'n kerk op aarde gewees het nie. Sonder
daardie gawes kan daar g'n gelowige op die wêreld wees nie. Dis nie vanselfsprekend dat
daar 'n kerk op die aarde is nie. Die gelowiges met hul geestelike gawes is wonderwerke van
Gods genade. Elke gelowige is 'n lewende wonder. Die wêreld kan geen Christene oplewer
nie, net so min as wat die graf die lewe kan voortbring. En tog verwek God sy kinders uit die
wêreldlinge net soos Hy eenmaal lewende liggame uit die stof van die aarde sal laat voortkom.
Daarby het God 'n groot verskeidenheid van gawes in Christus aan sy kerk geskenk. Almal
het nie dieselfde gawes nie, maar die een vul die ander aan. En daar is nie een wat niks besit
nie. Elke gelowige is deur God op een of ander manier begiftig om die kerk te dien. En ons
moet daarom gebruik maak van ons gawes. Ons mag ons talente nie verborge laat lê en laat
verroes nie. Alleen wanneer almal die volste gebruik maak van hulle gawes, sal die gemeente
bloei en God verheerlik word. Christus is nie suinig met sy gawes nie. Hy wil hê dat sy
gemeente ryk in genade sal wees. Sy rykdom moet in ons armoede geopenbaar word. Wat
sou ons lewe nog nie dor en doods gewees het sonder die bevrugtende werksaamheid van
Gods Gees op aarde nie! Maar ons moet hierdie werksaamheid van die Heilige Gees nie
losmaak van Christus en sy Woord nie. Deur die Gees kry Christus in ons gestalte. Alle
geesdrywery wat lewe van sg. openbaringe, gesigte en stemme, wat buite die Bybel om na
ons sou kom, is ydelheid en selfmisleiding. Aan die ander kant is die sogenaamde Woordteologie (Barthianisme) wat dweep met Gods Woord (Christus), wat bokant en buitekant ons
sou bly sonder om direk ons lewe te verander, net so 'n misleiding. Deur sy Gees daal Christus
inderdaad af tot ons en maak Hy ons die hemelse gawes en kragte deelagtig.
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16 MEI
"CHRISTUS BEWAAR ONS TEEN ALLE VYANDE" — Vr. 51.
"En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie,
en niemand sal hulle uit my hand ruk nie" — Joh. 10:28.
Die gelowiges het op aarde 'n swaar stryd om te stry. Die vyande van die kerk is magtig en
talryk. Daar is die satan, die wêreld en ons eie bose hart. En dié span almal saam om ons te
oorweldig en uit Gods hand te ruk. Maar ons het één troos en dit is dat Jesus gesê het: ".....op
hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie"
(Matt. 16:18), en "Aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde" (Matt. 28:18). Christus
besit dus alle mag en regeer met soewereine opperheerskappy vanaf sy troon in die hemel.
Ons vyande is dodelik en onbarmhartig. Die satan ken geen genade nie. Hy gaan rond soos
'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind (1 Pet. 5:8). Ons, daarenteen, is swak en nietig,
en nie één van ons sou kan staande bly as Christus nie vir en deur ons stry nie. Sy krag word
in ons swakheid volbring en daarom is sy kerk onoorwinlik. Dit neem egter nie weg nie dat die
kerk 'n langdurige en verbitterde en bloedige stryd moet stry. Satan maak ook gebruik van die
verleiding van die wêreld sowel as van vervolging deur die wêreld. Daarvan gee die
geskiedenis baie getuienisse. Satan verskyn dikwels as 'n engel van die lig, en die wêreld
vertoon hom op sy bekoorlikste en probeer die kerk verlei met soetklinkende lokstemme. En
inderdaad is daar ook vele wat hulle laat vang en wat beswyk vir die sirenesang van die
wêreld. Ontrou, verraad en afval binne in die geledere van die kerk self maak die stryd nog
soveel swaarder vir diegene wat volhard in hulle belydenis. En daarby kom dan nog die groot
verraaier, nl. ons eie verdorwe hart, wat maar te gereed is om met die vyand saam te praat
en ons uit te lewer aan die mag van die bose. Voorwaar die stryd is gevaarlik en swaar.
Maar ons troos is dat Christus vanuit die hemel alles beheer. Dis sy hoofkwartier, en Hy
oorsien die ganse slagveld. Hy weet net waar gevaar is en waar versterking nodig is. Hy sien
al die hinderlae en ken al die liste van die vyand. Hy voorsien ons van die nodige wapens in
die stryd en gee ons krag en wysheid en moed om dit te hanteer. As ons val, rig Hy ons weer
op. En as daar van ons wegval deur die dood, dan voorsien Hy gedurig weer nuwe stryders.
En so is dit dan eintlik Hy wat deur ons stry en oorwin. En daarom hoef ons niks te vrees nie.
Die stryd is swaar, maar die oorwinning is seker en daarna wag vir ons die gloriekroon!
Dis juis hier waar die uitverkiesingsgedagte so heerlik is. Die gelowige kan wel val maar nooit
verval nie. In Openbaring 7 word vir ons geteken hoe die gelowiges aan hul voorhoofde
verseël word voordat die laaste seël oopgebreek word en die laaste en vreeslikste oordele die
wêreld tref. As Gods verkiesende genade in Christus nie daar was nie, sou nie 'n enkele mens
behoue word nie. Maar God se verkiesing is onberoulik (Rom. 11:29), en daarom sal geen
enkele uitverkorene verlore gaan nie. Hy wat op die wit perd sit (Christus), sal oorwin (Openb.
19). Christus Triomfator!
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17 MEI
"CHRISTUS, DIE REGTER" — Vr. 52.
"Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n
aartsengel en met geklank van die basuin van God...." 1 Thess. 4:16.
Christus sal eenmaal weer kom op die wolke van die hemel, net soos Hy hiervandaan vertrek
het. Maar dan sal Hy kom as die Regter wat met mag en majesteit beklee is. Dan sal Hy op
die regterstoel sit, en Pontius Pilatus sal die aangeklaagde wees. Dan sal al sy vyande in angs
en verskrikking aangebring word om hul regverdige oordeel te ontvang en te kry wat hulle
toekom. Dan sal vir eens en vir altyd uitgemaak word wat waarheid en wat valsheid is. Dan
sal finaal beslis word wie reg en wie verkeerd is: die gelowiges of die goddeloses.
Die oordeel kan nie uitbly nie. Daar moet eenmaal 'n dag aanbreek dat daar besliste en
onbetwisbare uitspraak gedoen word oor die saak tussen Gods volk en die vyande van die
kerk van Christus. Sinds Abel en Kain het daardie stryd op die aarde voortgegaan tot vandag
toe. Die gelowiges is verdruk, gehaat, beskimp, bespot en gemartel. Hulle is uitgemaak vir die
vyande van die mensdom, wat met wortel en tak moet uitgeroei word. Hulle is uitgeskel vir
leuenaars, bedrieërs, misleiers van die mensdom. Hulle is uitgemaak vir eng, bekrompe,
dwaas, staats-gevaarlik ens.
Die regverdige en heilige God sal dus eenmaal vir goed moet uitmaak en voor die ganse
mensdom moet verklaar wat die waarheid is. Nie asof daar enige twyfel sou bestaan oor wie
reg is en wie nie, asof die waarheid van die Christelike geloof nog enigsins maar betwyfel kan
word nie. Nee, die Christendom is gebou op Christus, wat self die Waarheid is. Wie die
Christelike belydenis verwerp, verwerp daarmee Christus self en dus ook Gods genade en is
daarom verlore. Maar tog wil God sy waarheid in Christus in die gerigsdag bekragtig en beseël
deur 'n duidelike uitspraak, 'n oordeelvelling, 'n vonnis oor die goddeloses. Die ongelowige
wêreld sal moet rekenskap gee van sy Christusverwerping. Want daardeur het die wêreld God
self tot leuenaar gemaak en sy genade versmaad. Dis die inbegrip en agtergrond van alle
menslike sondes. Die verwerping en kruisiging van Christus was 'n oordeel wat die mens oor
homself gevel het. Duideliker en gruweliker kon hy hom nie teen God verset het nie. En
daarmee het hy met eie hande die deur van verlossing vir ewig toegeklap.
Die wêreldgeskiedenis eindig dus in die wêreldgerig. Die eindbeslissing word nie deur
willekeur of deur noodlot bepaal nie maar deur 'n persoonlike oordeel en uitspraak van die
Christus Gods, wat volgens die beginsels van die ewige Goddelike reg gevel sal word. Reg
en waarheid sal dus ten slotte seëvier. Daarvan kan ons volkome seker wees. Christus kom
dus nog net een keer, nl. vir die laaste oordeel. Daar sal nie nog 'n sogenaamde duisendjarige
ryk of millennium voor die voleinding wees nie. Hierdie opvatting berus op 'n verkeerde
vertolking van Openbaring 20 en ook van die Joods-Messiaanse verwagtinge in die Ou
Testament. Die Skrif kan tog nie met homself in teëspraak wees nie. En dan, die opmerklike
is dat Christus self nooit die minste aanduiding van so 'n vrederyk voor die voleinding van die
wêreld gegee het nie. Lees maar Matt. 24, Markus 13 en Lukas 21. Dieselfde geld ook van
die apostoliese prediking. Volgens ons beskouing heers Christus op die aarde vanaf sy
hemelvaart en is die satan sinds daardie tyd gebind. Dit wil nie sê dat hy nie sy duiwelse werk
op aarde doen nie, maar hy word teëgehou en hy sal eers kort voor die voleinding weer die
vrye teuels kry.
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18 MEI
"DIE EINDOORDEEL" — Vr. 52.
"En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom.. .., dan sal Hy op sy
heerlike troon sit en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van
mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei" — Matt. 25:31 en 32.
Dit word soms gesê dat die wêreldgeskiedenis ook die wêreldgerig is. Die geskiedenis
beoordeel homself. Die kwaad straf homself in die geskiedenis, en so ook vind die goeie sy
beloning in die geskiedenis. Die oordeelsdag moet dus nie letterlik opgevat word nie maar
figuurlik. So ook is die wederkoms van Christus nie 'n konkrete gebeurtenis wat in die toekoms
sal afspeel nie, maar is Hy altyddeur besig om te kom in die geskiedenis van die wêreld, waar
sy gees en ideale alles geleidelik deurtrek.
Ons kan egter met bogenoemde beskouing nie saamstem nie. Daar is wel 'n mate van
waarheid in dat goed en kwaad hulleself beloon en straf. Tog gaan dit dikwels moeilik om dit
raak te sien en skyn dit eerder asof ondeug beloon en deug gestraf word. En alhoewel die
geskiedenis op die lange duur 'n uitspraak doen oor die dade van volke en owerhede, en
alhoewel soms die kinders moet ly vir die misdade van die vaders, dan ontvang elkeen tog nie
altyd wat hom persoonlik toekom nie, hetsy loon of straf. Bowendien leer die Bybel ons op
talle plekke dat daar 'n bepaalde oordeel en gerig gehou sal word oor alles en almal wanneer
Christus weer van die hemel af sal kom as die groot Regter van hemel en aarde.
As ons die Skrif nie wil verdraai nie, kan ons dit alleen letterlik verstaan. Christus sal op 'n
bepaalde tyd verskyn op 'n bepaalde plek, en daar sal 'n bepaalde vergadering van die ganse
mensheid plaasvind om geoordeel te word. Dit sal dan die eerste en enigste keer wees dat
die ganse mensheid saam sal vergader. Want daarna gaan hulle weer vir ewig uitmekaar as
skape en bokke.
Niemand weet die bepaalde uur van die wederkoms van Christus ten oordeel nie (vgl. Markus
13:32). Selfs die Seun weet dit nie, net die Vader alleen. Wel moet ons let op die tekens as
die vyeboom begin bot. Die wêreld word ryp vir die oordeel (Openb. 14:14-20). Die groot afval
van die Christendom is in volle gang en die toneel is gereed vir die verskyning van die Antichris
(2 Thess. 2). Die terugkeer van die Jode na Palestina mag 'n teken wees dat die ware Israel
die geestelike Sion sal binnegaan en dat die nuwe Jerusalem dan op die aarde sal neerdaal.
Meer as 'n teken is dit in sy huidige vorm seker nie.
Die oordeel sal oor elke mens persoonlik gevel word. Tog sal dit nie baie lank duur nie, want
daar word gepraat van 'n "dag" en selfs 'n "uur". As in een oogopslag sal elke mens sy ganse
lewe in elke besonderheid (gedagtes, woorde en werke) voor hom sien, en terselfdertyd sal
hy dit sien in die lig van die oordeel wat God daaroor vel. En dan sal daar geen twyfel, g'n
verweer, g'n weerlegging meer wees nie. Voor God se regverdige oog is niks verborge nie.
Sy oordeel word nie deur onkunde of vooroordeel belemmer nie. Sy uitspraak sal absoluut
volgens waarheid en geregtigheid wees en sal ook as sodanig deur almal onvoorwaardelik
erken en aanvaar word.
Daarom is die lewe so geweldig verantwoordelik. Niks gaan by God verby nie, en alles sal
eenmaal onder die gerig kom. As ander ons sondes en skandes vergeet het of as ons self dit
miskien vergeet het, God sal dit nie vergeet nie. Laat ons daarom steeds die oordeelsdag voor
oë hou!
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19 MEI
"DIE TROOS VAN DIE WEDERKOMS VAN CHRISTUS" — Vr. 52.
". ... Aangesien dit. reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te
vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die
openbaring van die Here Jesus uit die hemel...." — 2 Thess. 1: 6 en 7.
Daar is twee gedagtes i.v.m. die oordeelsdag wat in die Kategismus ook tot uitdrukking kom,
nl. die vergelding vir die goddelose en die vryspraak vir die gelowiges. En albei hierdie sake
is troosryk vir Gods kinders.
Die goddeloses sal eenmaal ontvang wat hulle toekom. Hulle het met die sondevuur gespeel
en sal deur die vuur verteer word. Ontsettend sal hulle benoudheid wees. En diep sal hulle
beskaming wees. Maar die Christen verheug hom nie daarin uit persoonlike wraakgevoel nie.
Nee, net so min as vir God self is dit vir die gelowige 'n blydskap wanneer tal van sy
medemense die verderf ingesleur word; inteendeel hy is met diepe ontroering en droefheid
vervul as hy daaroor dink. Maar tog verheug hy hom daarin dat God seëvier oor sy vyande en
dat geregtigheid en waarheid uiteindelik die ongeregtigheid en valsheid vir goed oorwin en
verdryf van die aarde af. Lank en ernstig is die ongelowiges bearbei, vermaan, gewaarsku en
gedreig. Vurig is hulle gesmeek en gesoebat om hul goddeloosheid af te lê. Talryk was die
roepstemme van God wat tot hulle gekom het. Maar hulle het gespot en gelaster en hul nekke
hard gehou. En daarom het hulle die oordeel op hulself gehaal en niks anders verdien nie.
God se eer moet gehandhaaf word, en die sonde dus gestraf word.
Verder is dit 'n troos vir die gelowiges dat hulle nie deur 'n ander geoordeel sal word nie as
dieselfde Jesus wat sy lewe vir hulle afgelê het. Hulle sal wel in die gerig kom, maar hulle sal
daar kom as diegene wat reeds geregverdig is in die bloed van Christus, wat voor God as rein
en onskuldig gehou word en dus vrygespreek moet word. Die gelowige weet dat hy niks te
vrese het van 'n regverdige en onpartydige regspraak soos die wat Christus lewer nie. Christus
kan nie anders as om hom vry te spreek nie, nie omdat Hy partydig vir die gelowige is nie,
maar omdat die sondes van Gods kind gedek is deur sy Middelaarsbloed en daar dus geen
beskuldiging teen die gelowige meer ingebring kan word nie (Rom. 8:33 en 34).
Ons gaan dus 'n barmhartige en genadige Regter tegemoet. Van Hom is niks te vrese nie. Sy
liefde tot ons is niks minder op die Regterstoel as wat dit aan die kruis was nie. Hy sal ons nie
in koue onverskilligheid bejeën nie. Nee, Hy sal alles doen wat moontlik is volgens sy
Goddelike geregtigheid om sy uitverkorenes te gee wat hulle toekom, om hulle die ewige lewe
te skenk op grond van sy soenverdienste. Ons kan Hom dus volkome getroos tegemoetgaan.
Dit is dan ook verstaanbaar dat die gelowiges verlangend uitsien na die wederkoms van
Christus. So het Jakobus die gemeente getroos: "Julle moet ook geduldig wees; versterk julle
harte, want die wederkoms van die Here is naby" (Jak. 5:8). Uit die groot verdrukking van die
laaste dae roep die gemeente uit: "Kom, Here Jesus!" en Hy antwoord: "Ja, Ek kom gou!"
(Openb. 22:20). Dis alleen die ontroue Kerk wat in valse gerustheid voortlewe en agter die
wêreld aan hoereer. Maar die kerk onder die kruis sien verlangend uit na die wederkoms van
haar Bruidegom, en dis ook vir ons 'n troos om te weet dat sy wederkoms naby is (1 Thess.
4:13-18), en dat ons Koning elke dag en elke oomblik die Komende is wat Hom haas na sy
volk toe (vgl. Matt. 26:64).
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20 MEI
"DIE HEILIGE GEES" — Vr. 53.
"Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige
Gees, en hierdie drie is een" — 1 Joh. 5:7.
Ons het nou aan die einde gekom van ons belydenis aangaande Jesus Christus en sy
versoeningswerk. Nou gaan ons oor tot behandeling van wat ons glo aangaande die derde
persoon in die Goddelike Drie-eenheid, nl. die Heilige Gees en sy werke.
Van die Heilige Gees bely ons dan dat Hy saam met die Vader en die Seun waaragtig en ewig
God is. Soos die Seun uit die Vader gebore is, so gaan die Heilige Gees uit van Vader en
Seun tesame. Dit beteken egter nie dat Hy daarom niks meer sou wees as 'n soort krag of
uitstraling van God nie. Nee, die Heilige Gees is ook wel die krag van God, en deur Hom is
die hemel en die aarde gemaak (vgl. Gen. 1:2; Ps. 33:6). Maar die Heilige Gees is nie 'n blote
krag of invloed wat van God uitgaan nie. Hy is 'n Goddelike persoon en daarom God self, nes
die Vader en die Seun. So word aan die dissipels opgedra om die nasies te doop in die naam
van die Vader, die Seun en die Heilige Gees (Matt. 28:19). Daar word g'n onderskeid gemaak
tussen die drie nie. In Matt. 12:31 en 32 leer Jesus ons dat ons net so sonde kan doen teen
die Heilige Gees as teen die Seun en dat dit selfs 'n onvergeeflike sonde is. Die Heilige Gees
is na die aarde gestuur om die Trooster te wees van die gelowiges (Joh. 14:16 en 17). Dit wys
dat Hy God self in eie persoon is. In 1 Kor. 12:11 word ons geleer dat die/Heilige Gees die
genadegawes uitdeel soos Hy wil. Hy het ook 'n wil, en dit is 'n eienskap van 'n persoonlike
wese. In Hand. 5:4, word vir Ananias gesê dat hy vir God gelieg het, wat volgens die vorige
vers niemand anders is as die Heilige Gees nie.
Die Heilige Gees word so genoem omdat sy werking in die mensehart en in die wêreld so
geheimsinnig is. Hy is nes die wind wat kom waar ons nie weet waarvandaan nie en weer net
so geheimsinnig verdwyn. Ewewel het die wind groot krag. En so ook die Heilige Gees. Ons
is geneig om net met die stoflike dinge rekening te hou. Tog is dit die gees wat die stof beheers.
Dis die groot geeste onder die mense wat die wêreldgeskiedenis bepaal. 'n Groot liggaam
beteken weinig sonder 'n goeie verstand en 'n sterk gees wat daaragter sit om dit te beheers
en te gebruik. Dis nie die stoflike natuur wat oor ons beslis nie maar die onsigbare Gees van
God wat alles beheers. 'n Kleine Dawid, wat met Gods Gees vervul is, verslaan die reus Goliat,
wat net liggaamskrag besit.
Die Heilige Gees word "heilig" genoem, nie omdat Hy heiliger sou wees as die Vader of die
Seun nie maar om daardeur te kenne te gee dat Hy Goddelik is in teenstelling met die gees
van mense of ander wesens. Hy behoort nie tot die kreatuurlike nie maar tot die Goddelike.
Daarby is sy groot werk om "heilig" te maak, soos ons nog sal sien. Ons moet daarom met die
grootste eerbied vervul wees teenoor die Heilige Gees. Die Heilige Gees is God self en verdien
Goddelike aanbidding, eer en gehoorsaamheid.
Dit is daarom ook 'n onvergeeflike sonde om jou teen die Heilige Gees te verset en
nieteenstaande die oortuigingswerk van die Heilige Gees in ons hart en gewete ons nogtans
willens en wetens te verhard in die sonde. So iets kan natuurlik nie met 'n uitverkore kind van
God gebeur nie, maar dit gebeur in mindere of meerdere mate met elke goddelose. Direk en
indirek waarsku en vermaan die Heilige Gees elke mens teen die sonde. Nogtans wil die
goddelose nie luister nie, en so verswaar hy sy oordeel en doen hy die sonde teen die Heilige
Gees.
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21 MEI
"DIE HEILIGE GEES AS TROOSTER" — Vr. 53.
"Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees
van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig" — Joh. 15:26.
Die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort, tien dae na die hemelvaart van Christus (Hand.
2:1-4). Daar is vurige tonge gesien op elke dissipel en die geluid van 'n groot wind gehoor.
Die wind dui aan die kragtige, onsigbare werking van die Gees, en die vurige tonge dui aan
die reinigende en verterende krag van die Heilige Gees wat onder alle nasies (tonge) sy krag
sal openbaar en elkeen sal toespreek in 'n taal wat hy kan verstaan. Die nasionale perke van
die kerk in Israel sal dus van nou af verbreek word en die kerk sal 'n algemene (universele)
kerk word, wat geen grense van ras of staat meer ken nie.
Die Heilige Gees het veral twee groot werke om te verrig. Die eerste is om dissipels vir
Christus te maak deur in ons harte die geloof te werk, en die tweede is om Gods lydende en
strydende volk op aarde te vertroos. As die Heilige Gees nie uitgestort is nie, kon daar geen
vergadering van gelowiges, geen Kerk op aarde ontstaan het nie. Sonder die werking van
Gods Gees sou die dissipels g'n enkele bekeerling ooit gemaak het nie. Deur die Heilige Gees
is die Woord ingedra in die harte van die mense, sodat dit daar ontkiem het en vrug gedra het.
Die Gees het die geloof in die hart gewerk, waardeur die mense Christus en sy weldade
deelagtig geword het. Deur die Heilige Gees ontvang ons also die grootste geskenk wat maar
denkbaar is, nl. Christus self, ons Heiland en Saligmaker. Deur die Gees word ons persoonlik
met Christus verenig, sodat Hy in ons hart woning maak en ons in Hom lewe. Deur die Gees
ontvang ons dan ook die weldade van Christus, nl. geregtigheid, heiligheid en heerlikheid.
Deur die geregtigheid, word ons geheilig en deur toenemende heiligmaking kom ons eenmaal
tot die volle besit van heerlikheid in die hemel.
Die Heilige Gees vertroos ons dan ook op ons lewenspad. Die woord in die oorspronklike taal
dui aan: Die Te-hulp-geroepene. Die Heilige Gees bid vir ons in ons eie hart (Rom. 8:26). Hy
lei ons, bemoedig ons, leer ons en versterk ons. Hy gee ons krag om teen die sonde te stry
en te volhard tot die dood toe. Hy laat die beeld van God weer in ons gestalte kry en maak
ons also gereed om ons plekke in te neem in die tempel wat nie met hande gemaak is nie. Hy
bou ons op in die allerheiligste geloof en trek ons altyd nader na Christus toe. Hy vervul ons
met die gawes van geloof, hoop en liefde. En dit alles doen Hy sonder onderbreking. Hy woon
by ons, soos ons nog sal sien. Ons kan Hom wel vir 'n tyd bedroef, maar as die Gees eenmaal
van ons besit geneem het, dan verlaat Hy ons nie weer nie.
O, dat ons dan die volle rykdom van die werking van die Heilige Gees in ons hart mag smaak!
Ons mag en moet God steeds bid dat sy Gees nog voller in ons moet woon, sodat ons kan
groei en bloei in Christus.
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22 MEI
"DIE HEILIGE GEES WOON EWIG BY MY" — Vr. 53.
"En ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julte te bly tot in
ewigheid" — Joh. 14: 16.
Die Heilige Gees is net éénmaal uitgestort, nl. op Pinksterdag toe die dissipels bymekaar was
(volgens Hand. 1:12-12:137). Van nou af sou die derde Persoon in die Goddelike Drie-eenheid
optree om die werk van Christus voort te sit in die opbouing van die kerk en die volmaking van
die heiliges. Dit beteken nie dat God die Vader en die Seun nou niks meer doen nie maar dat
hulle nou deur die Heilige Gees die verlossingswerk op aarde volbring. In die Ou Testament
het die Heilige Gees ook opgetree in sekere gevalle. Maar dit was los insidentele gevalle en
dit was in voorbereiding vir die koms van die Messias. Eers nadat Christus gekom het en sy
werk aan die kruis afgedaan het, kom woon die Heilige Gees nou op die aarde om dit in besit
te neem en te reinig as 'n woonplek van God. En daarom word ons liggame genoem tempels
van die Heilige Gees (1 Kor. 6:19). As draers van die Goddelike genade en die
opstandingslewe van ons Here Jesus Christus is ons woninge van die Allerhoogste. 'n Woning
is 'n permanente blyplek. As ons 'n tydelike intrek neem in 'n tent of iets anders, dan beskou
ons dit nie as ons woning nie. Nee, 'n woning is 'n vaste staanplek, die middelpunt van ons
lewe is daar saamgetrek, en al ons doen en late gaan vandaar uit. So het die Heilige Gees by
ons kom woon. Dit wil sê Hy het vir goed by ons kom bly, om ons nooit weer te verlaat nie.
Ons kan Hom wel bedroef maar wegdryf nooit. Dit is dus 'n valse voorstelling van die
geesdrywers dat ons van tyd tot tyd weer die Heilige Gees moet ontvang en dat dit in ons mag
is om Hom toe te laat of te weier om van ons besit te neem. So word die saligheid weer
mensewerk en sal die van ons afhang of ons gered word of nie. Hierdie mense weet dan ook
niks van die verbondsgedagte af nie en sien die Heilige Gees werksaam om hier en daar
sondaars te red sonder enige plan of sisteem. Op die mees onverwagte tye en plekke word
dan mense gered, terwyl die gewone, deurgaande arbeid van die kerk as van minder
betekenis geag word. Hiermee kan ons ons geensins verenig nie. Die Heilige Gees besoek
nie net hier en daar sekere mense, om dan weer te verdwyn nie. Die Heilige Gees wag nie
om by ons in te kom totdat ons ons huis (lewe) gereinig het nie. Dan sal Hy vir altyd moet wag.
Nee, Hy self kom in by ons en maak self ons lewe (hart) skoon en berei dit vir Hom as 'n
woning. En natuurlik gee Hy ons dan die krag en genade om met Hom saam te werk en self
ook die bose geeste uit te dryf. Maar dit is en bly teen alles sy genadewerk wat Hy in en deur
ons doen. En daarom is niks en niemand (ook nie eens onsself nie) in staat om Hom ooit uit
sy huis uit te dryf nie. Die Heilige Gees woon vir ewig by ons. En so is dit dan nie meer net
God met ons nie maar God in ons.
Dit is wel moontlik om die Heilige Gees deur ons sondes te bedroef en sy werking in ons te
verswak (vgl. 1 Thess. 5:19). Daarom mag en moet ons steeds bid dat die Gees kragtiger in
ons moet woon en werk.
Maar, dit is heeltemal iets anders as die oppervlakkige bekeringsgedoentes wat ons by die
sogenaamde opwekkingsdienste kry. Daar word die werking van die Gees feitlik losgemaak
van die Woord; die gemeente van Christus word beskou as 'n hoop onbekeerde heidene wat
nou vir die eerste maal "bekeer" moet word. Langs daardie weg word 'n sektariese gees
gekweek, wat dan ook by baie daartoe lei dat hulle via die A.E.B. 8 Morele Herbewapening9,
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Dit moet waarskynlik wees Hand. 1:12-2:13
Afrika Evangeliese Bond (www.a-e-b.org).
9
'n Organisasie oorspronklik opgerig deur die Amerikaner Frank Nathan Daniel Buchman (18781961). Dit het eers bekend gestaan as die Oxford-beweging en is later herdoop tot Morele
Herbewapening.
8
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ens., uiteindelik onder die sektes beland.

23 MEI
"DIE HEILIGE GEES IS OOK AAN MY GEGEE" — Vr. 53.
"En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en
Hy roep: Abba Vader" — Gal. 4:6.
Hoe kan ons weet of die Heilige Gees ook aan ons gegee is en dat ons daarom ook Christus
en sy weldade deelagtig is? Dis 'n baie belangrike vraag. Immers dit sou ons tog nie veel baat
dat ons alles weet omtrent die Christus Gods en sy Heilige Gees as ons nie ook weet dat al
daardie dinge ook vir ons werklikheid is nie en dat ons daardeur ook persoonlik die saligheid
besit. Ons moet kom tot persoonlike geloofsversekerdheid. Ons moet kan sê: Ek weet, my
verlosser leef (Job 19:25). Saam met Paulus moet ons kan sê: "Die lewe is vir my Christus en
die sterwe wins" (Fil. 1:21). Kyk ook sy geloofsversekerdheid in 2 Tim. 4:7 en 8. Paulus het
ook wel aanvegtinge van die satan geken, maar hy het geweet dat hy genade by God gevind
het en dat niks hom sou kon skei van die liefde van God in Christus Jesus nie.
Dis nie goed om al te gerus te wees oor ons saligheid nie. Daar is ook so iets soos 'n valse
gerustheid. En dis uiters gevaarlik. Maar aan die ander kant behoort ons tog ook nie altyd in
twyfel te verkeer nie. Dis 'n teken van swakheid, van geestelike sieklikheid. Die geloof dra sy
sekerheid in homself. Wie in Christus glo, volgens Gods beloftes in sy Woord, die glo ook
daarmee dat almal behou word wat Christus gelowig aanneem. Hy kan homself dus nie
beskou as 'n verlorene nie, tensy hy God self tot leuenaar wil maak. Ons moet daarom steeds
bid vir 'n vaste en sterk geloof. God het sterk manne en vroue nodig om op aarde vir Hom te
werk en te stry. Met swak en siek soldate kan geen slag gelewer word nie. Ons moet vertroue
en moed hê en besiel wees met 'n onwankelbare oorwinningsgees. Ons moet ons daarom
ook oefen in die geloof. Daartoe moet ons gebruik maak van die genademiddele, nl. die Woord
en sakramente. Wie ontrou is in sy gebedslewe, Skrifondersoek en kerkbesoek, kan nie
verwag om 'n sterk geloof te hê nie.
En as die Heilige Gees dan in ons woon, dan moet ons ook strewe om die woning skoon en
rein te hou. Ons kan nie sê dat die Heilige Gees ook aan ons gegee is as ons nie die werke
van God doen nie (vgl. Gal. 5:19-22). As ons 'n woning of tempel van God is, dan moet ons
hart nie vol wees van giftige ongediertes nie. 'n Kerk is 'n plek wat skoon gehou word. En elke
Christen se hart moet 'n kerk wees. God se gees kan nie saam met onreine geeste woon nie.
As Gods Gees in ons hart inkom, dan moet die onreine geeste daar uitgedryf word. Hoerery,
dronkenskap, lastertaal ens. is nie dinge wat mens in 'n kerk soek nie. Daarom mag dit ook
nie in u hart gevind word nie. Nee, 'n kerk is 'n plek vir lofsange, aanbidding, toewyding aan
God. En so moet dit ook in ons hart wees as die Heilige Gees daar woon.
Daar is gelowiges, soos Abraham byvoorbeeld, wat feitlik geen geloofstryd ken nie, omdat
hulle van kleins af met 'n sterk geloof geseën is. Andere verkry die rus en vrede eers na harde
stryd, soos Jakob by Pniël of soos die kerkvader Augustinus. Ja, die satan hou nooit op met
sy aanvalle nie, en dis dikwels die teerste gelowiges wat die hardste moet stry. Daarom moet
ons gedurig bid om genade; anders word ons swak en wankelmoedig (Joh. 1:6). Goddank dat
die Heilige Gees self ook vir ons bid (Rom. 8:26).
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24 MEI
"DIE CHRISTELIKE KERK" — Vr. 54.
"En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en
die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie" — Matt. 16:18.
Die woord "kerk" wys op die plek of gebou waar die gemeente saamkom. In afgeleide sin word
dit dan ook op die gemeente self toegepas. Die woord wat egter vir die kerk gebruik word is
"ekklesia" wat beteken: die uitgeroepe gemeente. Dit is dus nie 'n los mengelmoes van mense
nie maar 'n uitgelese versameling van diegene wat in Christus ingelyf is deur die geloof en
saam die liggaam van Christus vorm (Efés. 5:23; 1 Kor. 12: 27, ens.).
Die kerk of gemeente van Christus op aarde is nie iets wat deur mense tot stand gebring is
nie. Dis nie 'n gedagte wat by mense opgekom het en wat toe deur een of ander vergadering
van mense aangeneem is nie. Die kerk is nie 'n vereniging of genootskap van mense nie. Die
kerk is 'n liggaam, is iets wat gegroei het, wat met 'n eie gees of lewe vervul is, wat 'n Hoof
het, nl. Christus, wat daaroor regeer en dit gebruik as sy liggaam. Die kerk is nie gemaak nie,
dis 'n skepping van God, deur sy onsigbare hande toeberei en deur sy Gees in stand gehou.
Dit omvat alle uitverkorenes, almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is en ook nog ingelyf
sal word. Die kerk kan daarom ook nie deur mense ontbind word nie, soos die geval is met
ander menslike verenigings of genootskappe. Christus hou sy kerk in stand, en die kerk is nie
van ons afhanklik nie. Dis dan ook nie die meerderheidstem wat oor die kerk beslis nie maar
alleen die stem van Christus. Dis daarom ook verkeerd om van die kerk te praat as 'n
genootskap, Die kerk is g'n genootskap van mense nie maar die lewende liggaam van
Christus. 'n Genootskap kan ons bedank wanneer ons wil. Maar as ons eenmaal 'n lewende
lidmaat van die kerk is deur die geloof in Christus, kan ons nooit meer ophou om lid te wees
nie. Ons kan wel verflou en verswak in ons getrouheid en ywer. Ons kan val, maar nie verval
nie, soos ons nog sal sien. Nee, die kerk bestaan onafhanklik van menslike goed- of
kwaadgesindheid. Dis nie in ons mag om die kerk te breek nie. Die kerk is ook nie afhanklik
van ons bydraes en hulpvaardigheid nie. As ons nie meer die Kerk wil dra nie, sal Christus
desnoods van die klippe (ongelowiges) vir Hom dissipels verwek. Maar sy werk sal voortgaan.
Die poorte van die hel kan die kerk nie oorweldig nie. Christus gebruik ons wel op aarde om
sy kerk in stand te hou, maar dit beteken nie dat Hy sonder ons nie kan klaarkom nie. Dis 'n
eer en 'n genadige voorreg as Hy ons wil gebruik vir sy diens op aarde.
Die kerk rus nie op menslike doen en late nie maar enkel en alleen op wat God in Christus
doen. Die kerk is die produk van Gods verkiesende genade. Christus sê: "Al wat die Vader My
gee, sal na My toe kom" (Joh. 6:37). Ook sê die Skrif: ".... soos Hy ons in Hom uitverkies het
voor die grondlegging van die wêreld...., deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders
vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil" (Efes. 1:4, 5). So
sê Paulus ook in Romeine 9:15, 16: "Want aan Moses sê hy: Ek sal barmhartig wees oor wie
ek barmhartig wil wees.... So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop
nie, maar van God wat barmhartig is" (vgl. ook Rom. 8:29, 30). Dit beteken nie dat God
willekeurig handel nie maar wel dat God se wil, en nie die mens se wil nie oor ons heil beskik.
Die kerk rus enkel in sy wil tot barmhartigheid.
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25 MEI
"'N HEILIGE KERK" — Vr. 54.
"En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne want die fyn
linne is die regverdige dade van die heiliges" — Openb. 19:8.
Die kerk word dikwels in die Bybel vergelyk met 'n skone en reine maagd wat toeberei is as
bruid om haar hemelse bruidegom (Jesus Christus) te ontmoet. Sy is uiterlik en innerlik rein,
soos ook in die teks hierbo aangedui. Daar is aan haar geen vlek of rimpel nie. Sy is
smetteloos heilig en rein. Sy is gewas in die bloed van die Lam en daarom beklee met die
lang wit klere van geregtigheid (Openb. 7:13, 14). So is die kerk in sy diepste wese, as
openbaring van die liggaam van Christus. Die kerk kan nie onrein wees nie, want dit lewe uit
Christus en deur Hom en tot Hom. En tog sien en weet ons dat daar nog soveel gebreke en
swakhede die Kerk aanklewe. Nie 'n enkele van sy lidmate is volmaak nie. Inteendeel, selfs
die allerheiligstes het maar net 'n klein beginsel van gehoorsaamheid. Ons moet dikwels die
hoof laat sak as ons bely dat ons glo aan 'n heilige algemene Christelike Kerk. En daar is
soveel onheiligheid, aardsgesindheid, vleeslikheid in die kerk van Christus. Dit skyn soms of
ons belydenis verkeerd kan wees en 'n heilige kerk nie op aarde bestaan nie.
Tog is die kerk in sy wese heilig. Die kerk het naamlik 'n sigbare en 'n onsigbare kant. Sigbaar
is die kerk deurdat ons die gelowiges kan sien in hulle uiterlike gestalte. Maar onsigbaar is die
binnekant, die geestelike gestalte van die kerk. Ons kan nie sien wat binne-in die gelowiges
aangaan nie. Dit bly vir ons verborge. En nou glo ons dat daar in die sigbare kerk ook wel
hipokriete (huigelaars) is. Hulle is "in" die kerk maar nie "van" die kerk nie. Ons kan hulle dan
ook alleen uitken vir sover hulle in die sigbare kerk hulle openbaar as geveinsdes wat met die
daad hul belydenis vertrap. Oor die hart kan en mag ons nie oordeel nie. Ons moet almal hou
vir kinders van die Here, totdat hulle deur hul lewe die teendeel bewys. En dan moet diesulkes
deur die tug uit die gemeente uitgeban word. Die gemeente moet soveel moontlik ook in die
uiterlike, sigbare lewe ooreenkom met wat dit in sy innerlike wese is. Dié gemeente mag nie
in voorkoms die gestalte van die hoer vertoon nie, terwyl sy in wese die bruid van Christus is
nie. Nee, ons moet deur tugoefening sorg dat die bruidsgestalte van die kerk nie verlore gaan
nie. En dit moet altyd meer en meer geheilig word in Christus, totdat dit eenmaal gereed sal
wees om die Bruidegom te ontmoet en met Hom vir ewig verenig te word in die heerlikheid.
"Wees heilig, want Ek is heilig!" moet steeds die parool van die kerk wees.
Die kerk mag nooit 'n kompromis met die wêreld aangaan nie. Daar is geen gemeenskap
tussen Christus en Belial nie (1 Kor. 6:15), en ons mag nie in dieselfde juk trek saam met die
ongelowiges nie (vs. 14). Die gelowiges mag nie sit in die kring van die spotters nie (Ps. 1:1).
Uit hierdie oogpunt beskou ons dit dan ook as verkeerd om byvoorbeeld met vrydenkers en
moderniste saam te sit in 'n sogenaamde Wêreldraad van kerke. Die kerk moet hom rein
bewaar, want dit is die tempel van Gods Heilige Gees. Paulus sê: "Weet julle nie dat julle
liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en tot lede van 'n
hoer maak? Nee, stellig nie!" (1 Kor. 6:15). Hierdie eis geld seker ook vir die Kerk as geheel.
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26 MEI
"'N ALGEMENE KERK" — Vr. 54.
"Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls
oop te maak want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam
en taal en nasie" — Openb. 5:9.
Die kerk in sy geheel omvat alle uitverkorenes en sluit dus in die gelowiges wat tans op die
aarde lewe sowel as die wat alreeds afgesterwe het, en die wat nog gebore sal word op aarde.
Die kerk omsluit sowel diegene wat nog op aarde in die hitte van die stryd is, as diegene wat
alreeds in die dood die oorwinning behaal het en die gloriekroon verwerf het. Die strydende
sowel as die triomferende kerk maak die algemene kerk uit.
Hierdie algemene kerk word nie sigbaar gerealiseer op die aarde nie, om die eenvoudige rede
dat die gelowiges verspreid woon oor die hele aarde en dus alleen plaaslik as groepe of
gemeentes bymekaar kan kom. Waar die kerk gesien word, daar word dit steeds in sy
plaaslike gestalte of verskyningsvorm gesien. Dit is 'n radikale fout wat die Rooms-Katolieke
maak om één bepaalde kerklike instituut (nl. die Rooms-Katolieke) as die enigste kerk op
aarde te wil erken en aan alle ander kerkgroepe of kerkformasies die reg te ontsê om hulle
kerke te noem. Dis dan ook g'n wonder nie dat die Pous, as sigbare verteenwoordiger van die
priesterlike hiërargie, eintlik die kerk uitmaak, terwyl die leke maar net daar is soos stomme
skape wat gedryf word en wat hulle hele saligheid te danke het aan die bemiddelende optrede
van die priesterlike pousdom. Ons glo daarenteen dat die gemeente die Kerk is en dat elke
plaaslike gemeente 'n volledige openbaring van die liggaam van Christus is, bevattende al die
ampte en alle gesag wat Christus aan sy kerk toevertrou het wat natuurlik meebring dat hulle
in 'n wyere kerkverband verenig sal word, as synde almal één in hul geloof, liefde en werke
en saam verbonde aan dieselfde God deur dieselfde Christus in dieselfde Gees. Daar sal dan
ook 'n mate van verskeidenheid binne die eenheid wees, aangesien die natuurlike
verskeidenheid van tale en rasse, van karakter en aanleg ook in die kerk, selfs tot op die nuwe
aarde, sal bly bestaan en ook daar elke persoon, gesin, familie, volk en ras sy eie plek sal
inneem in die groot vaderhuis. Die eenheid van die kerk in sy algemene vorm moet dus nie
gesoek word in één aardse hoof (Pous) of in die wêreldlike hoof, soos die volkskerkgedagte
is nie. Hier verskil ons dus ook sterk van die Lutherse Kerk-idee. Die kerk se grense word nie
deur 'n volk bepaal nie. Daar is altyd talle volksgenote wat nie kerkgenote is nie, omdat hulle
Christus nie aanneem nie. Die heerlikheid en krag van die kerk moet gesoek word in die
plaaslike gemeente, en wanneer die plaaslike gemeentes bloei, sal die algemene kerk ook
bloei, al sal dit alleen gesien kan word in die plaaslike gemeentes. Ons moet dus nie in die
eerste plek soek na 'n groot (wydverspreide) kerk nie maar na 'n sterk en gesonde kerk wat
Christus as Hoof het en 'n bolwerk vorm teen die magte van die duisternis.
Na sy idee en wese kan daar maar net één algemene kerk wees, want Christus het maar net
één liggaam. Alle kerke of gemeentes kan maar net openbaringe van daardie één, algemene
Christelike kerk wees. Al sou daar dus 'n mate van verskeidenheid of pluriformiteit wees in die
verskyningsvorme van die kerk, kan dit nooit essensiële verskille wees nie. Essensieel moet
elke kerk wat die naam werd is, Christus openbaar. En waar 'n "kerk" die Christus van die
Skrif prysgegee het, is dit nie maar net onsuiwer nie maar werklik 'n valse kerk (vgl.
Nederlandse Geloofsbelydenis, art. 27—29). Ons moet dus ook versigtig wees om nie 'n
sondige deformasie van die kerk te wil kamoefleer agter sogenaamde pluriformiteit nie.
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27 MEI
"CHRISTUS VERGADEK, BESKERM EN ONDERHOU SY KERK" — Vr. 54.
"En Ek gee hulle ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en
niemand sal hulle uit my hand ruk nie" — Joh. 10:28.
Die kerk behoort aan Christus. Hy, en Hy alleen, is die Koning van die kerk. Die kerk staan
direk onder sy regering. Dit word vanuit die hemel geregeer. Christus het g'n plaasvervanger
of stadhouder op aarde om in sy plek die kerk te regeer nie. Die Pous is daarom nie alleen
oorbodig as hoof van die kerk nie maar is in waarheid 'n verdringer van Christus in sy kerk.
Die kerk het net één Hoof, nl. Christus in die hemel. Sy wil alleen is die wet van die kerk. Hy
gebruik wel die ampsdraers om in sy naam op te tree in die gemeente. Maar hulle is alleen
organe van die gemeente waardeur die gemeente die wil van sy hemelse Koning volbring, Nie
asof die gemeente nou oor die ampsdraers gaan heers nie want ook die gemeente staan
onder die gesag van Christus, en die ampsdraers moet nie vra na die wil van die gemeente
nie maar na die wil van Christus. As die gemeente afwyk van die wil van Christus, dan sou die
ampsdraers teen die gemeente moet optree.
Christus het die kerk in die lewe geroep. Hy dra en bewaar sy kerk dwarsdeur die eeue heen.
Die kerk leef alleen uit en deur Hom. Hy is die absolute Heer (baas) van sy kerk. Geen enkele
mens of groep mense mag oor die kerk baasspeel nie. Die kerk behoort nie aan die Pous nie.
Maar dit behoort ook nie aan die owerheid nie. Die staat mag nie oor die kerk heers nie, net
so min as wat die kerk oor die staat mag regeer. Elkeen het 'n eie wese, taak en terrein en is
alleen aan God verantwoordelik. Hulle kan en moet wel saamwerk en mekaar eer en help,
maar die een mag nie die gesag en mag van die ander vir hom toe-eien nie.
Die kerk moet selfstandig bly. Sy ampsdraers mag nie deur die staat gesalarieer en aangestel
word nie. Die kerk moet in sy eie behoeftes voorsien. Dit moet in gewete alleen aan Gods
Woord verbind bly. Dis die enigste wetboek wat in die kerk mag geld.
Die predikant of die kerkraad mag ook nie oor die kerk baasspeel nie, net so min as wat die
gemeente dit mag doen. Ons is al te veel geneig om te maak of dit ons is wat die kerk vergader,
beskerm en onderhou. En dan is die gevaar altyd dat ons wil pous speel in die kerk. En dit
mag nie. In die kerk moet almal onvoorwaardelik buig voor Christus alleen en is niemand se
woord of mening van gewig behalwe alleen die Woord van Christus nie. Alleen wanneer die
Kerk hom geheel aan Christus onderwerp, sal dit bestaan. So gou dit die juk van Christus
afgooi, word dit verteer deur die magsug en eersug van menslike hoofde of regeerders.
Ja, dit blyk uit die geskiedenis van die kerk dat die sondige magsug van die mens die kerklike
lewe beklad het met 'n stroom van bloed en trane. Die geskiedenis toon so dikwels die
onheilige naywer tussen kerke en ampsdraers. Dit gaan so dikwels oor "my" kerk en "jou" kerk
i.p.v. oor die kerk van Christus. Soos kinders twis ons soms oor wie se kerk die mooiste, die
oudste, grootste of rykste is! So het die gemeente van Korinte al getwis en in kliekvorming
verval. O, dat ons tog mag besef dat die kerk aan Christus behoort en nie aan ons nie!
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28 MEI
"DIE EENHEID VAN DIE WARE GELOOF" — Vr. 54.
"Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle
roeping; een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor
almal en deur almal en in julle almal is" — Efes. 4:4-6.
Hoe moet ons nou die veelheid van kerke op aarde rym met die gedagte van een kerk, wat
ons tog bely? Dit is 'n vraag waarmee die Protestantisme te doen het. Die Rooms-Katolieke
glo aan die één sigbare instituut van die Roomse Kerk en erken geen kerke daarbuite nie.
Ons daarenteen glo wel dat daar verskeidenheid kan wees in die kerklike lewe en dat geen
enkele kerk aanspraak daarop kan maak dat dit die alleen-saligmakende kerk is nie. Ons glo
dat God sy uitverkorenes roep uit alle tale, volke, geslagte en nasies. En daar sal dus wel
nasionale verskille wees tussen kerke in verskillende lande en selfs verskille van temperament
wat daartoe kan lei dat sekere tipes van gelowiges hulle saamgroepeer in bepaalde
gemeentes of kerke. Hierdie verskeidenheid is nie noodwendig sondig of verkeerd nie en kan
dien tot gesonde opbloei van die kerk in alsydige ontwikkeling.
Tog is daar altyd die gevaar van onmondige en sondige versplintering en verdeeldheid van
die kerke op aarde. Dit bring dan swakheid en verwarring mee en kan 'n euwel word wat die
naam van Christus tot 'n bespotting maak. En dis seker nie 'n eer vir die Protestantse
Christendom dat daar talle kerke en sektes bestaan, wat mekaar dikwels bitter beveg, terwyl
die ongeloof vrygelaat word om voort te woeker nie. Dit maak ook die sendingsaksie uiters
moeilik, aangesien die heidendom nie al te gretig is om hulle eeue-oue eenvormige nasionale
godsdiens prys te gee vir 'n Christendom wat blykbaar self nie seker is van sy saak nie en
dikwels uit twee of drie of meer monde praat.
Die kerk moet dus steeds met alle erns soek om sy eenheid te handhaaf en te versterk. En dit
kan alleen geskied as die kerk hom deur die Woord laat lei. Dit is ten slotte die enigste maatstaf
van die waarheid. Christus vergader sy kerk deur middel van sy Woord en Gees. Sonder die
Gees is daar g'n warmte, lewe, dinamiek in die kerk nie. Maar dis juis die Gees wat die
gelowiges dryf om God te dien op 'n persoonlike wyse en daarom die verskeidenheid in die
kerk laat uitkom. Daarom moet die godsdienstige lewe steeds gelei word en voortvloei in die
bane van Gods Woord. So sal die eenheid bewaar bly en sal die gemeente uit een mond praat
en in ware eenheid van strewe saamgesnoer wees. Alleen Christus kan eenheid bring. Hy
roep sy gemeente deur sy Woord en Gees, en hulle volg dan almal agter die één Herder aan.
En in Christus het hulle mekaar hartlik lief en voel hulle waarlik één. Geen verskille van geslag
of kleur, geen kerkmure kan hierdie eenheid verbreek nie. Hier is die groot en ware
broederskap van die mensheid weer verwesenlik.
Ons moet egter sterk waarsku teen die neiging in ons tyd om 'n sogenaamde eenheid bo
geloofsverdeeldheid te soek, in die sin dat getrag word om uit alle Christelike kerke,
insluitende Roomse, Kwakers, Moderniste. Grieks-Ortodokse, Calviniste, Lutherse ens. 'n
soort algemene Christelike kerk te kristalliseer wat almal sal bevredig en saam verbind in 'n
sg. Wêreldraad van kerke. Dit hang saam met die "deurbraakgedagte", wat veral onder invloed
van die Barthianisme die moderne Christendom beetgepak het. Dit veronderstel eintlik dat
geen enkele kerk die waarheid besit nie maar dat almal daarna soek. Die kerk is dan 'n
sogenaamde belydende kerk maar nie 'n belydeniskerk nie. So 'n soort eenheid is vir ons
geheel verwerplik, omdat dit eintlik 'n bloot sosiologiese eenheid is en nie 'n eenheid in
Christus nie.
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29 MEI
"EK IS 'N LID VAN DIE KERK" — Vr. 54.
"Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle
het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar" —
Joh. 11:8.
Dis nie in 'n mens se mag om lid van die kerk te word nie. By enige menslike organisasie kan
ons lid word deur aan te sluit en kan ons ook weer uittree as ons wil. Mens kan egter nie lid
van die kerk word deur aansluiting nie maar alleen deur Gods verkiesende genade op grond
waarvan ons geroep en wedergebore word. Alleen God kan ons maak tot 'n lid van die kerk.
En dan is die sg. aansluiting by 'n kerk maar 'n formaliteit wat wel onmisbaar is vir almal wat
uit die heidendom tot die kerk oorkom, maar wat tog maar eintlik net 'n formele erkenning deur
die Kerk is van 'n feit wat reeds bestaan, deurdat die betrokke persoon reeds deur die geloof
in Christus 'n lidmaat geword het. Dit kan ook gebeur dat iemand in sy gewete oortuig is dat
'n kerk so afgedwaal het dat dit wesenlik die Christus verloën het en dat hy dan so 'n kerk
bedank, terwyl hy daardeur tog nog nie ophou om 'n lid te wees van die kerk as liggaam van
Christus nie.
Ons mag dus nie kerkisties wees in dié sin dat ons die Kerk gaan verafgood en in die plek van
Christus stel nie. Dit gebeur nogal dikwels dat mense aan 'n bepaalde kerk vasklem om geen
ander rede nie as net dat dit hulle kerk is, soos hulle sê. En al sou daardie kerk dan ook
afdwaal, dan sal hulle eerder saam met daardie kerk die afgrond ingaan as om die kerk te los
ter wille van Christus.
Dis hier waar ons die regte voorbeeld vind in manne soos Luther en Calvyn. Toe hulle oortuig
geraak het dat die ou moederkerk, nl. die Rooms-Katolieke Kerk, op 'n dwaalspoor is, het hulle
alle pogings aangewend om die kerk te reformeer. Maar toe hulle dit nie kon regkry nie, het
hulle uitgetree of is hulle uitgeban en het toe die kerk weer herstel op die suiwere grondslag
van Gods Woord. Die kerk staan gedurig bloot aan afdwaling en verval. Ook aan die kerk
moet ons gedurig die hand hou. Die kerk kan nie stilsit nie. As die kerk nie groei en bloei nie,
dan gaan dit agteruit. 'n Kerk soos die Grieks-ortodokse Kerk wat net aan vorms en rituele
vaskleef, sonder siel en lewe, verloor alle invloed en betekenis en moet ten onder gaan. Daar
moet lewe, warmte, besieling en krag in 'n kerk wees. En daartoe moet ons steeds arbei en
meewerk. Die kerk is nie daar om net gesien te word nie, maar om 'n groot en magtige taak
te volbring. Dit moet die hoof bied aan talle nuwe probleme wat opkom. Sy moet 'n bolwerk
wees teen die magte van die duisternis. Die kerk moet sy plek volstaan in die moderne wêreld.
Die kerk mag nie net 'n historiese monument op die aarde wees nie.
In die Galasiërs-brief toon Paulus aan dat nie die vleeslike afstamming ons tot kinders van
Abraham maak nie maar wel die geestelike geboorte of wedergeboorte. In Galasiërs 4:19 sê
hy dat hy in barensnood is totdat die geestelike kinders gestalte kry in Christus. Dit wys ons
dat die kerk, deur die bevrugtende werking van die Heilige Gees, die draer is van die ware
lewe, waardeur Christus in sy kinders tot vergestalting kom.
Om dus bloot uitwendig lid van die kerk te wees beteken niks nie. Ons moet soos Paulus kan
sê: "Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my" (Gal. 2:20). 'n Lewende kerk is nie 'n kerk
wat hom beywer vir politieke, sosiale of kulturele aktiwiteite nie, maar 'n kerk waar Christus
waarlik in die gelowiges leef en werk. Dis 'n lewe wat nie uit die aarde aards is nie maar uit
die hemel hemels.
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30 MEI
"'N LEWENDE LIDMAAT" — Vr. 54.
"Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders
liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood" — 1 Joh. 3:14.
'n Lidmaat van die kerk moet lewendig wees. En dit beteken nie net dat hy fluks en ywerig
moet wees nie maar wel dat hy deel moet hê aan die opstandingslewe van die Here Jesus
Christus. Daarsonder kan hy g'n lidmaat van die liggaam van Christus, nl. sy kerk, wees nie.
Hy mag miskien in naam lidmaat wees maar is wesenlik dood vir God, vir Christus en vir die
kerk. Hy sal en moet dan ook in daardie geval vroeër of later van die kerk afval, nes 'n dooie
blaar van 'n boom afval. Die kerk dra die lewe van Christus in sy boesem, en sonder
lidmaatskap van die kerk kan ons nie deel kry aan daardie lewe nie. Ons kan dus alleen in die
kerk as lidmaat lewe of buite die kerk sterwe. Die kerk is die ark van behoudenis, met Christus
as die groot Stuurman daarvan. Wie nie in die skoot van die kerk die lewe ontvang nie, sal in
die skoot van die aarde die dood ontvang. Die kerk mag dan ook nie dooie lidmate saamdra
nie. Hulle moet afgegooi word as 'n oortollige las en 'n gevaar vir die wat nog lewe, om ook
siek te word en te sterwe; alhoewel, as ons dit dieper beskou, 'n lewende lidmaat eintlik nooit
meer kan sterwe nie, en die dooie lidmaat in werklikheid nooit 'n lewende lid van die kerk was
nie, maar alleen uiterlik aan die kerk verbonde was. Dit is dan ook juis die troos van die
gelowige dat hy weet dat hy vir ewig 'n lidmaat van die kerk sal bly. Hy is onsterflik, omdat hy
die lewe gevind het in Christus. Al sou hy dus van alles afskeid moet neem, sal hy van die
kerk in ewigheid nooit afskeid neem nie. Deur die dood sal hy alleen oorgeplant word uit die
strydende in die triomferende kerk. Dan sal hy sy God en Heiland soveel inniger, heerliker en
volmaakter dien. Maar hy sal dit doen in die nuwe Jerusalem as 'n lewende lid van die kerk.
Dan sal hy nie meer die swaweltjies en mossies beny omdat hulle hul nessies by die tempel
maak nie (Ps. 84), maar hy sal self vir ewig woon in die volmaakte tempel. Die dood kan ons
uit ons huis, ons familiekring, ons werk wegneem maar nooit uit die kerk nie.
Die vraag wat ons vir onsself moet stel, is of ons lewende lidmate is van die kerk van Christus?
Leef en werk ons saam met die gemeente? Besoek ons die kerk en neem ons daar 'n
lewendige deel in die sang en gebed, die aanhoor van die Evangelie en die diens van
barmhartigheid? Stel ons belang in kerklike sake en woon ons die gemeentevergaderings
getrou by? Doen ons ons deel om die kerk te onderhou, en is ons gewillig om te dien as ons
geroep word? En hoe is ons persoonlike en openbare lewe? Is ons gereelde en lewendige
bidders en werkers in diens van Gods Koninkryk? Gaan daar van ons 'n reuke van die lewe
uit of van die dood? Is ons in die publieke lewe lewend of dood vir Christus en sy saak?
O, dat ons meer vurige, kragtige, lewendige lidmate in die kerk van Christus mag hê! Dis 'n
skande om 'n dooie lid van die kerk te wees. Mag God ons daarvoor bewaar!
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31 MEI
"DIE GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES" — Vr. 55.
"Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een
liggaam, al is hulle baie, een liggaam is — so ook Christus" — 1 Kor. 12:1.
Die kerk van die Here bestaan nie net in georganiseerde vorm op aarde nie. Ook afgesien van
die Kerklike instituut as sodanig vorm die gelowiges die liggaam van Christus en is hulle dus
lede van sy mistieke liggaam. Die geïnstitueerde kerk is wel noodsaaklik vir die welwese van
die kerk. Maar die kerklike instituut sal eenmaal wegval, en op die nuwe aarde sal daar nie
meer kerke en ampsdraers wees nie. Nee, die nuwe aarde self sal één groot tempel wees, en
elke gelowige sal daar wees 'n koning, profeet en priester en dus drie ampte in hom verenig.
Maar al sal die geïnstitueerde kerk met sy besondere ampte wegval, die gemeenskap van die
heiliges sal nooit wegval nie. Hulle bly die liggaam van Christus tot in ewigheid en dus
onderling saamverbonde onder dieselfde Hoof, nl. Christus. Die doel van die kerklike instituut
is o.a. juis om hierdie gemeenskap van die heiliges in stand te hou en te bevorder. En die krag
van die kerk lê juis daarin dat die gemeenskap van die heiliges met Christus en met mekaar
so sterk en heg moontlik is.
Die gemeenskap van die heiliges is dus nie iets wat kunsmatig tot stand gebring is nie. Die
gelowiges is vanself een liggaam, deurdat hulle almal in Christus saam gebind is. En daarom
kan hulle nie anders as om mekaar lief te hê en met mekaar saam te lewe nie. Hulle hoort
bymekaar en het mekaar nodig en kan sonder mekaar nie bestaan nie. As één lid kwyn, dan
kwyn die hele liggaam. Geen enkele lid kan gesond wees as die liggaam siek is nie. Dit raak
almal. Dit is daarom in elkeen se belang om te sorg dat dit met al die ander goed gaan. Daar
kan nie net een tak aan 'n boom gesond wees en bloei nie, terwyl al die ander takke siek is
en kwyn nie. Die gelowiges moet dus vir mekaar lewe en nie elkeen vir homself nie. En hulle
kan dit alleen doen as almal vir Christus lewe. Hy is die stam of wortel wat die lewenskrag aan
almal gee. Hy is die wynstok wat die ranke in staat stel om vrugte te dra.
Ons geestelike lewe kan dus alleen bloei in die gemeenskap van die heiliges. Wie homself
afsonder en terugtrek uit die kerklike lewe en die omgang met medegelowiges, sal daardeur
skade ly en wegkwyn. Hy is soos 'n tak wat losgeskeur is van die boom af, en mettertyd verloor
hy sy lewenskrag en lewensskoonheid. Hoe dieper en inniger ons deur Christus aan mekaar
verbonde is en met mekaar saam lewe, saam ly en saam stry, hoe kragtiger en gesonder sal
ons geestelike lewe opbloei. Daar is baie soorte gemeenskappe op die aarde, maar 'n mooier,
liefliker, heilsamer gemeenskap as dié van die heiliges bestaan daar nêrens nie.
Dis dan ook opmerklik dat daar in die groot industriële sentra, waar die moderne massamens
gekweek word, nog eintlik net een saambindende faktor is, en dit is die kerk. Met die
toenemende onkerklikheid word die mens altyd meer en meer vereensaam. Die mens word
onpersoonlik en die hele lewe masjinaal. So sterf die mens se siel in hom, en daarom moet
ons trag om ons weer te vind in die kerklike gemeenskap en om also weer 'n volle menslike
lewe te voer. As ons die gemeenskap van die heiliges verloor, het ons onself verloor. Dan is
ons diep ongelukkig en ons lewe doelloos en sinledig.
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1 JUNIE
"ONS GAWES MOET IN ALMAL SE BELANG AANGEWEND WORD" — Vr. 55.
"Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander
s'n. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus was" — Fil. 2:4
en 5.
Hoe dikwels gebeur dit dat gelowiges tot dieselfde gemeente behoort, saam in één kerkgebou
sit, saam aan die tafel van die Here aansit en tog mekaar nie eens ken nie en van mekaar
niks af weet nie! Die enigste gemeenskap wat tussen hulle bestaan, is dat hulle name in
dieselfde lidmateboek geskrywe staan. Dit is dan, met respek gesê, nie veel anders as wat in
'n hotel gebeur nie, waar almal se name in dieselfde boek ingeskryf word, terwyl die loseerders
verder niks met mekaar te doen het nie.
As gelowiges behoort ons in mekaar belang te stel, mekaar op te soek en met mekaar om te
gaan. Ons moet ook vir mekaar bid. Hoe baie gebeur dit nie dat ons in die gebed net aan
onsself en ons dierbares dink en miskien so in die algemeen ook aan kerk en volk! Maar ons
behoort ook persoonlik te bid vir diegene wat ons by name bekend is en wat ons voorbidding
nodig het. En dan hoef ons in die openbare gebed nie name van mense te noem nie,
aangesien hulle by God bekend is en ook by die gemeente, as daar waaragtig 'n gemeenskap
van heiliges is. Die gevaar is nie denkbeeldig nie dat ons deur die noem van name in die
gebed wil aantoon hoeveel belang ons in sulke mense stel, terwyl ons dan origens miskien
niks vir hulle doen en hulle ook nie besoek nie. Verder behoort ons mekaar te bemoedig en
met raad en daad by te staan. Die wat treur, moet ons vertroos. Die wat dwaal, moet ons
reghelp. Die wat in sonde val, moet ons probeer ophelp en hulle vermaan. Ons neem te
dikwels die houding van Kaïn aan: Is ek my broer se wagter? (Gen. 4:9). Ons sal miskien ons
broer beskinder of aangee by die kerkraad. Maar ons het nie die moed en die liefde vir ons
naaste om hom persoonlik te vermaan en dan nie verder daarvan te praat nie. Nee, ons
versuim ons plig, en dan verwag ons dat die predikant of ouderling moet speurder speel om
agter te kom wat aangaan. Ons eenheid, as 'n gemeenskap van heiliges, moet ook daarin
uitkom dat ons saam die Here loof en dien in sy huis. Ons gaan nie net kerk toe om 'n preek
te hoor nie. Nee, ons gaan om daar saam die Here te aanbid en te loof, as sy volk, soos ons
so mooi kan sien in Psalms 42, 84 en 122. Die Here wil deur ons gedien wees as persone, as
huisgesinne maar ook as gemeentes. Watter kind is daar wat nie daarvan hou om saam met
sy broers en susters te wees nie? Waarom is ons plekke in die kerk dan so dikwels leeg?
Ook moet daar eenheid wees en liefde tussen die verskillende kerke onderling, sowel as
tussen die kerk van vandag en dié van die verlede. Ons mag nie rewolusionêr gesind wees
nie. Ook ons vaders en moeders en hul voorgeslagte het tot die gemeenskap van die heiliges
behoort. En ons moet daarom aansluiting soek by die verlede en daarop voortbou. Het ons
ook al verskil op kleinere punte, behoort daar éénheid van gedagte, gevoel en wil te wees by
almal wat Christus liefhet. Ons moet één van hart en sin wees.
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2 JUNIE
"DAT GOD MY SONDES NOOIT MEER WIL GEDENK NIE" — Vr. 56.
"Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede
nie. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons
oortredinge van ons" — Ps. 103:10 en 12.
As lede van die kerk van Christus geniet ons nie alleen die gemeenskap van die heiliges nie
maar ontvang ons ook vergewing van al ons sondes. Christus het sy bloed gestort vir die
sondes van sy volk, en daardeur is elkeen gedek wat tot daardie volk behoort. Hy het dus nie
vir elkeen apart versoening teweeggebring nie maar vir almal saam. As ons dus as
ongelowiges buite die kerk staan, dan kan ons ook g'n deel hê aan Christus of sy weldade
nie. Wie die kerk minag of verwerp, kan nie gered word nie. Christus red nie enkelinge nie
maar sy volk as geheel, en wie dus nie tot die volk van God of die kerk behoort nie, is verlore.
Dis nie so maklik om te glo aan die vergewing van sondes nie. Solank as ons somaar
oppervlakkig daaroor dink, is dit nie so moeilik om aan te neem nie. Maar as ons oë eers
waarlik oopgegaan het vir die diepte van sondes en ongeregtigheid wat ons aankleef en
waarin ons weggesink het soos in 'n grondelose moeras, dan begin ons twyfel of dit wel
moontlik is dat die heilige en regverdige God ons kan vergewe. As ons God se heiligheid en
regverdigheid in aanmerking neem, skyn dit of die versoening en vergewing van ons sondes
onmoontlik kan wees. Ons kan dan eerder nog glo aan die grootste wonderwerk, soos bv. die
opstanding uit die dood, as wat ons kan glo dat God ons die sonde nie sal toereken nie. En
dis eers wanneer ons 'n blik op die kruis gewerp het en daar 'n indruk gekry het van God se
grenslose liefde, soos geopenbaar in die dood van Christus, dat ons kan verstaan dat God
ons sondes nimmermeer wil gedenk nie.
En so kom die gelowige dan tot rus en vrede aan die voet van die kruis. Sonde is 'n vreeslike
mag wat ons voortdryf en ons dwalend maak. Die gelowige gevoel sy sondes nie soseer as 'n
misdryf teenoor sy medemens nie as wel 'n aanranding van Gods eer. Soos Dawid roep hy
uit: "Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë" (Ps. 51:6). Dis
byvoorbeeld 'n groter sonde in sy oë om te vloek en te laster en Gods naam ydellik te gebruik
as wanneer 'n mens jou medemens sou beledig. Dis 'n groter sonde om uit die kerk weg te
bly en also God se genade te versmaad as wanneer 'n mens jou woord sou breek teenoor 'n
medemens. Dit help weinig om sg. beskaafd en ordentlik te wees onder mense as jy 'n
skandvlek is in Gods gemeente. Alle sondes is afskuwelik en verfoeilik, maar vir die gelowige
is juis daardie sondes die ergste wat direk teen God en sy diens gemik is. Die gelowige kan
nooit rus nie voordat hy weet dat hy vrede met God het deur die bloed van Christus. Die
vergewing van sondes is een van die heerlikste gedagtes in ons geloofsbelydenis.
Wanneer ons vergewing van sondes ontvang en vrede met God verkry, kom daar ontspanning
in ons ontstemde gemoed. Die mens wat sy gewete toeskroei, is met homself in stryd. Daarom
is die moderne mensheid so verbasend prikkelbaar. Baie van die moderne angs, kommer,
onrus, onbestendigheid, ongebalanseerdheid, moorddadigheid, kranksinnigheid ens. is ten
diepste die gevolg van die mens se slegte gewete. Met die allerbeste ontspanningsgeriewe,
opvoedingsmetodes, sosiale beplanning sal ons die mens nie regkry nie. Hy moet vrede met
God kry om vrede met die lewe te kry. Alleen in die bloed van Christus sal daar weer ware
vrede op die aarde kom.
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3 JUNIE
"MY SONDIGE AARD...." — Vr. 56.
"As ons sê dat ons. geen sonde het nie, mislei ons onself en die waarheid is nie in
ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te
vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig" — 1 Joh. 1:8 en 9.
Ons doen nie alleen sondes nie, maar ons het ook sonde in onsself. Die teelaarde van al die
aparte sondes wat ons doen, is die sondige aard van ons hart. Dis uit daardie verkeerde aard
of geaardheid van ons hart dat die sonde opskiet en naderhand die hele akker van ons lewe
oortrek, as ons dit nie teëgaan en uitroei nie.
En nou is dit wel waar dat die wedergeborene 'n nuwe lewensbeginsel in sy hart ontvang het
waardeur die verdorwe aard van die hart omgeskep is en sy ware aard nou eerder die
teenoorgestelde is, nl. liefde tot God en die naaste en 'n afsku in die sonde. Daarmee is die
ou verdorwe aard, die "Adamsnatuur" egter nie meteens dood en vernietig nie; inteendeel,
ons moet ons hele lewe lank daarteen stry. Ons kan en mag dus nooit beweer dat die sonde
in ons nou wortel en tak uitgeroei is en dat ons geen sonde meer het nie. Dit sou 'n growwe
selfmisleiding wees, en daardeur sou ons God tot leuenaar maak. Die feite bewys dan ook
dat hulle wat meen dat hulle die volmaaktheid bereik het, dikwels daarna weer in die grofste
sondes verval. Elke Christen wat homself ken, sal altyd voel dat hy nog lank nie die
volmaaktheid bereik het nie en saam met Paulus sê "Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak
is nie, maar ek jaag dit na of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp
is" (Fil. 3:12).
Watter huigelagtige Fariseïsme is dit dan nie as die sg. perfeksioniste vir ons wil kom vertel
dat hulle geen sonde meer het nie. As Paulus gesê het: "Want wat ek wil, dit doen ek nie,
maar wat ek haat, dit doen ek" (Romeine 7:15), wie is ons dan om te wil voorgee dat ons
volmaak heilig is? En dit het Paulus gesê na sy bekering, soos duidelik blyk uit vers 22, waar
hy sê: "Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens". Sulke woorde tog kan
geen onbekeerde van homself uitspreek nie, want hy is nog dood in die sonde (Efés. 2:1).
Nee, ons sal met ons sondige aard moet worstel tot die dag van ons dood, alhoewel dit nie
wegneem nie dat ons in Christus geheilig is en volkome van die sondes verlos is.
Die Christen het egter hierdie troos dat Christus nie alleen vir sy daadwerklike sondes gesterf
het nie, maar ook vir die aangebore sondige aard of natuur. Al moet ons dus ons hele lewe
lank stry teen ons sondige aard en al kan ons voor ons dood daarvan nie heeltemal verlos
word nie, dan weet ons nogtans dat ons vrede met God het en dat God ons ook nie meer
skuldig hou ter wille van die sondige aard wat ons nog altyd aankleef nie. Die groot saak is
maar dat ons stry teen daardie sondige aard en dit nie voed en aanhelp nie. Ons moet feitlik
meer op ons hoede wees en ernstiger stry teen die sondige aard as teen die sondes self.
Want die sondige aard is die voedingsbodem van die sondes wat in ons siel opskiet. En hoe
meer ons daardie sondige aard onderdruk en uitroei, hoe minder sal ons in bepaalde sondes
verval. En die beste bestryding van die sondige aard in ons is die opbouing van 'n Christelike
aard of natuur. Ons hele innerlike lewe, ons diepste aanleg, ons gemoed moet deur die Heilige
Gees beheers word en ons lewe also gelei word langs nuwe bane.
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4 JUNIE
"EK SAL NOOIT IN DIE STRAFGERIG VAN GOD KOM NIE" — Vr. 56.
"Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur
het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die
dood in die lewe" — Joh. 5:24.
Dis wonderlik dat diegene wat niks te vrese het van die oordeel van God nie, nl. die gelowiges,
hulle juis die meeste bekommer oor daardie oordeel. Daarenteen gaan die goddeloses
daardie oordeel onbevrees en onbekommerd tegemoet. Dit kom natuurlik daardeur dat die
ongelowiges nie glo aan God of sy oordeel nie, terwyl juis die gelowiges die vreeslike erns
van daardie oordeel besef. Hulle weet dat dit nie iets is om mee te speel of om lig op te vat
nie. Vreeslik sal dit wees as mens in daardie dag moet hoor: "Gaan weg van My, julle
vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele" (Matt. 25:41).
Daarom voel die gelowiges nie so maklik gerus oor daardie oordeel wat kom nie. Hy weet dat
hy 'n sondaar is en dat hy verdien om deur God tot die ewige dood in die helse vuur veroordeel
te word. Daar is in hom niks wat nie die dood verdien nie. Hy is net so skuldig as enige ander
mens wat verlore gaan. Alleen die bloed van Christus kan hom red. En daarom gryp hy dan
deur Gods genade die kruis van Christus aan om gered te word. Alleen die kruis bring vrede
vir sy gemoed en ontneem hom alle vrees vir die oordeel van God.
En so kom hy dan tot rus. Hy besef dat, alhoewel hy ook in die gerig van God sal verskyn, hy
daar nooit sal kom as 'n skuldige sondaar nie maar as 'n begenadigde kind van God, wie se
sondes volkome vergewe is. Hy sal in die oordeel kom as iemand wat reeds genade gevind
het en wat alleen maar die offisiële vryspraak van die hemelse Regter moet ontvang. Hy kan
nie meer skuldig bevind word nie. Sy sondes is betaal met die bloed van Christus wat die
kwitansie, so te sê, in sy eie deurboorde hande aan die kruis vasgespyker het (Kol. 2:14). Die
gelowige hoef dus nie langer te vrees vir die oordeelsdag nie. Hy kan onbevrees sy dood en
die ewigheid tegemoet gaan. Hy kan met vrymoedigheid sterwe. Daar by die troon van God
wag vir hom niks anders as genade nie.
En dit is hierdie sekerheid van die geloof wat die Christen krag gee in die stryd teen die sonde.
Die feit dat hy weet dat hy vrede met God het deurdat sy sondes vergewe is, maak hom nie
gerus vir die sonde nie. Nee, dit maak hom die grootste vyand van die sonde. Dit laat hom
diep beskaamd voel oor sy afdwalinge. En noudat sy sondes vergewe is, haat hy die sondes
en het daar 'n innerlike afkeer van. Hy weet dat sy skuld versoen is, staan sterk in die stryd
teen die bose. Hy stry soos 'n oorwinnaar.
Tog sal dit hom nooit hovaardig maak nie, sodat hy as uit die hoogte neersien op die wat nog
in die sonde lewe. Nee, juis die kind van God besef dat hy alles aan Gods genade te danke
het en dat hy presies soos die ander mense in roekelose onverskilligheid sou voortgelewe het,
as die Here hom nie in sy verbondstrou gegryp en uit die duisternis na die lig getrek het nie.
Daarom kan hy alleen in die Here roem. Hy kan nooit andere verag of bespot of uit die hoogte
bejammer nie, want hy weet dat hy van nature niks beter as enige ander mens is nie.
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5 JUNIE
"DIE TROOS VAN DIE OPSTANDING" — Vr. 57.
"Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood" — 1 Kor. 15:26.
Die sonde het die dood in die wêreld gebring. Dit volg dus logies dat die vergewing en
verlossing van die sondes ook die vernietiging van die dood moet beteken. Waar geen sonde
is om gestraf te word nie, daar kan ook geen dood wees as straf op die sonde nie.
Daarom volg die artikel oor die opstanding van die vlees dan ook noodwendig op dié een
aangaande die vergewing van sondes. Om ten volle te besef wat die opstanding van die vlees
beteken, is dit nodig dat ons nog eens kortliks stilstaan by die vreeslike mag van die dood, die
koning van verskrikking. Volgens die Skrif en ons doopsformulier is die lewe niks anders as 'n
gestadige dood nie. Die mens sterf dus, in sekere sin, sy lewe lank. Hy begin sterwe as hy
begin lewe. Die werking van die dood staan nooit stil nie. Geestelik kom die doodswerking
daarin uit dat die sondaar sy konsiënsie10 toeskroei soos met 'n brandyster, dat hy die Heilige
Gees laster en sy siel lewendig aan die duiwel verkoop. Dit is almal tekens van die dood in
die sonde. Die dood van die siel word geleidelik voltrek en word gevoel in die angs,
benoudheid, onrus, ontevredenheid, twyfelmoedigheid, geestelike en verstandelike
verdonkering, droefheid, teleurstelling, wanhoop en so meer, wat stadig maar seker die lewe
van die mens verteer en hom van sy geestelike vermoëns ontrowe. Liggaamlik werk die dood
ook dag vir dag in die mens. Dit kom uit in sulke dinge soos vermoeidheid, uitputting,
veroudering, siekte en verswakking. En dit loop deur tot op die uiteindelike ineenstorting van
alle liggaamlike werkinge, kragte en vermoëns.
Daar sterf gemiddeld drie mense elke sekonde op die aarde11. Daar staan gedurig treurende
en wenende mense rondom die sterfbed van hul dierbares of om die ope graf. Miljoene van
mense is in die rou, en die dood lê soos 'n swart lanfer oor die aarde gesprei. Die sekel van
die dood staan nooit stil nie. Hy maai dag en nag, somer en winter, jaar in jaar uit. En daardeur
is die mens gedurig in vrees en kan nooit waarlik gelukkig wees nie. Die dood is so pynlik en
bitter, omdat hy ons skei van die lewe, van ons werk en van ons dierbares. Die dood is so
geheimsinnig. Die anderkant is so onbekend. Hy hou sy geheim vir homself, en niemand kom
ooit agter daardie sluier terug om ons iets mee te deel nie.
Ook vrees die mens die dood, omdat hy voel dat hy dan sal moet rekenskap gee van sy
sondige lewe.
Waarlik, die dood word nie verniet genoem die koning van verskrikking nie. En die
opstandingsgeloof is die skoonste pêrel in ons hele geloofsbelydenis, omdat dit skitter in die
donkere doodsnag wat oor die aarde toegesak het, en omdat dit vir ons lig en moed gee om
die lewensstryd voort te sit, wetende dat alles nie tevergeefs is nie en dat die graf nie die end
van alles is nie.
Daarom word die Evangelie genoem "die blye boodskap". Dis naamlik die boodskap van die
oorwinning oor die dood. Dit is hierdie opstandingsgeloof wat 'n radikale omwenteling in die
wêreld teweeggebring het. Dit het weer moed en krag aan 'n gebroke en moedelose wêreld
geskenk. Dit het weer vrede en vreugde in die troostelose en hopelose bestaan van die mens
gebring.

10

Gewete
Volgens http://www.hebrew4christians.com/About_HFC/Death_Rate/death_rate.html het dit
afgeneem na 1.78 elke sekonde (2015).
11
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6 JUNIE
"DIE OPNEMING VAN MY SIEL TOT CHRISTUS" — Vr. 57.
"En Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy met My in die
Paradys wees" — Luk. 23:43.
Ja, die dood is geheimsinnig, omdat ons nie deur die gordyn kan sien, wat die tyd van die
ewigheid skei nie. Tog is daar belangrike gegewens in die Skrif wat ons sekere dinge bekend
maak aangaande die toestand na die dood.
In die eerste plek kan ons vasstel dat die siel van die mens nie na die dood in 'n soort slaap
of sluimering verkeer nie. Christus het wel gesê dat die dogtertjie van Jaïrus slaap (Luk. 8:52).
Ook het hy dieselfde beweer van Lasarus (Joh. 11:11). Maar dit is maar by wyse van gelykenis
dat Hy so gespreek het. Vir Hom wat in staat is om die hand van die dooie te vat en haar op
te rig of om Lasarus wakker te roep uit die graf, is die dood inderdaad nie veel anders as slaap
nie. Daarin lê selfs 'n ryke troos opgesluit vir Gods kinders. Ons dode is nie vir altyd van ons
geskei nie. Nee, hulle leef nog, maar rus net. En as die daeraad van die verlossing in Christus
aanbreek, sal ons hulle weer begroet en weer saam lewe en werk, soos ons hier op aarde
gedurende ons lewe gedoen het. Intussen is ons dierbares wat afgesterf het, egter by hulle
volle bewussyn in die hemelse heerlikheid. Christus het vir die moordenaar aan die kruis gesê
dat hy nog daardie selfde dag "met Hom" in die paradys sou wees. Dit beteken nie net dat hy
op dieselfde plek sou wees waar Christus is nie, maar ook dat hy in die gemeenskap met
Christus sou wees en met Christus sou omgaan in die hemelse heerlikheid. Hy sou Christus
ook daar ken en sien en saam met Christus al die heerlike dinge in die hemel geniet. So lees
ons ook in die gelykenis van die arme Lasarus dat, toe hy gesterf het, hy weggedra is in die
skoot van Abraham (Luk. 16:22). En daar het hy nie gaan slaap nie maar het hy die saligheid
geniet in die gemeenskap met Abraham en die verlostes. Toe Stéfanus gesterf het, het hy die
Christus aanskou aan die regterhand van God en sy gees beveel in die hande van Christus
(Hand. 7:56 en 59). Dit was dus 'n onmiddellike oorgang van die aarde in die hemel. Daar het
nie 'n lang tyd tussenin verloop nie.
Die gelowige sal dus in die hemel bewus wees van al die heerlikheid daar en dit geniet en
God daarin verheerlik, alhoewel hy g'n liggaam daar het nie. Dit sal 'n geestelike gemeenskap
wees met God en Christus en dus ook met mekaar. Hulle sal ook daar 'n eenheid, 'n verloste
skare wees wat saam verenig sal wees in die lofverheffing en aanbidding van God. Ook in die
hemel sal daar woninge wees waar diegene saam sal woon wat deur geestelike of ander
bande hier op aarde verbonde was; ook daar sal die organiese verband van die nuwe
mensheid voortduur. Maar dit sal geestelik wees en nie vleeslik nie.
Alhoewel die gelowiges nie hulle liggame in die hemel het nie, sal hul lewe daar ryker en voller
wees as die aardse lewe. Paulus wys daarop dat die aardse lewe maar soos 'n tentjie is wat
afgebreek word, en dat ons dan juis daardeur 'n gebou van God ontvang, nie met hande
gemaak nie, maar ewig in die hemele (2 Kor. 5:1). Die gelowige sal dus daar nie naak wees
soos iemand wat buite in die koue staan nie, maar sal as met 'n nuwe lewe oorklee word,
waardeur hierdie sterflike lewe deur die ware lewe verslind sal word (5:4). Daarom sug ons en
verlang na daardie dag wanneer ons regtig sal begin lewe.
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7 JUNIE
"DIE LEWENDES EN DIE DOOIES" — Vr. 57.
"En hy sê; Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur — want ek het
vyf broers — om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van
pyniging kom nie...... Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie
luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan" —
Luk. 16:27, 28 en 31.
Daar is veral twee opvattinge i.v.m. met die verhouding tussen die lewendes en die dooies
wat ons moet veroordeel. Die eerste is dié van die Roomse, wat beweer dat die afgestorwenes
nog eers 'n tyd lank in die vagevuur gereinig moet word voordat hulle na die hemel kan gaan,
en dat ons, wat nog op die aarde lewe, in staat is om deur sg. oortollige goeie werke die dooies
te help om soveel gouer uit die vagevuur te kom. Die ander verkeerde opvatting is dié van die
spiritiste, wat meen dat die dooies in staat is om deur middel van 'n sg. medium met ons in
aanraking te kom en ons met hulle.
Daar is g'n bewys in die Skrif dat die dooies eers 'n tyd lank in 'n soort bewaarplek of voorburg
bewaar word of in 'n vagevuur gelouter word voordat hulle in die hemel ingaan nie. Toe die
ryk man in die gelykenis, gesterf het, het hy sy oë in die helse vuur oopgemaak en die arme
Lasarus is opgeneem in die skoot van Abraham in die hemelse heerlikheid. Ook die OuTestamentiese gelowiges, soos Abraham e.a., het na die hemel gegaan kragtens die
soenbloed van Christus, wat ook vir hulle sou vergiet word. Want Gods beloftes in Christus is
ja en amen, en het dus vooruitwerkende sowel as terugwerkende krag. Ook is dit 'n
miskenning van Gods genade in Christus om te wil beweer dat die mens na sy dood nog eers
deur vuur en lyde gereinig moet word om 'n plek in die hemel waardig te wees. Verder is daar
nie die allerminste bewys voor dat ons nog hier op aarde enigiets kan doen wat die lot en
posisie van ons afgestorwe dierbares sou kan verander nie. Dis ook verregaande
verwaandheid om te dink dat ons iets kan verdien wat vir die afgestorwenes tot voordeel sou
kan wees, aangesien ons nie eens vir onsself die minste kan verdien waardeur ons die
saligheid deelagtig sou word nie.
Daar is dus g'n indirekte verhouding tussen die lewendes en die dooies nie, soos die Roomse
leer. Maar ewemin is daar 'n direkte verhouding, soos die Spiritiste leer. Die Bybel leer ons
nêrens dat die afgestorwenes nog iets te doen het met ons wat lewe nie. Wel sal hulle onthou
wat hier op die aarde aangegaan het en weet hulle dat die oordeel van God nog voltrek moet
word om hulle bloed te wreek op die vyande van Gods koninkryk. Maar dat hulle in
besonderhede iets sou weet van wat hier op aarde aangaan of dat ons direk met hulle in
verbinding kan kom, word nêrens in die Bybel geleer nie. Dis dan ook ongesonde
nuuskierigheid en ydele verwaandheid van die mens wat wil probeer om die dinge wat
verborge is, te wete te kom sonder God se openbaring. Ons wat nog lewe, is alleen deur
Christus aan die afgestorwenes verbonde en moet geduldig wag totdat Hy ons eenmaal weer
bymekaar bring. Die afgestorwenes is waar hulle moet wees, en ons moet hulle laat rus. As
ons waarlik na ons dierbares verlang, moet ons maar net sorg dat ons so lewe en wandel dat
ons hulle eenmaal weer voor Gods troon sal ontmoet. Mag God ons daartoe help!
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8 JUNIE
"DIE VERHEERLIKTE LIGGAAM" — Vr. 57.
"Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as Verlosser verwag die
Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om
gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy
ook alles aan Homself kan onderwerp" — Fil. 3:20 en 21.
Die geluksaligheid van Gods kinders sal eers sy toppunt bereik wanneer ook die liggaam in
verheerlikte toestand uit die graf sal verrys en met die siel verenig word. Dan is die volle mens
weer herstel na die beeld van God, soos dit nou reeds deur Christus vertoon word in die
hemel. Dan sal die mens weer ten volle kan uiting gee aan die vreugde en dankbaarheid wat
in sy siel heers, deurdat sy liggaam as orgaan daarvoor sal dien.
Die opstandingsliggaam sal uit sy vernedering, waarin die sonde hom gebring het, opgehef
word tot heerlikheid en eer. Dit sal onsterflik en onverganklik wees. Dit sal nie swak of siek
wees nie, en grysaards sal daar nie anders bestaan as in die volle krag van hul lewe nie.
Ontwikkeling, groei, verandering en veroudering van die liggaam sal daar nie plaasvind nie.
Die liggame van die verlostes sal die hoogste en wonderlikste vermoëns besit wat maar
denkbaar is. So byvoorbeeld sal die mens in staat wees om dinge te hoor en te sien wat
vandag, in sy verswakte toestand, totaal onmoontlik is. Die liggaam sal waarskynlik ook veel
makliker en vinniger kan beweeg as wat nou die geval is. Die liggaam sal ook aanpas by die
toestande op die nuwe aarde, want dan sal ook die ganse skepping vernuut word en met
hemelse glorie vervul word.
Die liggaam sal dan nog dieselfde wees as dié wat in die graf gelê is. Dit sal nog dieselfde
wesenstrekke vertoon wat dit gehad het. Maar dit sal net alles verfraai wees, sodat al die lelike
trekke, wat deur die sonde veroorsaak is, weg sal wees. Ons sal mekaar daarom ook herken
en met mekaar saamlewe in voortsetting van die vriendskapsbande wat ons hier op aarde as
gelowiges saamverbind het. Daar sal egter geen huwelikslewe meer wees nie, omdat die
mensdom dan voltallig uitgebrei is en die hele aarde sal vervul. Die liggaam van die man sal
egter nog sy manlike krag vertoon en dié van die vrou haar vroulike skoonheid.
Ons moet daarom ons liggaam hoogag en oppas. Ons kan nie hier op aarde met ons liggaam
die satan wil dien nie en hiernamaals met dieselfde liggaam weer vir God nie. Laat ons ons
hande en voete, ons oë, ore, ons tong en alles gebruik om God mee te dien. En as ons
dierbares sterwe, laat ons hul liggame eerbiedig weglê in die skoot van die aarde om daar
bewaar te word tot die dag van die salige opstanding van die vlees.
Dit is so 'n troosryke gedagte dat die liggame van die gelowiges in die aarde lê as 'n saad
waaruit weldra 'n verheerlikte liggaam sal opbloei, soos die koringhalm uit die saadkorrel
(1 Kor. 15:35-50). Christus het gesê: "Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte
is, sy stem sal hoor en sal uitgaan.... " (Joh. 5:28, 29). Wat 'n troos vir die gelowiges! Daardie
selfde dooie oor sal weer eendag hoor, en daardie dooie voete en hande sal in beweging kom,
en u dierbare dode sal uit die graf uitklim. Daarom sê Paulus: ".... vanwaar ons ook as
Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal
verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam" (Filip. 3:20, 21). Hoe
onbegryplik heerlik sal ons dodes dan nie lyk nie!
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9 JUNIE
"DIE BEGINSEL VAN DIE EWIGE VREUGDE IN MY HART" — Vr. 58.
"Daarom is my hart bly en my eer juig,.....U sal my die pad van die lewe
bekendmaak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u
regterhand, vir ewig" — Ps. 16:9 en 11.
Die gelowige besit nou reeds hier op aarde die ewige lewe, alhoewel dit nog net in beginsel
is. Deurdat hy deel het aan Christus, het hy ook deel aan die onsterflikheid en die saligheid
van Christus. En gevolglik het hy ook die beginsel van die ewige vreugde in sy hart. Daar is 'n
gevoel van blydskap, van dankbaarheid, van sielsverheffing wat niks minder as hemels is nie.
Die wêreldling ken dit nie en kan dit ook nie besit nie. Alleen Christus kan dit in ons hart bring,
deurdat Hy self daar kom woning maak.
Die gevoel wat 'n Christen byvoorbeeld ondervind wanneer hy sy skuld voor God bely en deur
Gods Woord en Gees verseker word dat sy sondes vergewe is en dat hy vrede met God het,
is onbeskryflik soet en kan nooit verstaan word deur iemand wat nie daardie ondervinding
gehad het nie. Die wonderlike troos en krag wat 'n Christen onder kruis en druk smaak, is iets
wat 'n wêreldling nooit kan verstaan of begryp nie. So ondervind die gelowige wondersoete
werkinge in sy hart wat nie anders verklaar kan word nie as dat hy die ewige lewe in Christus
deelagtig geword het wat altyd voller en ryker in hom opbloei. Selfs die sterwensgenade,
waardeur die gelowige so stil en tevrede, so kalm en moedig die dood kan ingaan, is 'n vrug
van die hemelse lewe wat in hom posgevat het en wat selfs deur die dood nie gekraak of
gebreek kan word nie.
Tog moet ons nou nie dink dat hierdie gevoelens in ons die enigste bewys is van 'n ewige
lewe nie. Nee, ons glo aan die ewige lewe, nie op grond van ons gevoel nie, maar op grond
van Gods openbaring in die Heilige Skrif. Ons gevoel is maar 'n sydelingse bevestiging van
wat die Skrif ons leer, en toon maar net aan dat die ewige lewe alreeds in hierdie lewe 'n
aanvang neem in ons harte. Ons het dan ook g'n sg. onsterflikheidsbewyse nodig nie.
Trouens, die onsterflikheid kan nie bewys word nie. Dis 'n kwessie van geloof. Daar word
byvoorbeeld geredeneer dat aangesien die mens ver van volmaak af is wanneer hy sterwe,
die sedelike ontwikkeling vereis dat die lewe oorkant die graf voortgesit word. So vereis ook
die gedagte van loon of straf vir ons dade dat ons lewe moet voortbestaan na die dood. Tog
voel ons dat al hierdie dinge nog nie die onsterflikheid bewys nie. Ons kan alleen glo in die
ewige lewe op grond van Gods Woord. Goddank dat ons weet dat Gods Woord die waarheid
is en dat God nie kan lieg nie. En ons eie hart en gevoel sê vir ons dat daar 'n ewige lewe is.
Ons gees getuig saam met Gods Gees dat ons Verlosser leef en dat ons sal lewe tot in
ewigheid.
Johannes die Doper het getuig: "Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe" (Joh. 3:36), en
Christus het in sy Hoëpriesterlike gebed gesê: "Dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige
waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het" (Joh. 17:3). Hieruit is dit duidelik
genoeg dat die gelowiges reeds in hierdie lewe die ewige lewe in beginsel besit. Tog is dit nog
maar soos die ruspe wat later in 'n vlinder verander. Ons sal eendag verbaas staan om te sien
wat God uit ons te voorskyn bring. Ons het geen besef van watter moontlikhede in ons skuil
nie. Maar God alleen kan daardie moontlikhede deur Christus tot volle ontplooiing bring.
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10 JUNIE
"VOLKOME SALIGHEID" — Vr. 58.
"..... maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het en in
die hart van 'n mens nie opgekom het, nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet"
— 1 Kor. 2:9.
Paulus sê in 2 Kor. 12:4: "Dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor
het wat 'n mens nie mag uitspreek nie". Opmerklik is dit dat die hemelse heerlikheid in beide
teksverse beskryf word in kleure wat vir ons aandui hoe dit daar nie sal wees nie, nl. nie soos
hier op die aarde met al sy ellende en onvolmaaktheid nie, ook nie soos die beste en mooiste
dinge wat ooit hier gesien of gehoor is of wat mense hulle in hul verbeelding voorgestel het
nie. In Openbaring 21 en 22 word wel vir ons baie mooi dinge beskrywe aangaande die goue
stad met sy pêrelpoorte wat dag en nag oopstaan, die troon van heerlikheid en die stroom van
die lewe, ens.
Tog bly die hemelse heerlikheid vir ons 'n verborgenheid. En één ding is seker, nl. dat die
saligheid en glorie van die hemel ons allerbeste verwagtinge baie ver sal oortref. Ons is tog
so nietig en beperk in ons gedagtes. En dan is ons geneig om ook vir God perke te wil stel en
sy werke vir ons voor te stel volgens die maatstaf van wat ons beskou as moontlik en
waarskynlik. En tog staan ons elke dag meer en meer verbaas, as die wonders van God in sy
skepping aan ons oog ontvou word. Ons voorgeslagte sou kortweg geweier het om te glo wat
ons vandag met ons oë sien, nl. die wonders van die radio, die telefoon, die telegraaf en so
meer. God se gedagtes is geweldig groot en diep; en as ons ter nouernood iets kan verstaan
van sy werke hier op die aarde, hoe sal ons dan vir ons kan voorstel wat Hy in die hemel
weggelê het?
Één ding is egter seker en dit is dat daar in die hemel niks sal wees wat ons geluksaligheid
ook maar in die minste kan versteur nie. Sonde sal daar nie wees nie. Lyde ewemin. "Ook
droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het
verbygegaan" (Openb. 21:4). Die dood sal iets onbekends wees. Die geluk en vreugde sal
nimmermeer versteur word nie. Geen skeiding van God, van die hemel en van ons dierbares
sal daar ooit meer plaasvind nie. Na siel en liggaam sal ons versadig word van alles wat goed
is en wat ons nodig het. G'n kommer, vrees of twyfel sal daar wees nie. Geen enkele
versugting sal gehoor word nie. Geen pyn of smarte sal gely word nie. In innerlike
sielsontroering sal die gelowiges God daar dien en aanbid. Hulle sal Hom ken met 'n innige
persoonlike kennis en Hom liefhê sonder verkoeling. Hulle sal Hom dien op 'n volmaakte wyse.
Heerlik sal dit wees daar waar God geken en gedien word, vir almal wat uit hierdie wêreld van
ongeloof, onkunde en goddeloosheid oorgeplant word. O, dan sal Gods kinders weer tuis
wees te midde van die groot Godsfamilie in die ewige Vaderhuis.
Al weet ons dan nie presies waarin die hemelse vreugde sal bestaan nie, kan ons daarvan
seker wees dat dit die hoogste vreugde sal wees wat vir 'n mens moontlik is, dat dit
onvermengde vreugde sal wees en dat dit ewige vreugde sal wees — alles dinge wat van
geen aardse vreugde gesê kan word nie. En ook is dit seker dat die lyde en stryd van hierdie
lewe sal dien om die hemelse vreugde des te groter te maak. 'n Mens moet eers siek gewees
het om gesondheid te kan waardeer. Jy moet eers gesterwe het om die opstandingslewe te
kan waardeer. Die lyde van hierdie lewe gee aan die saligheid hiernamaals 'n besondere
heerlikheid.
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11 JUNIE
"OM GOD EWIG TE PRYS" — Vr. 58.
"Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid in der
ewigheid. Amen" — Rom. 11:36.
Die eer van God is die doel van alle dinge. Nie om ons ontwil nie maar alleen terwille van sy
grote Naam het God alles gemaak en sal Hy eenmaal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde laat
ontstaan, waar sy volk Hom sal dien in heerlikheid.
"Nie aan ons, o Here, nie aan ons nie, maar aan u Naam gee eer, om u goedertierenheid, om
u trou ontwil", sê die Psalmdigter (Ps. 115:1) en weer: "Maar ons sal die Here prys, van nou
af tot in ewigheid" (vers 18). Dit is dan ook die groot slagwoord van die Calvinisme, nl. "Soli
Deo gloria!" "Die eer vir God alleen!" In hierdie opsig verskil die Gereformeerde of Calvinistiese
wêreldbeskouing van alle ander opvattinge, nl. dat dit die doel van alle dinge en gebeurtenisse
soek alleen in die eer van God en nie in die verlossing of saligheid van die mens nie. Met
ander woorde, die doel van die skepping lê buite homself, in God, en nie in homself nie. Die
groot vraag vir 'n Gereformeerde Christen is dan ook nie waarom God so en so maak nie maar
hoe God daarin en daardeur verheerlik word?
Die saligheid in die hemel en op die nuwe aarde sal dus nie in die eerste plek daarin bestaan
dat die mens nie meer sal ly nie, maar wel daarin dat ons daar in staat sal wees om onse God
op 'n volmaakte wyse te dien. En nooit sal ons daarvan moeg word nie. Dit sal nooit verveel
nie. Nee, dit sal, so te sê, ons spyse wees waarvan ons lewe, om God daar te dien en groot
te maak. Daarom sal dit vir 'n wêreldling eenvoudig ondraaglik wees om in die hemel te kom,
alhoewel hy dit in die verderf nog veel bitterder sal vind. As dit vir ons hier op die aarde nouliks
moontlik is om één enkele uurtjie af te sonder vir die diens van God in die kerk of in ons huis,
hoe sal ons dit dan daar uithou waar God in alle ewigheid gedien en geloof sal word?
Die saligheid sal by uitstek daarin geniet en gesmaak word dat ons God daar sal loof met
musiek en sang en al sy heerlikheid en deugde verkondig. Of daar ook gewerk sal word en
watter soort werk dit sal wees, kan ons nie so duidelik beantwoord nie. Tog is dit heel
waarskynlik dat die mensdom ook op die nuwe aarde besig sal wees in die diens van God,
om op een of ander manier sy heerlikheid en glorie te laat skitter in hul lewe en in God se
werke. Dit sal egter nie meer werk wees in die sweet van hul aanskyn om hul brood te verdien
of om die skepping te ontwikkel nie, want daar sal die sonde en dood oorwin wees en sal die
skepping sy hoogtepunt bereik het.
Laat ons daarom nou al begin met die groot werk wat daar vir ons in die ewigheid wag, en in
gedagtes, woorde, en dade net altyd soek om God te verheerlik en sy naam groot te maak!
Dis opmerklik dat die Kategismus sê dat ons die ewige saligheid sal besit om "God ewig daarin
te prys". Dit is dus iets anders as wat baie mense dink, nl. dat 'n mens God moet dien.... om
salig te word. Die Kategismus keer dit net mooi om. Ons ontvang eers die saligheid, en dan
daarna en daardeur kan ons God dien. Dit is dan ook so dat ons ellende hier op aarde, ons
innerlike swakheid en ons uiterlike druk ons in 'n groot mate strem om God behoorlik te kan
dien. Eers as ons volkome salig is en niks ons meer hinder nie, sal ons in staat wees om die
Here volmaak te dien. Wat nie wegneem nie dat ons God ook hier in die hitte van verdrukking
moet dien so goed ons kan.
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12 JUNIE
"REGVERDIG VOOR GOD" — Vr. 59.
"Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos
geskrywe is; Maar die regverdige sal uit die geloof lewe" — Rom. 1:17.
So het ons dan gekom tot by die einde van ons heerlike geloofsbelydenis. Wat is daar tog nie
'n rykdom van gedagtes in die twaalf artikels van die geloof nie! Ons hoor dit Sondag vir
Sondag van ons kansels af, en dikwels neem ons skaars notisie daarvan. Tog is dit die
skoonste en kragtigste en troosrykste geloofsbelydenis wat maar te bedenke is. En daarby
weet ons dat dit alles gebou is op die onveranderlike waarheid van God, soos geopenbaar is
in sy Woord. Hier is dus 'n belydenis wat ons desnoods met ons bloed kan verseël. Wie hierdie
belydenis verloor, het daarmee alles verloor, omdat daar geen ander weg tot verlossing is as
die weg wat die belydenis vir ons aanwys, geen ander waarheid om ons vry te maak, as die
waarheid in die belydenis vervat en geen ander lewe nie, as die ewige lewe wat ons ontvang
op grond van ons belydenis van die Christus as die Seun van God.
Daar sit dus regverdigmakende krag in ons geloofsbelydenis, mits ons dit van harte bely en
nie net met die lippe nie. Wie die twaalf artikels van die geloof van harte bely, bely dan ook
daarmee dat die Christus Gods vir hom 'n lewende Heiland en Saligmaker is van wie alleen
hy sy redding verwag. En deur so 'n geloof word ons geregverdig. Wie só in Christus glo,
ontvang die geregtigheid van Christus deur die versoening van sy sondes in die bloed van die
Here Jesus Christus.
Voor God is ons dan volkome geregverdig, asof ons nooit enige sonde gehad het nie. Wat die
wêreld, die satan of ons gewete ook al sê, voor God is ons sondes bedek. Die vraag is tog
ook ten slotte nie wat ander sê, of wat onsself sê nie maar alleen wat God van ons sê. En op
grond van Gods eie Woord moet ons dan aanneem dat ons regverdig is, nieteenstaande
soveel gebreke ons nog deur swakheid aankleef. Deur die geloof is ons geregverdig, soos uit
talle uitsprake in Gods Woord blyk.
Hier mag ons wel veral verwys na die Romeine-brief, waarin Paulus 'n treffende uiteensetting
gee van die leer van die regverdigmaking deur die geloof alleen (3:21-31). Dis deur die lees
van die Romeine-brief dat 'n Luther se oë oopgegaan het vir hierdie heerlike leerstuk en dat
hy vrede in sy verontruste gemoed gewin het. Paulus druk dit so mooi uit as hy sê: "Omdat
ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus"
(Rom. 5:1). Die kind van God hoef nie in twyfel en vrees te lewe nie; as hy Christus deur die
geloof aangeneem het, is hy vir ewig versoen met sy God, al moet hy nog sy lewe lank stry
teen die sonde. Hy het die vrede gevind wat alle verstand te bowe gaan.
Die Christelike geloof is dus nie maar somaar één van die baie gelowe nie. Dis nie maar 'n
persoonlike eienaardigheid van sekere mense nie, net soos ander mense weer in Boeddha of
Mohammed glo nie. Dis nie maar 'n soort trosie vir ou mense en siek mense nie. Nee, dis die
hoogste skat wat ons op die aarde kan besit. Dis die belangrikste erfenis wat ons ontvang het.
Dis 'n krag Gods tot saligheid, eers vir die Jood en ook vir die Griek (Rom. 1:16). Daaraan
hang ons ganse hoop vir die toekoms. Dit gee ons die ewige lewe. Dit is vir ons alles, en ons
kan daarsonder nie lewe nie en nog minder sterwe.
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13 JUNIE
"'N ERFGENAAM VAN DIE EWIGE LEWE" — Vr. 59.
"Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe maar hy wat die Seun ongehoorsaam is,
sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom" — Joh. 3:36.
Ons word nie net deur die geloof geregverdig nie maar ontvang dan ook op grond daarvan die
ewige lewe in onse Here Jesus Christus. Wie dus met hart en siel die geloofsbelydenis
aanvaar, die is 'n erfgenaam van die ewige lewe, omdat hy deur die geloof Christus deelagtig
is. Die gelowige is dus nie arm nie maar ryk. Hy is 'n erfgenaam van God en 'n medeerfgenaam van Christus (Rom. 8:17). As kind van sy hemelse Vader behoort alles wat die
Vader het, aan hom en is dit vir hom weggelê. "Daarom is jy nie meer slaaf nie, maar kind en
as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus" (Gal. 4:7). En so seker en veilig is
hierdie erfenis dat ons dit nooit kan verloor nie. Die erfenis is vir ons gewaarborg deur die
onveranderlikheid van Gods ewige raad en bowendien nog deur die eed wat God aan
Abraham gesweer het (Hebr. 6:17 en 18). Deur niks en niemand kan dit ons ontroof word nie.
Geen tydsduur of wisselende omstandighede kan daar iets aan verander nie. Al sou ons ook
al ons aardse erfgoed verloor, die rykdom van die hemelse erfenis kan ons nie ontruk word
nie. Ja, dikwels is dit vir ons goed om arm te wees in aardse goedere, opdat ons des te meer
ons sal vasklem aan die onverganklike erfenis van die ewige lewe. Wat 'n troos lê daarin nie
vir hulle wat geen hoop het op 'n ryk erfenis hier op die aarde nie! Die apostel sê: "Luister, my
geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof
en erfgename van die koninkryk wat Hy beloof het aan die wat Hom liefhet nie?" (Jak. 2:5).
Daarmee bedoel hy nie dat armoede vanself 'n deug is en rykdom verwerplik nie. Hy wil alleen
maar aantoon hoe dat uiterlike armoede dikwels gepaard gaan met innerlike rykdom en dat
ook die armes na die wêreld die geseënde erfgename kan wees van die onverganklike
rykdomme van die hemel.
O, watter voorreg om 'n erfgenaam van God te wees! Watter miljoenêr sou nie al sy skatte
gretiglik wou afstaan in ruil vir die ewige lewe nie! In onsself is ons niks nie, maar as kinders
van God is ons ryker, gelukkiger, sterker, groter as alle mensekinders. Wat 'n benydenswaardige voorreg om 'n erfgenaam van God te mag wees. En dit nie omdat ons waardig is om
dit te wees nie of omdat ons beter is as ander mense nie, maar enkel en alleen omdat ons die
geloof in ons hart besit, deur Gods genade. Daarom kan ons roem in Gods genade, al is ons
nie baie wyses, magtiges en edeles na die wêreld nie (1 Kor. 1:26 en 31). Ons kan die hoof
omhoog hou, want daar is geen prins ter wêreld vir wie sulke skatte en heerlikheid weggelê is
as vir Gods kind, wat 'n erfgenaam van die ewige lewe is nie.
Ons moet dan ook daarop let dat die verbond van God met sy volk onder die Nuwe Testament
die karakter van 'n "testament" aanneem, soos ons duidelik kan lees in Hebreërs 9:15-17.
Hierin kom dit uit dat ons die genade enkel en alleen van God erwe om Christus ontwil, en dat
ons self niks daartoe bydra nie. Deur die dood van Christus het hierdie testament geldig
geword, en nou mag ons as die gelukkige erfgename die ryke skat wat Christus vir ons verwerf
en nagelaat het, beërwe. As daar ooit 'n waardevolle testament was, dan is dit die een
waardeur ons die ewige lewe beërwe.
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14 JUNIE
"EERS REGVERDIGMAKING, DAN HEILIGMAKING" — Vr. 60.
"Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig,
word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek aan
wie God geregtigheid toereken sonder werke" — Rom. 4:5 en 6.
Die kind van God word nie voor God geregverdig deurdat en nadat hy die sonde afgelê het
nie. Nee, hy word geregverdig terwyl hy nog 'n sondaar is en in 'n sekere sin selfs voordat hy
nog gebore is. Immers, reeds in Gods ewige Raad het Hy besluit om ons die sondes nie toe
te reken nie op grond van die soenbloed wat sy Seun, Christus Jesus, vir ons sal vergiet.
Hierdie regverdiging van die sondaars het dan werklikheid geword toe Christus aan die kruis
die prys vir die sonde betaal het en daar dus niks meer teen ons kon ingebring word nie. God
laat die regverdigverklaring aan ons meedeel deur sy Woord, wat aan ons verkondig word, en
so neem ons dit dan aan deur die geloof en word die regverdigmaking dan ook inderdaad in
ons verwesenlik. Ten slotte sal ons dan nog in die laaste oordeel voor die oë van die ganse
wêreld geregverdig word wanneer Christus van sy regterstoel af ons regverdig sal verklaar.
Ons sien dus uit dit alles dat die regverdigmaking nie afhang van ons heiligmaking nie. Dit is
nie so soos baie sektariese geesdrywers wil voorgee dat ons moet streef om volkome heilig
te word in hierdie lewe en dat ons eers dan geregverdig word wanneer ons geen sonde meer
het nie. Op hierdie wyse word ons weer teruggevoer na werkheiligheid en eiegeregtigheid.
Want ons weet dat ons die trap van volmaakte heiligheid in hierdie lewe nooit kan bereik nie.
Ons sal dan ook nooit tot rus kan kom nie en altyd blootstaan aan die gevaar dat ons weer in
sonde kan verval en also weer ons geregtigheid kan verloor. Ons saligheid sal also van onsself
afhang en nie beslis wees voordat ons ons laaste snik gegee het nie. Alles sal dan net afhang
van die toestand waarin ons is wanneer ons sterwe. En so word ons hele saligheid op losse
voet gestel en afhanklik gemaak van omstandighede. Daarenteen glo ons dat ons geen
heiligheid kan verwerf nie behalwe alleen wanneer ons deur God geregverdig is.
Dis juis omdat ons sondes vergewe is en ons vrede met God het dat ons die krag en genade
ontvang om die sondes te bestry en af te lê. Dis omdat ons weet dat God onse Vader is en
ons sy kinders, dat ons die sonde haat en die volmaaktheid najaag. Daarom het die gelowige
ook rus en vrede in sy gemoed, selfs al is dit dat sy gewete hom aanklaag dat hy teen al Gods
gebooie swaar gesondig het en nog steeds tot alle boosheid geneig is. Wel berus hy nie in sy
sonde nie. Maar hy weet dat hy geregverdig is by God deur Jesus Christus. Daaraan kan niks
verandering maak nie. Al sou hy ook tot sy dood toe nog moet worstel teen die sonde, sal hy
nie daardeur verlore gaan nie. Hy streef dus ook met alle mag na heiligmaking, maar hy doen
dit as 'n geregverdigde en versoende kind van sy hemelse Vader. En juis daarom staan hy
soveel sterker in die stryd teen die bose. Want hy stry soos 'n oorwinnaar wat in Christus reeds
klaar oorwin het en daarom seker is dat hy uiteindelik moet en sal seëvier. Dit is die grootste
wonder van God se genade dat Hy ons regverdig terwyl ons nog sondaars is. En dit doen Hy
aan almal wat in Christus glo.
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15 JUNIE
"LOUTER GENADE" — Vr. 60.
"Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit. julleself nie: dit is die
gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie" — Efés. 2:8 en
9.
Veral teenoor die Roomse werkheiligheid en die eiegeregtigheid van die Pelagiane en
Remonstrante hou ons vol dat ons enkel uit genade gered word en nie deur enige verdienste
of deugdelikheid van ons kant nie. Hierdie gedagte kom juis by die Gereformeerde beskouing
oor die genadeleer des te sterker op die voorgrond, omdat ons glo dat die mens eers regverdig
gemaak en dan heilig gemaak word. Hiervolgens moet hy dan as 'n sondaar, belaai van sy
hoof tot sy voete met ongeregtigheid, vergewing van sondes ontvang ter wille van die
verdienste van Christus. Met ander woorde, hy ontvang vergewing van sondes nie as iemand
wat al geheel of gedeeltelik hom van die sonde ontworstel het nie, maar as iemand wat nog
gans onrein is en heeltemal versink in die moeras van ongeregtigheid. Dus hy ontvang
vergewing van sondes enkel en alleen uit genade van God.
Paulus sê in Galasiërs 2:16: "Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke
van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus....". As ons die briewe van
Paulus lees, sien ons hoe hy gedurig moes stry teen die opvatting dat die mens deur die wet
geregverdig moet word. Dis soos 'n kanker wat gedurig die lewe van Gods kerk bedreig, tot
vandag toe nog. Die mens wil maar nie verstaan dat die verantwoordelikheid vir sy saligheid
in Gods hande is nie, en dat Christus se soenoffer genoeg is vir ons regverdigmaking nie. Die
geloof is die middel waardeur ons Gods genade aanneem, maar nie 'n voorwaarde om genade
te ontvang nie, inteendeel, die geloof is self 'n vrug van ons regverdigmaking.
Die Here het vir Paulus gesê: "My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid
volbring" (2 Kor. 12:9). En daarby was God se bedoeling dat sy genade vir Paulus genoeg is
om hom krag te gee om sy kruis te dra en te volhard in die stryd totdat hy die oorwinnaarskroon
ontvang. Tog is dieselfde woorde ook van toepassing in verband met die stryd teen die sonde.
Ook daarin is God se genade vir ons genoeg. Daar hoef nie nog van ons kant iets by te kom
nie. As ons genade gevind het, dan is ons gered, dan is al ons sondes vergewe (Ps. 32:1 en
2), en verwyder Hy ons oortredings van ons net so ver as die ooste verwyderd is van die weste
(Ps. 103:12).
Genade van God sluit alle verdienstelikheid en wetgeregtigheid van ons kant uit (vgl. Rom.
4:8-13). Dit is óf genade óf werkheiligheid. Ons kan nie deur altwee saam gered word nie. Die
een sluit die ander uit. En omdat ons weet en glo dat ons nie deur ons wetsvolbrenging gered
kan word nie, daarom verkies ons God se genade. As ons gelowig is, dan is dit reeds 'n bewys
dat ons genade ontvang het, aangesien die geloof alleen deur Gods genade in ons gewerk
kan word.
Daarom kan ons God nooit genoeg dank vir die gawe van die geloof nie. Dis die grootste
genadeweldaad wat God aan 'n mens kan skenk. En meer as dit het ons nie nodig nie. Deur
die geloof ontvang ons Christus en al sy weldade. Ons lewe sal dan 'n openbaring wees van
Christus wat in ons leef en werk. En dan sal ons die ware heiligheid van hart ontvang, wat
baie anders is as die siellose werkheiligheid van die eiegeregtige Fariseër.
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16 J U N I E
"ASOF EK NOOIT SONDE GEHAD OF GEDOEN HET NIE" — Vr. 60.
"Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom
het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking
van die lewe" — Rom. 5:18.
Daar is twee kante aan die geregtigheid wat God van ons vereis. In die eerste plek moet ons
nie doen wat verkeerd is nie. In die tweede plek moet ons wel doen, wat reg en goed is. Ons
moet dus die kwade nalaat en die goeie doen, maar nou is dit juis die ongeluk dat ons doen
wat ons nie moet doen nie en nalaat wat ons moet doen (vgl. Rom. 7:19). Ons staan dubbeld
skuldig voor God. Ons voer sy wet nie uit nie. En dit op sigself is al 'n ontsettende aanklag
teen ons. Maar bowendien gaan ons nog verder en doen wat Hy verbied het. Ons is nie alleen
skuldig deur wat ons nie doen nie, maar boonop nog ook deur wat ons doen.
En nou is dit die troos wat ons het dat God in albei opsigte die sonde nie toereken nie, nl. ten
opsigte van die goeie wat ons nie doen nie, en ook t.o.v. die kwaad wat ons doen. Ter wille
van die soenbloed van Christus reken Hy ons die heiligheid, geregtigheid en genoegdoening
van Christus so toe asof ons nooit enige sonde gehad of gedoen het nie en daarenteen altyd
gehoorsaam was en alle geregtigheid volbring het. Ons staan voor God asof ons diegene is
wat nog nooit iets anders gedink of gesê of gedoen het nie as alleen wat goed is en regverdig
in sy heilige oë. God aanskou ons in die aangesig van Christus soos diegene wie se hart en
sinne enkel en alleen deur sy Gees beheers word, wie se lewe 'n volmaakte offerande van
toewyding in sy diens is. En tog weet God baie goed dat ons ver van daardie volmaaktheid af
is. Ja, dit bedroef Hom selfs dat ons so dikwels struikel en dwaal. Ook ons self weet deur Gods
genade dat ons vol van ongeregtigheid is en dat ons ons geduriglik teen God besondig.
Daarby weet ons egter ook, soos God dit weet, dat ons geen behae in die sonde het nie, sodat
dit feitlik nie ons is wat die sonde doen nie, maar die sonde wat in ons woon (Rom. 7:17). En
daarom reken God ons die ongeregtighede nie toe nie, maar Hy reken ons die geregtigheid
van Christus toe.
Hier staan ons dus weer diep beskaamd oor ons onwaardigheid en die grootheid van Gods
genade in Christus Jesus. Wat sou tog van ons geword het as God die ongeregtighede moes
gadeslaan en ons daarvoor vergelde? (Ps. 130:3 en 4). Maar nou dink God nie meer daaraan
nie. Nee, Hy sien ons aan asof ons net so vlekkeloos rein en heilig is as sy eie Seun, Jesus
Christus. In Christus is ons net so onskuldig soos Christus self. En dit alles net omdat ons
Christus deur 'n ware geloof aanneem, sodat Hy in ons geopenbaar kan word.
Dis opmerklik dat Paulus in sy briewe die gemeentes aanspreek as "heiliges" of "heilige en
gelowige broeders in Christus". En dit doen hy nieteenstaande hy in dieselfde briewe die
gemeentes bestraf oor ernstige sondes en misstande. So bely ons ook dat ons kinders in
Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees (vgl. die
Doopsformulier). Dit alles bevestig wat ons gesê het, nl. dat ons as gelowiges heilig is en
sonder sonde in Christus, al is ons in onsself nog besmet met die sonde. Ons strewe moet
dus wees om deur Gods genade meer en meer te word wat ons is, nl. geheiligdes in Christus.
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17 JUNIE
"EK KAN CHRISTUS NIE ANDERS AS DEUR DIE GELOOF AANNEEM NIE" — Vr.
61.
"Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat in God nie glo
nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God
aangaande sy Seun getuig het nie" — 1 Joh. 5:10.
Om Christus aan te neem en toe te eien as my Saligmaker, beteken dat ek glo dat Christus
ons sondes aan die kruis van Gólgota versoen het en dat Hy ook my persoonlike sondes
versoen het. Maar "geloof" hier is dan veel meer as net 'n bepaalde opvatting of beskouing
oor 'n saak: dit is 'n direkte "belewing" van die saak. Dit is dus nie net 'n "opinie" wat ons oor
Christus het nie; nee, dit is, soos die woorde van die Kategismus dit so skoon uitdruk, "'n
aanname en toe-eiening" van die Christus Gods. Dit sluit natuurlik nie uit dat ons ook wel glo
in die geopenbaarde waarheid van God omtrent die Christus nie. Want hoe sal ons 'n Christus
aanneem en toe-eien van wie ons niks weet nie? Maar by weet alleen kan dit nie bly nie. Ons
moet Christus ook persoonlik aangryp as ons verlosser en also kom tot die ervaring en
belewing van sy genade in ons hart.
Die geloof is dus nie net 'n blote houding wat ons aanneem ten opsigte van Christus nie. Nee,
dit is 'n lewende band wat ons aan Christus verbind. Daardeur kry Christus ruimte in ons hart.
Daardeur leef Hy in ons siel. So word sy gedagtes, sy werkinge, sy krag in ons siel oorgebring.
So word sy lewe in ons ingedra, soos die wynstok sy lewe in die rank oordra. So leef ons dan
in Hom en Hy in ons.
Christus is in die hemel en ons op die aarde. Maar selfs al sou Hy ook op die aarde gewees
het, sou ons nie anders as deur die geloof aan Hom deel kon kry nie. Die blote aanskoue van
die Christus en selfs die uiterlike omgang met Hom gee ons nog nie deel aan Hom nie. Die
Fariseërs en Skrifgeleerdes het Christus gesien en gehoor. Hulle het met Hom gepraat en
geredeneer. En tog het hulle geen deel aan Hom gehad nie. Hy was vir hulle 'n vreemdeling,
en daar was geen kontak tussen hulle siel en Hom nie. Daarenteen het die twee blindes by
Jerigo deel gehad aan Christus, alhoewel hulle Hom nie kon sien nie. Daarom is hulle gered
en genees, juis as gevolg van die geloof wat in hul hart was.
Die geloof is die hand waardeur ons Christus en sy weldade aanneem. Maar hierdie hand
word aan ons deur God geskenk as 'n genadeweldaad. Dit kom dus alleen aan op die geloof.
Christus het gesê: "Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo sal lewe al het hy ook
gesterwe" (Joh. 11:25). Paulus sê vir die tronkbewaarder van Filippi: "Glo in die Here Jesus
Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin" (Hand. 16:31). Al raak ons maar net met
die bewende hand van die geloof die soom van Christus se kleed aan, sal ons gered word,
soos Jesus vir die vrou gesê het: "Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in
vrede" (Lukas 8:48).
Ja, ons kan alles mis in die lewe en tog nog gered word. Maar die geloof kan ons nie mis nie.
Sonder geloof geen deel aan Christus nie! Daarom moet ons steeds bid vir 'n lewende geloof.
Met geloof in die hart, hoe klein die vlammetjie ook al mag wees, is ons deelgenote aan
Christus en aan al sy weldade.
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18 JUNIE
"ALLEEN DEUR DIE GELOOF — SOLA FIDE" — Vr. 61.
".... terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie,
maar alleen deur die geloof in Jesus Christus; selfs ons het in Christus Jesus geglo,
sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die
wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie" —
Gal. 2:16.
Soos ons weet, was die leer van die regverdigmaking alleen deur die geloof die uitgangspunt
en middelpunt van die gedagtes van die groot Hervormer Luther. Hy het gesoek na rus vir sy
gemoed en vrede vir sy hart. Hy het geworstel met die groot vraagstuk van die sonde. Hy het
probeer om langs die weg van goeie werke en godsdienstige ywer tot vrede in sy binneste te
kom. Hy het, as 'n Roomse monnik, gedoen wat maar enigsins verwag kan word ten opsigte
van waak, vas, gebede en toewyding. Later het hy priester geword. Hy kon egter geen rus vir
sy onstuimige hart kry nie. En so het dit aangehou, totdat hy, veral na aanleiding van die
Romeine-brief, ontdek het dat 'n mens alleen deur die geloof, sonder enige werkheiligheid
hoegenaamd, geregverdig word. En toe het hy verstaan dat vroomheid, gebede,
godsdienstige ywer, deugsaamheid, diens van die naaste, ens., wel 'n gevolg kan wees van
ons regverdigmaking maar nooit die grond of oorsaak daarvan nie. Ons word alleen deur die
geloof geregverdig, sonder enige iets daarby. Die geloof is die band wat ons aan Christus
verbind, en wie Christus het, het niks verder nodig nie. En selfs die geloof is nie die grond van
ons regverdigmaking nie, want ook dit is vrug van die genade. In die geloof ontvang ons dus
eintlik genade vir genade, soos ons nog sal sien.
Die gedagte van selfverlossing is baie diep in die menslike hart ingewortel. Daarom glo talle
mense nog dat die mensheid deur beskawing en ontwikkeling homself moet verlos uit sy
ellende. Maar selfs diegene wat glo dat ons deur Gods genade in Christus gered moet word
deur wedergeboorte en nie deur sg. beskawing nie, meen tog ook nog dikwels dat ons van
ons kant darem iets moet bydoen, al is dit dan maar net om die hand uit te steek na Christus.
Hulle vergeet dat ons dood is in die misdade en daarom nie eens ons hand kan uitsteek nie
(vgl. Efés. 2:1). Nee, dis alles genade, en ons kan niks bydra tot ons redding nie. Ons
godsdienstige ywer, ons vrome lewenswandel, ons gebede, ons liefde vir die sending, ons
diensbetoning aan ons naaste — al hierdie dinge dra geen steek by tot ons saligheid nie. Hulle
is almal goed in hulleself maar is alleen die vrug van ons geloof, wat wel 'n onmisbare teken
is van die genade wat ons ontvang het, maar wat 'n strik en gevaar kan word as ons ons
daarop verhef en daardeur geregverdig wil word.
Ons kan die Here nooit genoeg dank vir ons Protestantse erfenis nie. Luther het deur Gods
genade die sleutel gevind waardeur ons waarlik vrygemaak kan word van die boeie van
slawerny en werkheiligheid. Hy het ontdek dat niks en niemand tussen ons en ons Saligmaker
kan staan nie; dat dit nie van die Pous, die priesters, die bieg of die boete afhang of ons gered
sal word nie maar enkel en alleen van die geloof in Christus. Die kerk het net een doel, en dit
is om ons persoonlik tot Christus te lei. Die kerk beskik nie oor die genade nie, en die priester
het nie die mag om ons vry te maak nie.
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19 JUNIE
"NIE VANWEË DIÉ WAARDIGHEID VAN MY GELOOF NIE" — Vr. 61.
"En Jesus sê vir hom: Wat dit betref — as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die
een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here,
kom my ongeloof te hulp!" — Mark. 9:23 en 24.
Ons geloof kan soms, o, so klein wees. Ons twyfel meer as wat ons glo. Ons vrees meer as
wat ons vertrou. Dan gaan dit met ons soos met die vader wat sy kind na Jesus toe gebring
het om hom te genees. Na die teleurstelling met die dissipels, wat nie in staat was om sy kind
te kan genees nie, het die arme man byna geen geloof meer gehad nie. Wel het hy nog, byna
in wanhoop, hom na Jesus toe gewend, maar hy het maar baie min vertroue gekoester dat sy
kind nog gered sal kan word. Tog was hy nie heeltemal sonder geloof nie. Nee, hy het wel
geglo, maar ook was daar sterk ongeloof of twyfel in sy hart. Nogtans het Christus nie vanweë
die kleingelowigheid van die vader hom met leë hande weggestuur nie. Nee, Hy het Hom
ontferm en die man nie beskaam in sy verwagting nie.
Op die vraag van die dissipels waarom hulle nie die duiwel uit die kind kon uitdryf nie, antwoord
Jesus: "Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n
mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal
weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie" (Matt. 17:20). Daaruit blyk duidelik dat dit
alleen ongeloof is wat ons magteloos maak. Wie geloof het, al is dit ook maar so klein soos 'n
mosterdsaad, sal in Christus berge kan versit, want in daardie klein saadjie skuil 'n geweldige
groot boom. Ons mag wel bid om 'n sterk geloof, maar die saak waarop die aankom, is of ons
wel die lewende geloof in ons hart dra?
Dit is ook nie op grond van die grootheid of sterkte van ons geloof dat ons geregverdig word
nie. Daar is geloofshelde soos 'n Abraham, Jeremia, Johannes en andere wat feitlik nooit in
hulle geloof gewankel het nie. Daar is weer talle gelowiges wat swaar moet worstel om in die
geloof staande te bly. Hulle wankel dikwels soos 'n riet, en die geloofsvlammetjie dreig om
dood te gaan. Tog sal God hulle nie ter wille van hulle kleingelowigheid verwerp nie. Hy hou
hulle staande en laat sy werk nie vaar nie. "Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe
lamppit nie uitblus nie" (Jes. 42:3). Wel moet ons stry teen ons ongeloof en bid dat God ons
te hulp kom, soos daardie vader ook gedoen het. Maar een troos kan ons darem altyd hê, en
dit is dat, as alleen die sterk-gelowiges gered moes word, die oorgrote meerderheid van die
gelowiges verlore sou gaan.
Dit is dus nie die waardigheid of kwaliteit van ons geloof wat ons regverdig maak nie. Nee, die
vraag is net of daar geloof in u hart is, nie hoeveel daar is nie. Solank u maar net waarlik glo,
al is daar dan ook nog baie twyfelmoedigheid in u hart, tog is u geregverdig in Christus. Ons
word geregverdig op grond van die soenbloed van Christus, en die geloof is maar die middel
of die hand waarmee ons Christus vir ons toe-eien. En al raak ons Christus dan ook maar net
met 'n hand aan wat bewe van swakheid en vrees, soos daardie vrou wat twaalf jaar lank gely
het (Luk. 8:43-48), dan word ons tog geregverdig en begenadig. "En Hy sê vir haar: "Hou
goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede" (vs. 48). Laat ons God daarom
steeds bid om geloof, al is dit ook maar net 'n vonkie van die ware geloof in ons hart. Ook dit
sal vir ons genoeg wees.
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20 JUNIE
"ONS GOEIE WERKE 'N DEEL VAN ONS GEREGTIGHEID?" — Vr. 62.
"Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke
van die wet" — Rom. 3:28.
In Sondag 24 van die Heidelbergse Kategismus word die Roomse leer van werkheiligheid
weerlê en aangetoon dat ons goeie werke nie kan bydra tot ons geregtigheid voor God nie,
selfs nie eens vir 'n geringe deel nie.
Die Roomse Kerk leer naamlik dat ons goeie werke van besliste waarde is vir ons
regverdigmaking. Alhoewel hulle die standpunt van Pelagius verwerp, nl. dat die mens deur
Sy vrye wil in staat is om self sy geregtigheid uit te werk deur wetsvolbringing, aanvaar hulle
nogtans die standpunt dat ons gedeeltelik kan en moet bydra tot ons regverdigmaking. Hulle
sê dat Jesus Christus wel vir ons die ewige straf vir die sonde gedra het, maar dat onsself die
tydelike straf moet dra, hetsy deur boetedoening aan hierdie kant van die graf of deur lyde in
die vagevuur na ons dood. Verder beweer hulle dat die mens deur die sondeval wel van die
bonatuurlike genadegawes ontroof is, maar sy natuurlike staat is nie aangetas nie. En hy kan
dus uit eie wil die aangebode genade van God aanneem en dan op grond van daardie genade
verder sy eie heil uitwerk of verdien deur goeie werke. Die kindertjies ontvang dan hierdie
ingestorte genade by hulle doop en word dan daardeur in staat gestel om hul eie geregtigheid
uit te werk, op grond van die soenverdienste van die bloed van Christus. Hulle kan ook egter
daardie genade weer verloor. Dit hang van hulleself af.
Teenoor hierdie Roomse werkheiligheid hou ons vol dat ons alleen deur die geloof en nie deur
die werke van die wet geregverdig word nie. Ja, die werkgeregtigheid kan selfs nie eens ten
dele ons geregtigheid voor God wees nie. In Christus ontvang ons alles, en van ons kant hoef
daar niks by te kom nie. Wel sal ons nog sien dat ons nie daarmee die doen van goeie werke
verwerp nie, maar vir ons het dit heeltemal 'n ander betekenis. Ons glo dus nie dat Christus
ons deur sy soenbloed net in staat gestel het om self die hemel te verdien nie. Nee, ons glo
dat Hy inderdaad vir ons die hemel en die ewige lewe verwerf het en dat ons dit deelagtig
word op grond van die geloof alleen en nie deur ons werke nie. Alle gedagte van
verdienstelikheid ten opsigte van ons saligheid is 'n belediging vir die algenoegsame genade
van God in Jesus Christus. Dit is in wese 'n verwerping van die Heiland, al word dit onder nog
sulke vroom woorde bedek, Dit is Farisese eiegeregtigheid en bewys dat ons nog nie besef
dat ons in onsself hopeloos verlore is en dat alleen Gods genade ons kan red nie.
Dit spreek natuurlik vanself dat as ons die goeie werke nie as 'n deel van ons geregtigheid
aanvaar nie, ons nie daarmee te kenne wil gee dat die Christen dan maar hande oormekaar
moet sit en niks doen nie of dat dit dan maar om 't ewe is of ons goeie of slegte werke doen
nie. Dit spreek tog nog van die adel van die mens as beelddraer van God dat hy hom verplig
voel om te doen wat goed is. In hierdie opsig is die moderne heiden, wat geen gevoel meer
vir sonde het nie, veel slegter as byvoorbeeld die Oosterse Boeddhis, wat nog 'n hoogstaande
sedelikheidsideaal nastreef. Die fout is egter dat die mens (humanis) nie besef hoe ver sy
sogenaamde goeie werke te kort skiet nie en dat dit alles tot in die wortel verdorwe en voor
God verwerplik is.
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21 JUNIE
DIE GEREGTIGHEID VOOR GOD MOET VOLKOME WEES" — Vr. 62.
"Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is
geskrywe; Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die
wet om dit te doen nie" — Gal. 3:10.
Wie deur die wet geregverdig wil word, moet die hele wet onderhou, in letter en gees. Wie die
wet op één enkele punt verbreek, verbreek daarmee die hele wet. En dan word die wet 'n
vloek vir ons. Want God kan die oortredinge van sy wet nie ongestraf laat bly nie. Die wet van
God is 'n geheel en kan nie verbreek word nie. Die kleinste skakeltjie wat in 'n ketting breek,
maak die hele ketting stukkend en breek hom in twee.
Daar is dus nie so iets dat God tevrede kan wees met 'n gedeeltelike uitvoering van sy
Goddelike wet nie. Ook kan God nie ons goeie bedoeling aanneem in die plek van die
daadwerklike uitvoering van sy wet nie. Die gehoorsaamheid wat God vereis, moet volkome
en in alle dele aan Gods wet gelykvormig wees. En wie die wet nie so uitvoer nie, word deur
die vloek van die wet getref. Ongelukkig is die mens egter geneig om te dink dat hy God
tevrede kan stel deur sy bes te doen, al slaag hy dan ook nie heeltemal daarin om die wet in
alle dele te onderhou nie. Die voorstelling is dan min of meer so dat God soos 'n goeie vader
is wat in sy skik is met die goeie bedoeling en poging van sy kind, alhoewel die werk van die
kind maar baie onvolmaak mag wees. Hierby word dan egter vergeet dat die mens deur die
sondeval juis daardie kindsposisie verloor het en nou nie meer 'n kind van God is nie. Die
blote gedagte by die mens dat hy self die hemel wil verdien deur werkgeregtigheid, bewys al
dat hy nie kind van God is nie. 'n Kind, immers, beskou nie sy vader as 'n werkgewer en
homself as 'n werknemer wat per kontrak soveel moet verdien uit die hand van sy vader nie.
Nee, die ware kindskap sluit alle gedagte aan verdienstelikheid uit en ken alleen die
verhouding van liefde en wederliefde of dankbaarheid.
Die Roomse geloof sowel as die Modernisme vernietig die kindskap van die gelowige en wil
van hom 'n dienskneg of slaaf van God maak. Ook die modernistiese teologie ken die gedagte
van "alles genade" nie en wil langs die weg van beskawing en sosiale ontwikkeling die hemel
verdien deur menslike kragsinspanning. En dan word steeds gehamer op die sg.
onverganklike waardes en waardigheid van die mens. En steeds word beweer dat die mens
nie so heeltemal sleg is nie. Al is hy miskien 'n dronkaard of hoereerder, is hy darem nog altyd
goed in sy hart; God sal hom darem nie verstoot nie.
As Gereformeerdes verwerp ons die bg. beskouing. Ons sê dat God regverdig is. Hy moet
alles kry of niks nie. 'n Onvolkome uitvoering van sy wet kan Hom nooit bevredig nie.
Die Calvinistiese beskouing oor die verhouding tussen die mens en God word dikwels
bestempel as 'n poging om die mens soveel moontlik te verkleineer. Tog is dit net andersom.
Dis juis die oppervlakkige mensverheerliking van ons tyd wat sowel God as mens verkleineer.
Want aan die een kant word dit so voorgestel asof sonde maar 'n natuurlike iets is; dit lê maar
in die aard van die kreatuurlike as sodanig om onvolmaak te wees, en die mens sou dit te
danke hê aan sy veronderstelde dierlike afkoms. Van die mens as beelddraer Gods word hier
dus niks verstaan nie. Aan die ander kant word ook God also beledig. Want Hy is dan eintlik
die Maker van so 'n halwe diermens, en die kwaad sou dan eintlik 'n deel van Gods beeld
uitmaak. So word God gelaster.
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22 JUNIE
"ONS BESTE WERKE MET SONDES BEVLEK" — Vr. 62.
"En ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n
besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het
ons weggevoer soos die wind" — Jes. 64:6.
Ons beste werke (geregtighede) is soos 'n besoedelde kleed. Dit is die droewige waarheid
wat ons onder die oë moet sien. Die mooiste kleed is bederwe wanneer dit vuil en besoedel
is. Dan is dit eerder 'n voorwerp van veragting wat ons nie graag aanraak nie. Niemand trek
graag 'n besoedelde kleed aan nie. En tog is ons beste werke met sondes bevlek en dus vuil
in die oë van die heilige God. God kan daar dus geen behae in hê nie. Soos ons is, kan God
nie na ons kyk nie. Ons is soos daardie man wat nie 'n bruilofskleed by die fees aangehad het
nie. As ons dus nie met die kleed van geregtigheid van Christus oordek word nie, sou ons
voor Gods aangesig nie kan verskyn nie.
Daar is niks wat ons doen wat volmaak is nie. Selfs ons beste werke is met sondes bevlek.
Laat ons as voorbeeld neem ons gebede. Wie van ons is in staat om 'n volmaakte gebed te
bid? Die gedagtes kom uit 'n sondige hart en 'n verduisterde verstand. Ons moet dit uitspreek
met sondige lippe, in stamelende en gebrekkige woorde. Ons geloof is swak en ons liefde
min. Daarby dwaal ons gedagtes nog so dikwels af. Ons twyfel miskien aan die verhoring van
ons gebed. Ons gebedshouding is nie reg nie. Ons bid miskien om deur ander gesien of
gehoor te word. Ons mag die Fariseërsgestalte besit wanneer ons bid. Ons bid vir selfsugtige
doeleindes of vir verkeerde dinge. O, daar is soveel gevare waarvoor ons blootstaan, selfs
wanneer ons bid. En in die allerbeste geval is ons gebed nog maar ver van volmaak af. En as
die Heilige Gees nie met onuitspreeklike versugtinge in ons harte bid, en Jesus Christus nie
ons gebede heilig en vir ons intree by die Vader nie, dan sou God geen behae hê in enige van
ons gebede nie.
As dan selfs ons gebede soveel gebreke het, hoe is die toestand dan nie met ons ander dade
nie! Elke gelowige gevoel altyd die onvolmaaktheid van alles wat hy doen. Ons voel altyd diep
bedroefd en beskaamd oor onsself. Paulus het gesê "Wie roem, moet in die Here roem" (2
Kor. 10:17). In onsself is daar niks om op te roem nie. Dis alleen die skynheilige Fariseër, wat
homself nie ken nie, wat dink dat daar iets goeds in hom is en dat hy stof het om oor sy werke
te roem.
As ons daarom deur ons werke geregverdig moet word, wat sal van ons word? Watter hoop
het ons? Daarom kan ons God nie genoeg dank nie dat daar nog 'n ander weg tot
regverdigmaking is, nl. deur die geloof in die dierbare soenbloed van ons Here Jesus Christus.
So het die Psalmdigter ook uitgekerm: "As U, Here, die ongeregtighede in gedagtenis hou,
Here, wie sal bestaan? Maar by U is vergewing, dat U gevrees mag word" (Ps. 130:3, 4). Ja,
God is genadig; en alhoewel ook ons beste werke met sonde besoedel is, sien Hy dit tog om
Christus ontwil aan as 'n swakke poging van ons om Hom te verheerlik. Al verdien ons
daardeur nie die hemel nie, dan is dit nogtans voor God nie vergete of waardeloos nie. Ja, Hy
verbind selfs 'n genadeloon daaraan. Die Here sê vir die gemeente van Thiatire: "Ek ken jou
werke en liefde en diens...." (Openb. 2:19). Dit wil sê God neem daar goedgunstiglik kennis
van en prys hulle daarvoor. Ook beloof Hy heerlike dinge aan die wat oorwin.
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23 JUNIE
"VERDIEN ONS GOEIE WERKE NIKS NIE?" — Vr. 63.
"Maar hy antwoord en sê vir sy vader: Kyk, ek dien u, so baie jare en ek het nooit u,
gebod oortree nie en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my
vriende vrolik kon wees nie.... Toe sê sy vader vir hom: Kind, jy is altyd by my, en al
wat myne is, is joue" — Luk. 15:29, 31.
In verband met die vraag of ons goeie werke niks by God verdien nie, gee die gelykenis van
die verlore seun baie lig, as ons let op die houding van die oudste seun, wat tuis gebly het en
sy vader getrou gedien het. Hierdie seun was voorbeeldig en getrou en het baie "goeie werke"
gedoen. Daarvoor moet hy dan ook alle lof en eer ontvang. Ongelukkig was hy egter nie besiel
met die regte kinderliefde nie. Hy het sy vader meer as 'n kneg of huurling gedien dan as 'n
kind. Hy wou beloning hê vir wat hy doen. Dit was nie genoeg vir hom dat hy al die liefde en
dankbaarheid van sy ou vader ontvang en gehad het nie. Nee, hy wou liewer betaal wees vir
sy werk en het homself daarmee op één peil gaan stel met die diensknegte van sy vader.
Dis die tragedie van die menslike lewe dat die mens sy liefde vir God verloor het. En juis dit is
wat God, die Vader, by sy kinders soek, meer as hulle sogenaamde goeie werke. Daarom
was die verlore seun se vader so bly en dankbaar toe sy seun teruggekeer het. Want al het
die kind alles na die wêreld verloor en met leë hande na sy vader teruggekeer, het hy tog
teruggekom met 'n hart vol verlange en brandende liefde teenoor sy ou vader. Al sou 'n kind
ook op volmaakte wyse sy vader dien, sou die ouerhart tog innig treur as die ouer besef dat
hy nie die liefde van sy kind het nie. God wil ons liefde hê, en dan sal die gehoorsame diens
vanself kom.
Die hele vraag of ons goeie werke nie beloon word nie, is 'n belediging vir die liefde van God
en toon 'n verkeerde gesindheid by die mens. Vir ons behoort dit genoeg te wees om te weet
dat ons 'n dierbare en liefdevolle Vader het wat vir ons sorg met onuitspreeklike liefde en trou.
Ons behoort ons glad nie te bekommer oor loon of betaling nie. So 'n gedagte behoort selfs
nie in ons op te kom nie. Dit behoort vir ons die hoogste vreugde te wees om ons hemelse
Vader te dien met al ons kragte, wetende dat Hy vir ons sorg en dat ons g'n loon nodig het
nie. Ons besit al wat God besit. Ons is ryk in God en nie armsalige slawe nie.
Die mens is verplig om God te dien, eenvoudig omdat hy skepsel is en God sy Maker. God
het reg op ons dienste, nes 'n vader reg het op die diens van sy kinders. As God ons moet
betaal vir ons dienste, dan beteken dit dat ons daarsonder nie verplig is om Hom te dien nie.
Ons kan dan ons gawes en talente net sowel aan die duiwel wy, as ons wil. En God sou dan
ook nie reg hê om ons te straf as ons Hom nie wil dien nie. Dit staan dan immers in ons keuse
wat ons wil doen en wie ons wil dien. Mens kan tog nie 'n ander verplig om vir jou te werk nie,
en jy kan hom ook nie straf as hy nie vir jou wil werk nie.
So is dit egter nie met ons nie. As kinders van God is ons absoluut verplig om Hom te dien,
selfs al was daar geen genadeloon aan verbonde nie. En as ons God nie wil dien nie, het Hy
volle reg om ons daarvoor te straf. Ons behoort dus nie in die eerste plek te vra na die loon of
verdienste van ons goeie werke nie. Ons moet God dien uit kinderlike liefde, omdat Hy ons
Vader is. Dit is sy Goddelik reg en eer. Dit kom Hom toe. En dit is ook ons eer dat ons God
mag dien as sy kinders.
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24 JUNIE
"BELONING UIT GENADE" — Vr. 63.
"So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is
onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om. te doen'
— Luk. 17:10.
Dat daar so iets as 'n genadeloon is wat God aan sy kinders sal gee, kan nie in die minste
betwyfel word nie. Die Bybel is vol daarvan. Van Moses lees ons byvoorbeeld dat hy "die
smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien
na die beloning" (Hebr. 11:26). Christus self het "vir die vreugde wat Hom voorgehou is" die
kruis verdra en die skande verag (Hebr. 12:2). In verband met die liefdadigheid lees ons: "Pas
op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie; anders
het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie" (Matt. 6:1). So troos Christus sy
verdrukte volk met hierdie woorde: Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg....
Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele" (Matt. 5:11, 12). Verder lees
ons in Hebr. 10:35: "Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie." En
in Hebr. 11:6: "En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God
gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van wat Hom soek". So is daar nog talle ander
Skriftuurplekke wat die gedagte van loon en straf bevat. Dit skyn asof die Bybel dit gedurig
aan ons voorhou om ons te bemoedig, sodat ons nie miskien verslap nie. Dit moet dan dien
om ons geloof te versterk en ons te laat verstaan dat die lyde van die teenswoordige tyd nie
opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie (Rom. 8:18).
God sal dus wel ons lyde en stryd hier op aarde beloon met die erekroon van oorwinning en
saligheid. Hy sal die smaad en verdrukking wat ons hier moes ly, nie vergeet nie. Dit is in
hierdie sin dat Paulus vir die gelowige sê: ".... werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want
dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae" (Fil. 2:12 en 13).
Dit is presies dieselfde as wat Adam moes gedoen het, onder die werkverbond maar wat hy
weens die sondeval nie kon uitvoer nie. Wat hy egter nie kon doen nie, dit het Christus wel
gedoen, en so het Hy vir ons die ewige lewe verwerf. Die werkverbond het also vir ons plek
gemaak vir die genadeverbond maar het die krag van beloning nie verloor nie. Die
regverdigheid in Christus bring vir ons die saligheid. Net soos die sonde noodwendig ellende
meebring, so bring die volmaaktheid ook die volsaligheid. En dan kom die saligheid nie as 'n
los aanhangsel of toevoegsel by die volmaaktheid of heiligheid nie. Nee, dit word in die
volmaaktheid self bevat. Wie volmaak is, is geluksalig in homself. Hy dra die hemel in sy hart.
Hoe meer ons in die genade groei, des te vatbaarder word ons vir die hemelse geluk. Die
genadeloon is dus 'n noodwendige vrug van die toewyding in die diens van God. Hoe vuriger
en ernstiger ons toewyding, hoe groter die loon.
Ten diepste bestaan die loon eintlik daarin dat ons as skepsele en kinders van God in die lewe
deel kry in sy werke; dus dat ons ons volkome verenig met wat God deur ons wil doen. Die
genadeloon dra dan ook hoofsaaklik 'n geestelike karakter en maak ons innerlik ryker en
gelukkiger. Dit blyk onder andere ook uit die dinge wat God aan sy volk belowe, soos
"verborge manna", "mag oor die nasies", "'n wit keursteen", "'n nuwe naam", "die kroon van
die lewe", "die morester", "wit klere", "oogsalf" ens. Dis alles dinge wat ons geestelik verryk
en versterk en daardeur gelukkig maak (vgl. Openb. 2, 3).
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25 JUNIE
"SAL DAAR VERSKIL WEES IN DIE BELONING?" — Vr. 63.
"Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan
ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is
of kwaad". — 2 Kor. 5:10.
In die hemel sal almal salig wees, dit wil sê volkome gelukkig. Daar is die einde van alle
smarte. Sover as dit betref is die lot van almal in die hemel presies eenders. Elkeen sal daar
die volle maat van heerlikheid geniet waarvoor God hom bestem en aangelê het. En niemand
sal 'n ander beny nie, want elkeen sal weet dat daar waar God hom gestel het om Hom te
dien, net die regte plek vir hom is, waar hy sy God op die allerbeste sal kan groot maak en
prys. Die verskeidenheid tussen menslike karakters, talente en gawes sal dus nie in die hemel
wegval nie. Elkeen sal daar net die volheid bereik het van sy bestaan en karakter, en elke
mens sal 'n toonbeeld wees van die menigvuldige wysheid en ryke almag van God wat in hom
verwesenlik of geopenbaar word.
Maar behalwe hierdie natuurlike verskeidenheid sal daar ook nog 'n verskeidenheid wees in
die beloning wat elkeen daar uit genade sal ontvang. Elkeen sal ontvang "volgens wat hy
gedoen het" op aarde. So het Christus byvoorbeeld aan sy twaalf apostels belowe dat hulle 'n
buitengewone ereplek in die hemel sal ontvang, nl. twaalf trone om op te sit. Ook blyk dit uit
die gelykenis van die talente dat die een daar meer heerlikheid sal ontvang as die ander, nl.
na dié mate wat hy hier op aarde gewoeker het met sy talente. Daarom gee Christus die bevel
aan ons om vir ons "skatte" bymekaar te maak in die hemel, waar geen mot of roes verniel
nie en waar diewe nie inbreek of steel nie (Matt. 6:20). Hier op aarde besit almal nie ewe veel
skatte nie, en so sal dit ook in die hemel wees. Wel sal daar niemand wees wat arm of
behoeftig is nie, want die minste wat elkeen sal besit, sal die onverderflike kroon van die ewige
lewe wees. Tog sal daar in die kroon van 'n Paulus byvoorbeeld meer edelgesteentes skitter
as in dié van die moordenaar aan die kruis, wat net ter elfder ure bekeer is en wie se lewe op
aarde origens in die diens van die sonde verspeel is.
Die geloofsstryd op aarde en die diens van God maak onsself ryker en sterker en daarom
vatbaar vir groter saligheid as dié van 'n mens wat geen stryd gehad het en nie in die diens
van God op aarde gehard en gesterk is nie. So sal 'n Johannes byvoorbeeld dieper en inniger
kan geniet van die hemelse heerlikheid, omdat hy hier op aarde so sterk ingedring het in die
heilgeheim van God. Dit alles beteken dat ons 'n heerlike genadeloon sal ontvang vir al ons
liefde, ywer en toewyding in diens van onse Here, terwyl tog elke verloste hiernamaals ook
die volle saligheid sal smaak.
Dit neem egter nie weg dat ons God moet dien nie, nie om die loon nie maar enkel en alleen
uit liefde en dankbaarheid. Nogtans handel God met ons soos 'n liefdevolle Vader en wil Hy
ons in ons swakheid aanmoedig deur die loongedagte (Matt. 16:27; Openb. 22:12, Hebr.
11:24-26; 2 Tim. 4:7, 8, ens.). Vir Israel het God aangemoedig deur die gedagte van 'n land
vloeiende van melk en heuning. Hoe het Moses en tewens al die aartsvaders nie die beloofde
land begeer nie! Paulus het homself getroos met die gedagte dat, as hy sterwe, hy van
Christus die kroon van geregtigheid sal ontvang. Ook hier moet ons nie wyser as God wees
nie. Daar is 'n heerlike genadeloon wat op ons wag.
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26 JUNIE
"MAAK HIERDIE LEER SORGELOSE EN GODDELOSE MENSE?" — Vr. 64.
"Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee,
stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons dan nog daarin lewe?" —
Rom. 6:1 en 2.
As die Kategismus vra of "hierdie leer" nie sorgelose en goddelose mense maak nie, dan
bedoel hy daarmee die leer van die regverdigmaking enkel en alleen deur die geloof en nie
deur die goeie werke nie. Dis naamlik 'n beskuldiging wat veral van Roomse kant ingebring
word teen die Protestantisme. Volgens hulle sou die genadeleer aanleiding gee tot verslapping
in die sedes en in godsdienstige ywer en getrouheid. Immers, as ons dan enkel en alleen deur
die geloof geregverdig word, waarom sal ons dan nog goeie werke ook doen? Ons saligheid
is dan tog immers gewaarborg, en ons het nie nodig om van ons kant ons in te span nie.
Boetedoening, aalmoese en goeie werke is tog van geen betekenis vir ons redding nie. En
waarom sal ons dan nie maar gemaklik en lekker lewe nie?
Inderdaad was daar van die vroegste tye af sekere mense wat die genadeleer misbruik het,
soos duidelik blyk uit die vrae wat Paulus in die bo aangehaalde tekste vra. Dis naamlik die
sg. Antinominiane of die mense wat beweer dat ons ons nie deur die wet enige juk moet laat
oplê nie. Volgens hulle is dit: hoe groter sondaar, hoe groter genade. Christus het vir ons alles
volbring. Ons hoef daar g'n jota of tittel by te sit nie. Selfs die bekering en heiligmaking het Hy
vir ons gedoen, sodat ons ons nie eens hoef te bekeer en in heiligheid hoef te wandel nie. Die
Wederdopers het hierdie leer op die spits gedryf en hulle oorgegee aan die grofste
uitspattinge. Die ou liggaam of sondige vlees moet dan aan die sonde oorgegee word om
daarin te sterwe, opdat die gees kan lewe. Vandaar dat hulle soms naak in hulle eredienste
verkeer het en partymaal in onsedelike uitspattinge verval het.
Daar is dus, helaas, mense wat aanleiding gee om die leer van die regverdigmaking alleen
deur die geloof tot 'n aanstoot te maak. Ons sal egter nog sien dat die mees nougesette
lewenswandel juis aangetref word by hulle wat glo dat ons enkel en alleen deur genade gered
word. Dis vleeslik-gesinde mense, wat die ware geloof nie besit nie, wat die genadeleer op so
'n gruwelike wyse misbruik. 'n Ware kind van God sal dit nooit doen nie. In die wese van die
saak verwerp sulke mense die genade van God. Want hulle meen dan om deur hulle
ongebondenheid en losbandigheid vir God welbehaaglik te wees. Dis dus 'n soort
skynheiligheid wat in valse eiegeregtigheid meen om beter te wees as die nougesette kinders
van die Here. Dis 'n gruwel in Gods oë en 'n belediging vir Gods genade. Ons moet tog so
versigtig wees dat ons lewenswandel nie oorsaak is dat Gods genade gelaster word nie. Juis
op ons word daar noukeurig gelet om te sien wat die vrugte van die genadeleer in ons lewe
is.
Die vryheid wat daar in Christus te vinde is, kan inderdaad op 'n gevaarlike wyse misbruik
word deur mense wat nie geestelik lewe nie. Dit is, helaas, 'n feit dat baie mense banger is vir
die predikant of die polisieman as wat hulle vir God is. Daarom dat die Roomse Kerk die mens
onder die slawejuk van vrees wil hou. Tog bly dit 'n feit dat niemand deur vrees gedrewe, tot
so 'n hoogte van toewyding en gehoorsaamheid aan God kan kom as hy wat God leer liefkry
het en vir wie daar niemand in die hemel of op die aarde bokant God is nie (Ps. 73:25).
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27 JUNIE
"WIE IN CHRISTUS INGEPLANT IS, MOET VRUGTE DRA" — Vr. 64.
"Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra baie vrag, want
sonder My kan julle niks doen nie" — Joh. 15:5.
Die leer van die regverdigmaking alleen deur die geloof in Christus kan nie onverskillige
mense maak nie. Die geloof verbind ons op 'n lewendige wyse aan Christus, sodat ons nie
meer los van Hom staan nie maar in Hom lewe en Hy in ons. Hierdie mistieke unie of
vereniging met Christus word deur die Heilige Gees in ons hart bewerk. En also kom daar 'n
wonderlike eenheid tot stand waardeur die gelowige en Christus nie meer twee is nie maar
een, terwyl daar tog geen panteïstiese versmelting plaasvind nie. Dan is dit so dat die
verhouding tussen Christus en die gelowige dieselfde word as die tussen man en vrou, net
dat dit nog veel inniger, soeter en kragtiger is as die band tussen man en vrou. Christus is dan
ons Hoof en ons sy lede, wat deur die Hoof geregeer en bestier word. En Hy word in ons
ganse lewe geopenbaar, sodat ons vrugte van geregtigheid voortbring. As Christus in ons
lewe, dan kan ons nie die werke van die duiwel doen nie. Immers, "'n mens pluk tog nie druiwe
van dorings of vye van distels nie.... 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte
boom ook geen goeie vrugte nie" (Matt. 7:16 en 18).
As ons praat van regverdigmaking deur die geloof alleen, dan bedoel ons daarmee die
lewende, kragtige geloof en nie 'n bloot historiese geloof nie. Soos ons reeds tevore gesien
het, is die geloof nie net 'n blote opvatting of opinie wat ons oor Christus het nie, maar 'n
lewende band wat ons hele persoon en wese aan Christus verbind. 'n Ware gelowige is dus
iemand wat in Christus gewortel is, nes die rank in die wynstok. Hy leef nie meer uit homself
nie maar uit Christus. Dit is dus onvermydelik dat die lewe van Christus in sy lewe geopenbaar
sal word. Ons lewe nie hier op die aarde los van Christus, om dan eers met ons dood in Hom
oorgeplant of ingeënt te word nie. Nee, daardie vereniging vind nou reeds plaas deur die
geloof in Christus. God het nie ons name net in die boek van die lewe opgeteken, om dan
eendag, wanneer ons daar voor Hom verskyn, te kyk wat in die boek staan en of ons daar kan
toegelaat word nie. Nee, sy verkiesende genade is 'n lewende werklikheid wat elke oomblik
van ons lewe in ons werksaam is tot verlossing van die sonde. En daarom kan 'n gelowige nie
anders nie as om goeie werke te doen uit liefde en dankbaarheid, maar ook omdat Christus
in sy hart woon. Agter sy gedagtes, woorde en dade, sy hele lewe, sit Christus. In al sy doen
en late word Christus geopenbaar. En dit is dus 'n lastering van Christus om te beweer dat die
regverdigmaking deur die geloof alleen onverskillige mense maak. Die besit van Christus in
ons hart is 'n veel sterker spoorslag om goed te doen as die jammerlike gesukkel van 'n slaaf
wat deur sy eie "goeie werke" wil probeer om die hemel te verdien. Nee, die gelowige doen
goeie werke, eenvoudig omdat hy nie anders kan nie. Hy sou homself van Christus moet
losskeur en Christus uit sy hart uitruk om in staat te wees om goddeloos en onverskillig te kan
wees.
In Hebreërs 11 kan ons sien tot watter kragtige dade die geloof Gods kinders aangespoor het.
Paulus wys daarop dat ons "goeie werke" deur God vooraf bepaal is, net soos ons redding
deur Christus; "want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God
voorberei het, sodat ons daarin kan wandel" (Efés. 2:10). Die werke wag dus as 't ware op
ons om gedoen te word, en ons kan hulle nie vermy nie.
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28 JUNIE
"WAAR TREF ONS SORGELOSE MENSE AAN?" — Vr. 64.
"Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte
graftes wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande
onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mens wel regverdig, maar van binne is
julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid" — Matt. 23:27 en 28.
Daar is haas geen groter vyand van Christus as die skynheilige Fariseër nie. Dis wel opmerklik
dat niemand die Here so gedurig aangeval en bitterlik vervolg het as die Fariseërs en
skrifgeleerdes nie. En wat was die oorsaak? Net eenvoudig dit dat die Fariseërs hulle eie
saligheid wou verdien deur hulle goeie werke, terwyl Christus geleer het dat die mens enkel
en alleen deur genade gered moet word en dat sy sg. goeie werke soos 'n wegwerplike kleed
voor God is. Hy het die Fariseërs laat sien in hulle innerlike leegheid en vuilheid van die siel
en nie geskroom nie om die windsels van skynheiligheid en eiegeregtigheid weg te ruk van
hulle lewe af. So het Hy hulle in hulle naaktheid tentoongestel aan die oë van die volk. Hy het
ook aangewys dat hulle wel 'n skyn van vroomheid besit en tog in die verborgene hul skuldig
maak aan allerlei sondes, oorspelige gedagtes, uitbuiting van die armes en verdrukking van
weduwees en wese, ens.
Dis altyd moeilik om op sedelike gebied vergelykings te tref. Maar tog kan ons met die grootste
vrymoedigheid die sedelike lewenspeil van die Gereformeerdes of Calviniste vergelyk met dié
van die Roomse Katolieke met hulle werkheiligheid. Daar kan nie die minste twyfel bestaan
nie dat daar veel meer nougesetheid, waarheidsliefde en regskapenheid aangetref word onder
die Calviniste as in Roomse kringe. Sulke dinge soos lastertaal, dobbelary en
Sabbatsontheiliging is in Gereformeerde kringe baie beperk. En onder die Gereformeerdes is
diegene wat die sterkste klem lê op God se verkiesende genade, nog weer die nougesetste.
Dis onder hulle dat dans en kaartspel as sonde bestempel en teëgegaan word. Dis hulle wat
die meeste optree teen enige vorm van lotery. Dis hulle wat sterk nadruk lê op soberheid van
lewenswyse en kuisheid in kleredrag, ens.
Die feite bewys dat die leer van regverdigmaking deur die geloof nie goddelose en sorgelose
mense maak nie. Veeleer is dit in modernistiese kringe, waar soveel klem gelê word op die
innerlike waarde van die mens en bekwaamheid om deur beskawing, ewolusie en sosiale
opheffing sy eie heil te werk, dat die strengheid van sedes vinnig begin verlore gaan. Hier kry
ons die meeste losbandigheid en verwerping van die tradisie.
Selfs in metodistiese kringe, waar so baie gemaak word van oorgawe aan Jesus, verandering
van die lewe en geestelike verdieping en waar dit weer die mens is wat deur bekering homself
red, is die lewenswandel nie so ernstig en nougeset as by die Calviniste wat net roem in die
genade van God nie. Die mens is te bang om dit te waag met die genade van God alleen."
Op een of ander manier wil hy darem nog homself help. En tog is daar nie 'n groter mag ten
goede op die aarde as die dankbaarheid nie. Hy wat kan sê: "Ek weet my Verlosser leef", sal
deur niemand oortref word in toewyding aan God en regskapenheid van lewenswandel nie. In
die gelykenis van die "verlore seun" (Lukas 15) kan ons sien dat die skynbare "goeie seun"
(werkheilige) tog nie sy vader werklik liefgehad het nie maar alleen uit eiebelang sy vader
gedien het. 'n Mens kan jou voorstel hoe die "verlore seun" nadat hy berou gekry het en
teruggekom het na die vaderhart, sy vader met volkome toewyding en liefde gedien het tot die
einde toe. Die slawe-moraal van die eiegeregtige Fariseër kom nie naby die volkome
selfverloëning van die verloste in Christus nie,
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29 JUNIE
"WAAR KOM DIE GELOOF VANDAAN?" — Vr. 65.
"Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle m
Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat
preek?" — Rom. 10:14.
Daar is twee uiterstes wat vermy moet word i.v.m. die vraag waar die geloof vandaan kom.
Die een is die Roomse opvatting dat die kerk (of priester) die genade in ons hart bewerk
waardeur ons die geloof deelagtig word. En die ander is dié van die Wederdopers en
geesdrywers wat die kerk heeltemal uitskakel en alles net toeskrywe aan die mistieke werking
van die Heilige Gees in ons hart.
As Gereformeerdes neem ons die houding in dat dit wel God, die Heilige Gees, is wat die
geloof in ons harte werk, maar dat Hy gebruik maak van die kerk om die genademiddele te
bedien, waardeur die geloof in ons hart ontstaan.
Dis dus nie, soos die Roomse beweer, die kerk of priester wat die mag het om die geloof in
die hart te bewerk nie. Daarom het Jesus vir Nikodémus gesê: "Voorwaar, voorwaar, Ek sê
vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie
ingaan nie" (Joh. 3:5). Die water word hier wel genoem, nie omdat dit ook 'n soort towerkrag
het, soos die Roomse doopwater nie, maar eenvoudig as simbool van die inwendige
reinigende werking van die Heilige Gees. In vers 6 word dan ook alleen van die Gees gepraat,
wat die wedergeboorte in die hart bewerk. Die kerk het dus nie mag oor die hart van die mens
nie. Sonder Gods Gees sou die kerk nie in staat wees om een enkele hart tot geloof te beweeg
nie. Al die arbeid van die kerk in die prediking, herderlike sorg en tug sal niks help as God nie
deur sy Gees die werk seën sodat dit kan vrug dra in die hart van die lidmate van die kerk nie.
Aan die ander kant kan ons nie saam met die Wederdopers en geesdrywers die kerk uitskakel
uit ons geloofslewe nie, asof die saligheid net 'n persoonlike saak tussen God en ons siel is
en die kerk daarby geen rol speel nie. God gebruik die kerk as 'n instrument om sy Woord te
laat preek, waardeur die geloof in ons hart verwek en gesterk word. Dit leer Paulus baie
duidelik in die teks wat ons hierbo aangehaal het. Die geloof word deur die prediking verwek,
en daar kan nie gepreek word as daar nie 'n Kerk is wat die ampsdraers roep en uitstuur nie.
God se Woord het 'n bepaalde gestalte aangeneem in die Heilige Skrif.
Dit is nie net 'n bloot geestelike saak nie. Die inhoud daarvan moet ondersoek en bestudeer
word en dan in die prediking uitgedra word tot die gemeente. Daarvoor is 'n kerk met
ampsdraers nodig. As ons die kerk sou toemaak en die Bybel opsy sit, om net deur die Gees
in ons hart geleer te word, sal daar baie gou 'n Babelse spraakverwarring wees, en elkeen sal
glo net wat hy wil, terwyl die geloof ten slotte van die aardbodem af sou verdwyn. As ons die
kerk van Christus wegstoot uit ons lewe, dan word elkeen sy eie kerk, en dan kry satan kans
om te verdeel en heers. As God sy kerk nodig ag hier op aarde, mag ons nie wyser as Hy wil
wees nie.
Met al sy foute en tekortkominge is die kerk nogtans die sterkste bolwerk van bewaring en
verbreiding van die Evangelie op aarde. Nooit mag ons, soos die Russelliete of Bybelstudente
doen, die kerk van Christus probeer afbreek nie. Aan die ander kant moet die kerk onthou dat
dit die magtige verantwoordelikheid het om Gods Woord te verkondig en uit te dra op die
aarde. Wee die kerk as dit meewerk om die geloof in Christus te vernietig en die geloof in die
menslike mag, hetsy politieke, wetenskaplike, kulturele mag of wat ook al, te wil fundeer!
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30 JUNIE
"DIE GELOOF GEWERK DEUR DIE VERKONDIGING VAN DIE EVANGELIE"
— Vr. 65.
".... want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur
die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly" — 1 Petr. 1:23.
Die prediking van die Woord is die groot genademiddel waardeur die geloof in die hart van
Gods kinders verwek en onderhou word. Daarby kom dan die sakramente om die geloof te
versterk. Die prediking van die Woord is soos saad wat gesaai word en ontkiem in die vrugbare
akkers van ons hart wat deur die Heilige Gees daarvoor ontvanklik gemaak is. Die sakramente
daarenteen is soos water wat die akker besproei en die groei bevorder van die saad van
genade wat reeds op die akkers van ons hart bloei. Die sakrament kan daarom alleen bedien
word aan diegene wat reeds die geloof besit, terwyl die Woord ook gepreek word aan hulle
wat nog in die duisternis van die heidendom lê. So het Jesus in Matt. 28:19 die groot
sendingsbevel gegee waarvolgens sy dissipels die Woord moes gaan verkondig tot aan die
eindes van die aarde en die nasies moes bekeer tot die Christendom. Ons moet daarby egter
daarop let dat Christus eers vooraf gesê het: "Aan My is gegee alle mag in hemel en op aarde"
(vers 18). Daarmee het Hy klaarblyklik te kenne gegee dat dit alleen deur sy grote mag is dat
hulle dissipels op die aarde sal kan maak. Dit is dus nie in hulle mag nié, maar hulle kon die
taak alleen verrig in die krag van Christus. Dit sal niks help dat ons met bekwaamheid,
geleerdheid en welsprekendheid die Evangelie verkondig, as Christus nie deur sy Heilige
Gees die harte ontvanklik maak vir die saad van die Woord nie.
Die prediking van die Woord is egter ook 'n middel om die geloof, wat in ons hart wortelgeskiet
het, te onderhou en op te bou. As ons nie gedurig onder die prediking kom nie, sal ons geloof
kwyn en verswak. 'n Gemeente wat 'n lang tyd herderloos is en ongereeld bedien word, kwyn
in geestelike opsig. Dit is daarom 'n baie groot voorreg wat ons het dat die Woord nog so
gereeld en ongestoord onder ons gepreek mag word. En ons moet dit waardeer en daar die
volste gebruik van maak vir ons en ons kinders. Daar is, helaas, soveel ontroue kerkgangers
en dikwels nogal mense wat maklik by die kerk kan kom. Daar is gelowiges wat feitlik nog net
die sakramente gebruik en die prediking van die Woord van minder waarde ag. Hulle het
miskien onbewus weer teruggeval in die Roomse dwaling, nl. dat ons deur die sakrament
ingestorte genade ontvang waardeur ons die ewige lewe deelagtig word. Tog is dit verkeerd.
Gods Woord is die groot genademiddel wat lewend en kragtig en skerper as enige
tweesnydende swaard is (Hebr. 4:12). Dis die grootste mag op aarde tot redding of verderf:
redding van dié wat glo, en verderf van dié wat dit verwerp.
Waar die mens geskape is na Gods beeld as 'n persoonlike wese, daar is dit deur die Woord
dat daar 'n persoonlike verhouding tussen die mens en God ontstaan. Dit sluit wel nie die
geheimnisvolle kragwerking van die Heilige Gees uit nie, maar die Gees werk deur die Woord
om dit in ons gestalte te laat kry. Selfs waar die Gees in die hart van ons kindertjies werk voor
hulle miskien nog iets begryp, daar plant Hy dieselfde Woord in hul hartjies in. Normaalweg
egter laat die Gees ons die Woord lees en hoor in Skrif en prediking en word die geloof in ons
bewerk of versterk.
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1 JULIE
"DIE GELOOF GESTERK DEUR DIE GEBRUIK VAN DIE SAKRAMENTE" — Vr. 65.
"... en dat wyn die mens se hart kan bly maak om die aangesig te laat blink van die olie,
en dat brood die mens se hart kan versterk" — Ps. 104:15.
Die doel van die sakramente is om ons geloof te versterk. Hoe dit presies geskied, sal ons
nog sien. Hier het ons vereers net te doen met die ontstaan en groei van ons geloof in die
algemeen. Soos duidelik blyk uit die teksvers hierbo, het die simbole van die sakramente,
soos bv. wyn en brood, die betekenis van versterking van die lewenskrag. Deur wyn word die
lewenslus en lewenswarmte verhoog, en solank dit nie misbruik word nie, het dit dan ook sy
regmatige plek in ons lewe. Brood weer word genoem die staf van die lewe en is die eintlike
voedsel wat God vir die mens bestem het om sy lewe te onderhou. Ons sal nog weer hierop
terugkom.
In verband met die versterking van ons geloof moet ons nog wys op 'n belangrike verskil
tussen die sakramente van die Doop en die Heilige Nagmaal. Die Doop is die teken van ons
reiniging en inlywing in Christus, dus van die nuwe lewe wat ons in Christus deelagtig geword
het. Daarom word die Doop maar net een keer bedien, aangesien mens maar net een keer
gebore of wedergebore word. Die nagmaal egter dui aan ons gedurige groei in die genadelewe
deur middel van die versterkende krag deur die liggaam en bloed van Christus. Dit sien dus
op die voeding van ons siel met die geestelike spyse en moet daarom gedurig weer herhaal
word. Christus het dit daarom ingestel as iets wat gedurig onderhou moet word en van tyd tot
tyd herhaal moet word.
Woord en sakrament hoort bymekaar. Die sakramente bevestig die prediking van die Woord.
Dit is 'n sigbare bevestiging van die genade wat in die prediking aangebied word. Dit laat ons
deur sekere tekens sien wat ons in die prediking gehoor het. Die mens is geneig om te twyfel
aan wat hy hoor, totdat hy dit met sy oë gesien het. Dit was byvoorbeeld die geval met die
kleingelowige Thomas. En nou kom die Here in sy genade ons swakgelowigheid tegemoet
deur ons as 't ware te laat sien in die sakramente die dinge wat Hy ons beloof in die Evangelie.
Die sakramente behoort daarom nooit anders as saam met die verkondiging van die Evangelie
bedien te word nie. Hulle het g'n krag in hulleself nie maar dien alleen as bevestiging van die
Evangelieprediking en ontvang hulle sakramentele werking alleen deur die Woord van God,
wat deur hulle simbolies aangedui word. Alleen in verband met die bediening van die Woord
het die sakramente die uitwerking dat hulle ons geloof versterk. Daarom mag die Doop en die
nagmaal nie by private huise bedien word nie, tensy daar 'n byeenkoms van die gemeente
plaasvind en die Woord daar amptelik bedien word. Die predikant mag nie die doop en die
nagmaal bedien aan afgesonderde krankes in huise nie, soos die Roomse priesters doen.
Sakramente hoort alleen daar tuis waar gepreek word, en die prediking kan nie van die
gemeente losgemaak word nie.
By die protestante het die preekstoel die plek ingeneem wat die altaar in die Rooms-Katolieke
kerke het. Daar is in ons tyd 'n neiging om die sakramente te verhef bokant die
Woordbediening. In die sg. "Liturgiese beweging" vind ons 'n rigting wat feitlik terug na Rome
voer. Ons moet teen hierdie gevaar gewaarsku wees. God moet in gees en in waarheid gedien
word, en ons mag nie toelaat dat die persoonlike gesprek tussen God en mens in die
Woordbediening vervang word deur die magiese proses van meganiese
sakramentsbediening, wat van die Woord losgemaak is nie.
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2 JULIE
"DIE SAKRAMENTE AS WAARTEKENS" — Vr. 66.
" ..... julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal 'n teken wees
van die verbond tussen My en julle" — Gen. 17:11.
Die doel van die sakramente is vir eers om 'n teken te wees, om 'n gedagte af te beeld of voor
te stel. Ons gebruik dikwels tekens om iets aan te dui, bv. wanneer ons met 'n kind praat of
met iemand wat 'n vreemde taal praat, of iemand wat doofstom is. 'n Teken dien ook soms as
'n bykomende bevestiging van wat ons sê. So het die Here byvoorbeeld vir Abraham gewys
op die sterre van die hemel as 'n teken van die groot volk wat uit hom gebore sou word. Die
Here het 'n teken aan Kain gesit waardeur hy bewaar sou word dat niemand hom sou
doodslaan nie. Aan Noag het God die reënboog gegee as 'n teken dat die wêreld nie weer
deur water sou vergaan nie. En aan Gideon het God die teken gegee van die wolvlies,
waardeur Hy hom verseker het dat hy die oorwinning in die stryd sou behaal.
So is die sakramente ook tekens van Gods genade in Christus. Die water in die doop teken
vir ons af die reiniging deur die bloed van Christus. Water het ook wel ander doeleindes
waarvoor dit gebruik word, maar dis tog by uitstek die reinigingsmiddel. En daarom kon daar
g'n beter teken gekies het om die innerlike reiniging van die siel deur die bloed van Christus
af te beeld as die water in die doop nie. Enige kind kan hierdie teken verstaan en iets begryp
van die wonderlike reinigingswerk van die Heilige Gees in ons hart deur die bloed van
Christus. So is ook die brood en wyn tekens van die versterkende en verfrissende werking
van die genade van God in ons, deurdat ons deel kry aan die liggaam en bloed van Christus.
In Ps. 104:15 kan ons duidelik sien wat die betekenis is van die brood en wyn in die lewe van
die mens. Brood is die staf van die lewe en is die groot middel tot lewensonderhoud deur God
aan die mens gegee. Vir die gedagte van voeding van ons geestelike lewe deur die liggaam
van Christus kon God dus nie 'n meer geskikte teken gekies het as die brood nie. En wat die
wyn betref, die het ook sy plek as 'n gawe van God aan die mens tot verfrissing van die
lewenskrag en opwekking van die lewenslus, solank dit maar nie misbruik word nie. Daarom
het Christus die water in wyn verander by die huweliksfees in Kana en het Hy die wyn gebruik
om die Heilige Nagmaal in te stel. Die wyn is daarom 'n teken van die verfrissende en
versterkende krag van die bloed van Christus, waardeur ons vervul word van 'n ongekende
hemelse blydskap en krag.
So is ook die breking van die brood en die vergieting van die wyn tekens van die verbreking
van die liggaam van Christus aan die kruis en van die vergieting van sy bloed. Selfs die rooi
kleur van die wyn laat ons dink aan die rooi lewensbloed van Christus wat vir ons gevloei het.
Hoe moet ons dan ons Heiland nie dank dat Hy ons swakheid van geloof tegemoetgekom het
deur vir ons sulke heerlike tekens te gee nie! Hoe versterkend is dit nie om in sulke duidelike
taal te sien die wonderbare rykdom van genade wat ons in Christus besit nie! Hoe word ons
nie daardeur in ons siel aangegryp nie!
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3 JULIE
"DIE SAKRAMENTE AS SEËLS". — Vr. 66.
".... en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant
die voorhangsel waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, Hy wat volgens die orde
van Melgisédek 'n hoëpriester geword het vir ewig" — Hebr. 6:19 en 20. Vgl. ook
Rom. 4:11.
Die hoop op die ewige lewe in Christus is onwankelbaar vasgeanker in God se trou en
waarheid en verbind ons met volkome sekerheid aan die hemel, waar Christus ingegaan het
om voor Gods aangesig te staan as ons Hoëpriester. Deur die sakramente word ons
bowendien verseker dat ons waarlik deel het aan Christus, en word die genadewerking aan
ons siele bevestig en beseël. Die sakramente wil ons op 'n onmisverstaanbare wyse verseker
van die waarheid van Gods beloftes, ook vir ons persoonlik. Dit druk so te sê die Goddelike
stempel of yk op die Evangelie-prediking, waardeur die waarheid en egtheid daarvan buite
alle twyfel gestel word.
Die woord "sakrament" is van Latynse afkoms en is oorspronklik gebruik i.v.m. hofsake,
waarby die priester in die naam van die gode uitspraak moes doen. Daardeur is die woord
later gebruik i.v.m. alle sake wat te doen het met die oorbring van dinge uit die wêreldse kring
in die kring van die gode. Dit is toe o.a. ook veral toegepas op die eed wat krygsliede moes
aflê wanneer hulle by die leër aansluit. Later is die woord veral gebruik i.v.m. die sg.
misteriegodsdienste van die heidendom. In hierdie misteriegodsdiens het die kring van
verlostes dan in die geheim saamgekom en onder die wassing van hande en liggame en die
genieting van 'n gemeenskaplike maaltyd saam verkeer en deelgeneem aan die religieuse
handelinge. So het dit dan vanself gekom dat, toe die Christendom sy verskyning in die
heidense wêreld gemaak het, die woord "sakrament" toegepas is op die Christelike doop en
nagmaalsviering, wat dikwels ook, vanweë die vervolging, in die geheim moes plaasvind, net
in die kring van die gelowiges.
Die sakramente is dus nie net heilige handelinge wat aan die diens van God gewy is nie, maar
dra veral die karakter van 'n Goddelike beseëling van sy genade aan ons, om des te meer
sekerheid in ons siel te gee. Die idee daarvan is in wese dieselfde as wat ons kry i.v.m. die
handelsmerke op handelsware, die stempel van die koning se gesig op ons muntstukke, die
offisiële yk op skale en mate, die amptelike beseëling van waardevolle stukke deur die Rykseël
of die seëlring van die koning, ens. Die bedoeling van al hierdie seels is om vervalsing te
voorkom en sekerheid te waarborg. In die Skrif lees ons o.a. dat Christus verseël is (Joh.
6:27), dat die Verbond verseël is (2 Tim. 2:19), dat Gods Raad verseël is, dat die uitverkorenes
verseël is (Openb. 7). God druk in die sakramente sy Goddelike seël van genade op ons harte
af deur sy Heilige Gees. Die sakramente is dus nie blote tekens nie. Dit herinner ons nie net
aan die bloed van Christus wat eenmaal vir ons gevloei het nie. Nee, dit werk inderdaad 'n
verborge krag in ons siele en druk 'n onuitwisbare stempel op ons af. 'n Nagmaalsganger dra
die merke daarvan in sy ganse persoon en wese. Sy hele voorkoms en lewe toon
onmiskenbaar die geykte spore van die genade wat by in die sakramente ontvang het. Ons
moet net nie die fout maak wat die Roomse maak om te dink dat die sakramente sonder die
Woord vanself werk soos towermiddels nie. Nee, hulle krag is alleen die van beseëling van
die Woord Gods wat ons in die prediking hoor en deur die geloof aanneem.
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4 JULIE
"HEILIGE, SIGBARE WAARTEKENS" — Vr. 66.
"Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal
skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here" — 1 Kor. 11:27.
Ons praat gewoonlik van die heilige doop en die heilige nagmaal. Dit is al so gedoen in die
Christelike kerk van die vroegste tye af. En daarvoor is daar baie goeie rede. Wanneer ons
met die sakramente te doen het, is ons op heilige grond, nes Moses by die brandende
doringbos. Die sakramente is heilig, net soos die heilige Evangelie en die heilige, algemene,
Christelike kerk. Daardeur bedoel ons in die eerste plek dat hulle deur God ingestel is en dus
'n heilige oorsprong het. Wat aan God behoort, is heilig. Daar mag ons nie aan raak om dit te
besoedel of vir onsself eiemagtig toe te eien nie. Die doop en die nagmaal is nie deur mense
uitgedink of ingestel nie. Daarom het ons ook g'n beskikkingsreg daaroor nie. Ons mag dit nie
opsy stel of verander volgens ons goeddunke nie. Ons moet dit aanneem soos God dit ingestel
het, as 'n Goddelike gawe om dit te gebruik volgens sy voorskrif en vir die doel waartoe Hy dit
ingestel het. Ons mag byvoorbeeld nie ander tekens gebruik as water vir die doop en brood
en wyn vir die nagmaal nie. Daarby mag die leraar dan nie maar enigiets sê nie, maar hy moet
die woorde gebruik wat Christus gebruik het toe Hy die nagmaal ingestel en die doopsbevel
gegee het. Die breking van die brood en die vergieting van die wyn mag nie ontbreek nie,
ensovoorts.
Die sakramente word ook heilig genoem, omdat hulle vir ons die reiniging van die sondes
voorstel en bevestig. Ons mag dus nie in ydele ligsinnigheid of in koue onverskilligheid die
sakramente gebruik nie. Wie nie sy sondes gevoel en wil bely nie, die mag die sakramente
nie gebruik nie. Ons mag ook nie uit blote gewoonte of om deur andere gesien te word, die
sakramente gebruik nie. Dit moet altyd by ons heilige erns wees as ons die sakramente
gebruik. En dit moet die uitwerking hê dat ons toeneem in heiligmaking.
Die sigbaarheid van die sakramente is net so onmisbaar, omdat dit bedoel is om met die oog
te laat sien wat ons in die prediking gehoor het. En aangesien die sakramente ingestel is vir
die hele gemeente, moet nie net die tekens self sigbaar wees nie, maar ook die gebruik van
die sakramente moet voor die oë van almal geskied. Die doop moet byvoorbeeld so bedien
word dat die hele gemeente dit kan sien en daardeur versterk word. En so ook die nagmaal.
Dit behoort nie so te geskied dat elkeen as 't ware net vir homself die nagmaal gebruik nie,
maar so dat ons ook vir mekaar tot stigting en opbouing van die geloof die brood en wyn eet
en drink. Daartoe is dit seker nodig dat ons aan 'n gemeenskaplike tafel gaan aansit en uit 'n
gemeenskaplike beker drink. Dit is veel meer sprekend en meer in die oog vallend, omdat die
sigbaarheid dan so sterk op die voorgrond kom. Mag ons dan genade vind om die heiligheid
van die sakramente steeds te bewaar en hulle as sigbare tekens tot ons te laat spreek!
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5 JULIE
"DIE SAKRAMENTE WYS OP DIE KRUIS" — Vr. 67.
"Want julle is almal kinders van God deur die geloof m Christus Jesus, want julle almal
wat m Christus gedoop is, het julle met Christus beklee" — Gal. 3:27 en 28.
Sowel die sakrament van die doop as dié van die nagmaal het net één wesenlike betekenis,
en dit is die versoening van ons sondes deur die bloed van Christus. Hulle wys albei heen na
die offerande van Christus aan die kruis. Hulle bevestig dus net die inhoud van die Evangelie.
Want in waarheid het die ganse Bybel ook net één enkele boodskap en dit is die verlossing
van sondaars deur die kruis van Golgota. Daarom sê Paulus dat hy hom voorgeneem het om
niks onder die Korinthiërs te weet nie behalwe Jesus Christus en Hom as gekruisigde (1 Kor.
2:2). Alle Skrifprediking moet verkondiging van die Christus wees, uit watter gedeelte van
Gods Woord ons ook al die boodskap mag verneem. Dit is ten slotte die enigste ware
vredesboodskap wat van die hemel af na ons toe kom. God spreek tot ons nie anders as deur
die Kruis nie. Deur die Kruis-evangelie word die mensdom in twee geskei, nes die
moordenaars aan die kruis op Golgota. Die prediker mag dus nie op die preekstoel kom met
sy eie boodskap nie, hoe goed hy dit ook al mag doen. Hy mag daar ook nie die boodskappe
van ander mense oorbring nie, hoe vroom eri voorbeeldig hulle ook al mag gewees het. Nee,
hy moet enkel en alleen die boodskap van die Kruis oorbring en Christus verkondig, tydig en
ontydig. Hy moet net die mondstuk van God wees. Ook hierin moet hy homself verloën en tot
diens bereid wees. Hy moet God deur hom laat spreek.
En van sulke prediking dan is die sakramente die bevestiging. Hulle verkondig op 'n ander
wyse niks anders as die gekruisigde Christus nie. Hulle wil alleen die gedagte van ons
daadwerklike gemeenskap met Christus sterker beklemtoon en ons dus verseker van ons
persoonlike deelname aan die genade van God in Christus Jesus, alhoewel dié gedagte ook
in die prediking steeds na vore kom. Ons moet daarom nie 'n bygelowige gedagte hê omtrent
die sakramente nie. Daar vind nie wesenlik iets anders met ons plaas onder die gebruik van
die sakramente as wanneer ons na die Evangelie luister nie. Dis 'n Roomse gedagte dat deur
die doop of deur die gebruik van die nagmaal 'n geheimsinnige soort krag in ons gestort word,
waardeur ons dan die ewige lewe deelagtig word. Nee, ons word Christus deelagtig enkel en
alleen deur die geloof, en al sou ons deur omstandighede verhinder word om die sakramente
te gebruik, sal ons daardeur nie die saligheid verloor nie. Die sakramente is daar alleen tot
versterking van ons geloof en mag daarom nie deur ons geminag word nie. Ons moet daar
getroue en dankbare gebruik van maak solank God dit ons vergun. Maar ons moet nie meen
dat dit op sigself 'n krag of waarde besit anders as dié wat ons uit die Woord van God put nie;
albei verkondig alleen Christus. En solank ons dan nog Gods Woord besit, moet ons getroos
en tevrede wees, al sou ons miskien deur ouderdom of siekte verhinder word om die
sakramente te gebruik.
Dit is wel waar dat ons baie mis as ons nie meer die sakramente kan gebruik nie. Ons kry dan
inderdaad nie daardie besondere soort versterking wat die sakramente vir ons bring nie. Dis
dan ook wel te begrype dat menige kranke of sterwende 'n behoefte gevoel aan sakramentele
versterking. Maar ons moet ook weer nie kleingelowig wees nie. God kan en wil ook aan
beproefdes besondere krag gee. Ja, selfs die Iydensbeker wat ons moet drink, kan deur Gods
genade 'n besondere versterking en vertroosting bevat vir dié wat dit gelowig uit Gods hand
aanneem. Ons word ten slotte nie deur die sakramente nie maar deur Onse Here Jesus
Christus alleen gered.
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6 JULIE
"HOEVEEL SAKRAMENTE HET CHRISTUS INGESTEL?" — Vr. 68.
"Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van
weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat ek julle
beveel" — Deut. 4:2.
Hierdie teks sien wel nie in die eerste plek op die sakramente, nl. besnydenis en pasga in die
Ou Testament nie maar sluit dit tog nie uit nie. God gebied hier dat alles wat hy aan die volk
beveel het om te onderhou, dus seker ook wel die insettinge van besnydenis en pasga, deur
hulle getrou nagekom moet word en dat hulle nie van sy wet moet afwyk deur daaraan toe te
voeg of daarvan weg te neem nie. Dit is dan ook die beginsel wat ons moet toepas by die
vraag hoeveel sakramente daar is? Die vraag moet dan wees watter sakramente het God
ingestel wat deur ons onderhou moet word? Alleen die insettinge van God is onaantasbaar en
moet onvoorwaardelik deur ons onderhou word. Al die ander dinge is menslike gebooie en
oorlewering en kan geen sakramentele krag besit nie. Daarby moet ons onthou dat God ook
insettinge gegee het wat nie die karakter van 'n sakrament dra nie. As ons sien wat die RoomsKatolieke alles vir sakramente hou, sal ons dit beter verstaan.
Die Roomse kerk het sewe sakramente, nl. die doop, die vormsel, die bieg, die avondmaal,
die ordening, die huwelik en die laaste oliesel. Wat die doop en die nagmaal aanbetref, stem
ons natuurlik saam met hulle. Albei hierdie sakramente is deur ons Heiland self ingestel. Hy
het albei bedoel as 'n blywende instelling. Die Kerk moet doop almal wat in sy skoot opgeneem
word of wat deur geboorte tot die genadeverbond behoort. En van die nagmaal het Christus
uitdruklik gesê: ".. . . doen dit tot my gedagtenis,.... doen dit so dikwels as julle daaruit drink
tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig
die dood van die Here totdat Hy kom" (1 Kor. 11:24-26). Dit was dus blywende instellinge en
het albei ten doel gehad om die soendood van Christus aan te dui en also sy genade vir ons
af te beeld. Die bogenoemde kenmerke behoort egter nie tot die ander sake wat Rome as
sakramente erken nie. Ons handhaaf die Roomse vormsel as belydenis van geloof, wat
dikwels verkeerdelik as "aanneme" aangedui word. In plaas van die bieg het ons die herderlike
sorg by huisbesoek en centura morum. Die huwelik erken ons as 'n heilige instelling van God.
In plaas van die ordening van priesters, waardeur hulle 'n soort bonatuurlike mag sou ontvang,
het ons die bevestiging van ampsdraers. En in die plek van die bygelowige salwing of oliesel
van sterwendes bid ons liewer vir hulle. Tog is nie 'n enkele een van die bg. sake 'n sakrament
nie. Hulle is nie deur God ingestel om as sakramente sy genade in Christus af te beeld en te
beseël nie. En ons kan hulle dus nie somaar willekeurig en eiemagtig tot sakramente
bestempel nie. Daar bly dus net twee sakramente oor wat in verband staan met ons
wedergeboorte tot 'n nuwe lewe in Christus en met die instandhouding van daardie lewe. Al
het ons net twee sakramente, is hulle vir ons genoeg en bied hulle ons ryke vertroosting en
weet ons dat hulle waarlik as sodanig deur God ingestel is en inderdaad sakramentele krag
besit.
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7 JULIE
"DIE UITWENDIGE WATERBAD" — Vr. 69.
".... in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur
die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle
saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die
geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het" — Kol. 2:11 en 12.
Die wassing met water is 'n godsdienstige seremonie wat onder haas alle volkere aangetref
word. En dit is dan altyd 'n teken van reiniging en aflegging van die vuilheid van die siel. Dit
het dan ook dikwels gepaard gegaan met die afskeer van die hare en die verbranding van die
ou klere, om die gedagte van reiniging, vernuwing nog sterker te laat uitkom. Water het dan
ook 'n groot rol gespeel by die seremoniële tempeldiens van Israel. Iemand wat seremonieel
onrein was, moes hom eers was voordat hy aan die godsdiens kon deelneem. Die priesters
moes hulle gereeld was voordat hulle die offerdiens kon waarneem. Ook moes almal gedoop
word wat uit die heidendom by Israel ingelyf is, die sg. proselietedoop.
Die idee van doop is om iets onder die water in te druk met die doel om dit te reinig en dadelik
weer uit die water op te haal. Dis dieselfde idee wat agter die Griekse woord "baptidzo" sit, nl.
onderdompeling. Daarom word die doop ook vergelyk met 'n begrafnis in die bloed van
Christus, soos ook duidelik uitkom in Rom. 2:3 en 4. Die gedagte is dat ons toegemaak of
bedek moet word in die bloed van Christus, sodat ons as nuwe, gereinigde, wedergebore
mense daaruit te voorskyn kan kom. Hieruit moet ons egter nie aflei dat die onderdompeling
'n onmisbare element van die doop is nie, soos die wederdopers doen. Ook moet ons nie dink
dat die doop self die wedergeboorte in ons werk omdat dit die bad van die wedergeboorte
genoem word, soos o.a. die Roomse en Lutherse dink nie.
Wat die besprinkeling aanbetref in plaas van onderdompeling, kan ons wys na tekste soos bv.
Esegiël 36:25 waar die Here sê: "Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan
word." So lees ons ook van die besprinkeling met die bloed van Christus in 1 Petr. 1:2 en
Hebr. 12:24. Daar is ook geen bewys dat al die Christene in die eerste Christelike Kerk
ondergedompel is nie. Die krag van die doop-sakrament lê tog ook nie in die hoeveelheid
water wat gebruik word nie. Dis immers nie die water wat ons sondes afwas nie maar wel die
bloed van Jesus Christus. So lees ons bv. in 1 Joh. 1:7: "En die bloed van Jesus Christus, sy
Seun, reinig ons van alle sonde." Die water is maar 'n teken van die innerlike reiniging van die
siel en as sodanig word dit dan op die voorhoof gesprinkel, aangesien die voorhoof die hele
persoon verteenwoordig in verband met die aangesig, waarna ons kyk wanneer ons iemand
aanspreek.
Ons wil beklemtoon dat die doop die simbool is van ons reiniging in die bloed van Christus.
Daarom moet rein water gebruik word in die doop en niks anders nie. Dit is essensieel. Salig
hy wat die voorreg en genade ontvang het dat hy die besprinkeling van die doopwater op sy
voorhoof mag ontvang. Dis vir 'n kind van God 'n onuitwisbare ereteken.
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8 JULIE
"HOE MOET DIE DOOP BEDIEN WORD, VOLGENS DIE INSTELLING?"
"En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam
van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige
Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is,
die wat die Here onse God na Hom sal roep" — Hand. 2:38 en 39.
Die doop is die teken van ons inlywing in die verbond van God. Dit sal ons nog nader behandel
wanneer ons kom by die kwessie van die kinderdoop. Uit die teks hierbo aangehaal, is dit
egter baie duidelik dat die doop alleen bedien kan word aan hulle, wat deur God geroep is en
dus in sy genadeverbond begrepe is. Ook is dit duidelik dat die kinders van gelowige ouers
inbegrepe is in die verbond wat God met die ouers gesluit het. Dit volg dus hieruit dat die doop
nie maar 'n private saak is van elke gelowige nie maar dat dit die teken is van ons
gemeenskaplike verbondenheid, as lidmate van één liggaam, aan ons Hoof, Jesus Christus.
Die dopeling word dan ook nie eers deur die doop in die liggaam van Christus ingelyf nie maar
ontvang die teken as 'n bewys daarvan dat hy deur die geloof 'n lidmaat van Christus is. As 'n
lammetjie gemerk word, dan maak daardie merk hom nie tot eiendom van sy besitter nie. Nee,
hy ontvang die merk as teken dat hy die eiendom van sy besitter is, kragtens sy geboorte uit
'n bepaalde trop skape.
Hieruit volg dat die doop nie somaar deur enigeen op enige plek bedien kan word nie. Hy wat
die lammers van Jesus Christus merk moet daartoe opdrag ontvang het van die Meester.
Anders het hy geen gesag nie. Die doop mag daarom nie bedien word deur 'n private persoon
nie, soos die Roomse dit toelaat in gevalle waar kindertjies op sterwe is en daar g'n priester
te bekom is nie. Alleen die predikant as die amptelike bedienaar van die Woord mag ook die
sakramente bedien. Anders besit die doop g'n krag nie en kan dit nie dien as 'n seël of stempel
van Gods genade in Christus nie. Christus het aan sy apostels opgedra om te doop, en
daarom kan alleen die ampsdraers in sy Naam die gewigtige taak uitvoer.
Aangesien die doop 'n teken is van ons inlywing in die verbond, volg dit verder daaruit dat die
hele gemeente, as Bondsvolk van God, daarby belang het. Dit raak die hele gemeente. Hoe
meer kindertjies daar gedoop word, hoe kragtiger en sterker word die gemeente. En die
gemeente is geroepe om die verbondskinders aan die boesem te koester en in liefde te
versorg. Daarom kan en mag die kinders nie los van die gemeente gedoop word nie. Dit is nie
'n private reëling tussen die predikant en die ouers of voogde nie. Dis 'n voorreg en eer wat
aan die gemeente toekom dat sy kindertjies in die midde van die gemeente die verbondsteken
sal ontvang. Alleen só kan dit gesien word dat die kindertjies lidmate van die gemeente is en
aan die gemeente behoort. Daar is niks waar satan so listig is as by die bediening van die
sakramente nie, en daar is niks wat hy so graag begeer as om die eenheid en gemeenskap
van die heiliges te verbreek nie. Daarom lê hy hom daarop toe om die gemeenskaplike
karakter van die sakramente te vernietig en also die eenheidskrag van Gods volk te verbreek.
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9 JULIE
"GEWAS VAN DIE ONREINHEID VAN MY SIEL" — Vr. 69.
" .... en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig óns van alle sonde" — 1 Joh. 1:7.
Die doop dui dan aan die afwassing van ons sondes deur die bloed van Christus. Hierdie
reiniging geskied deur 'n innerlike werking van die
Heilige Gees in ons hart. So sê die apostel: " ..... maar julle het julle laat afwas, maar julle is
geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse
God" (1 Kor. 6:11). Die sonde maak die mens se siel vuil. Dit is net soos die stof wat toesak
oor ons en ons liggame, klere en huise, ja, alles besoedel en bedek. Waar die stof die oorhand
kry, daar versmoor en verstik dit alles. Selfs plante en diere kan nie bly lewe onder lae van
stof nie. Dit laat alles kwyn en verlep. En as daar dan nie die geseënde reëns en dou kom om
alles af te spoel en skoon te was en te verfris nie, dan sou die dood die oorhand kry en alles
laat vergaan. Wat 'n wondermag skuil daar nie in die water nie! Hoe kan dit nie, soos met 'n
towerslag, alles verander en vernuut en laat tintel van lewe nie!
God het nie bedoel dat sy skepping vuil moet wees nie. En daarom het Hy die water gegee
om dit skoon te hou. Dit is dan ook Godonterend as ons tuine, ons huise, ons klere of ons
liggame vuil is. Dit help baie min om ons vroom voor te doen in die lewe as ons slordig en
onnet is op ons persoon of ons besittinge. Maar ewe min help dit om uiters net en skoon te
wees op ons persoon en ons klere, terwyl ons siele vergaan onder die stoflae van die sonde
en die modderpoel van ongeregtigheid. Hoeveel ouers is daar nie wat die grootste moeite
doen om die kleertjies van hul kinders skoon te hou, terwyl hulle nie aandag gee aan die vuil
gedagtes en begeertes wat daar in die hartjies opkom of vuil woorde wat uit die mondjies kom
nie! As daar één ding is wat ons nooit genoeg kan begeer en nastreef nie, dan is dit die
reinheid van hart (Matt. 5:8).
En as ons dan, volgens die doopsformulier, bely dat ons kinders in Christus geheilig is, dan
beteken dit nie dat hulle sonder sonde is nie maar wel dat hulle in beginsel die heiligheid van
Christus deelagtig is, deurdat hulle deur sy Gees en bloed gewas word. En dan kan hulle ook
nie anders as om die volmaaktheid na te jaag en reinheid van hart te soek nie. Daarom moet
ons hulle dit steeds inskerp dat hulle gedoop is en daarom gewas is in die Middelaarsbloed.
Hulle mag hulle dus nie ophou met wat vuil is nie, en moet alle slegte geselskap haat en
vermy. Hulle is nie soos varke wat in die modder rol nie. Nee, hulle is tempels van Gods Gees
en moet daarom rein wees, al is dit ook dat ons die volkomenheid nie in hierdie lewe kan
bereik nie.
Wat 'n genade dat God ons die wasmiddel gegee het om ons siele te heilig! Die bloed van
Christus was ons sondes af, wat al die water van die see nie sou kon doen nie. "Al was julle
sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word
soos wol" (Jes. 1:18). In Openb. 7:14 word van die skare met die lang wit klere gesê: "Hulle
het hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam". Die rooi bloed maak ons klere wit; dis die
wonderlike krag van die versoening van die sonde. O, dat ons daardie wit klere meer mag
begeer!
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10 JULIE
"DEUR DIE HEILIGE GEES VERNUWE" — Vr. 70.
"Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit
water en Gees nie, kan hy m die koninkryk van God nie ingaan nie" — Joh. 3:5.
Die doop dui aan 'n totale verandering en vernuwing van die mens deur die gees van God. Dit
is so radikaal en ingrypend dat dit vergelyk word by die opstanding uit die dood. So sê Paulus
byvoorbeeld: "Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos
Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe
lewe kan wandel" (Rom. 6:4). Die doop staan dus ook in verband met die wedergeboorte. Net
soos die mens onder die water ingedompel word of simbolies besprinkel word, so word hy ook
in Christus begrawe om weer in Christus te herrys as 'n nuwe skepsel. Die doop is dus ook
die teken van die wedergeboorte. Dit bedoel egter nie dat die mens of kind wat gedoop word,
nou deur die doop wedergebore word nie. Dit beteken ook nie dat ons alleen diegene mag
doop wat alreeds wedergebore is nie. Dan veronderstel dit dat elke kind van gelowige ouers
wedergebore is, Trouens, ons kan nooit met absolute sekerheid weet of iemand wedergebore
is nie, eenvoudig omdat ons nie oor die hart kan oordeel nie. Ons glo ook dat die
wedergeboorte nie by alle mense op dieselfde leeftyd plaasvind nie, Dit is moontlik dat 'n kind
selfs in die moederskoot al wedergebore kan wees. Dit was byvoorbeeld die geval met
Johannes die Doper. Dit kan ook wel gebeur dat die wedergeboorte tydens die doop
plaasvind. Maar dit is ook moontlik dat ons op latere leeftyd wedergebore kan word.
Eén ding staan egter vas en dit is dat elke verbondskind wat gedoop word as 'n geroepene
van God, ook die wedergeboorte sal ondergaan. Dit kan nie uitbly nie, omdat die doop die
teken daarvan is. Dit is dan natuurlik ook moontlik dat daar kinders gedoop word wat alleen
uitwendig aan die verbondskring behoort, sonder dat hulle werklik deel het aan die
genadeverbond. By hulle sal die wedergeboorte dan natuurlik uitbly, maar daaroor kan ons
nie oordeel nie, en ons moet almal doop wat uitwendig tot die verbondskring behoort. Wat 'n
salige voorreg het gelowige ouers tog nie! Hulle kan hul kindertjies laat doop as teken dat hulle
die nuwe lewe in Christus deelagtig is en dus nie vir die dood en die graf opgeskryf is nie maar
vir die lewe en die hemel. Selfs al sou daardie kindertjies tot sterwe kom, dan voel die ouers
getroos, omdat hul weet dat hulle gedoop is en also in Christus lewe tot in alle ewigheid. Ons
bring die kindertjies nie in die wêreld net om hulle eenmaal in die graf te sien verdwyn nie.
Nee, hulle is meer as oorwinnaars in Christus en sal saam met Hom leef en regeer tot in alle
ewigheid. Hulle is nie kinders van die dood nie, maar van die lewe. Paulus sê in 1 Korintiërs
12:13: "Want ons is almal deur een Gees gedoop tot een liggaam". Die doop is dus ook die
teken van ons inlywing in Christus en deur Hom ook in sy liggaam, dit is sy Kerk. Hoe dit dan
tog gebeur dat kinders gedoop word wat alleen uitwendig tot die liggaam behoort, die sg.
hipokriete in die kerk, is 'n geheim wat ons nie kan oplos nie. Dis in elk geval nie die doop wat
ons in die liggaam inlyf nie; die doop is maar die teken daarvan. God se verbond is daadkragtig
en seker en werk onvoorwaardelik. Wie daarin begrepe is kan nie verlore gaan nie. Vir ons
geld die verbond in sy uitwendige betrekking van verbondsouers en -kinders. Maar God alleen
weet waar en hoe die grenslyne van die verbondsgeslag lê.
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11 JULIE
"GEHEILIG TOT LEDE VAN CHRISTUS" — Vr. 70.
"Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as
eiendom verkry, om te, verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis
geroep het tot sy wonderbare lig" — 1 Petr. 2:9.
Die doop het dus as sakrament ook die spesifieke betekenis van die inlywing in die verbond,
nl. om aan te dui dat die gedoopte kind behoort tot die uitverkore volk van God wat reg en
aanspraak het op die verbondseëninge en verplig is om die verbondsbeloftes te hou. Toe God
in die Ou Testament die besnydenis ingestel het in verband met die verbond, het Hy gesê:
"En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte, tot 'n
ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou" (Gen. 17:7). God red nie
enkelinge of losse indiwidue nie maar 'n volk, 'n geheel, 'n organiese eenheid wat in Christus
saamgevoeg is tot lede van één liggaam. Dit beteken nie dat die vleeslike afstamming of
bloedverwantskap, sonder meer, ons deel gee aan die genade van God in Christus nie. Want
almal is nie Israel wat uit Israel is nie. Dis moontlik dat kinders van gelowige ouers ongelowig
kan wees en dus nie as verbondskinders gereken kan word nie. Maar tog is dit nie die reël
nie. In die reël loop die lyn van Gods verkiesende genade volgens die geslagte en het God
daarom sy verbond opgerig met Abraham en sy nageslag na hom in hulle geslagte.
Hiervolgens moes elke Israelitiese kind die verbondsteken van die besnydenis ontvang. En
daarom ontvang ook ons kinders die verbondsteken van die doop. Ons hou hulle dus vir
lidmate van Christus, totdat die teendeel later in hulle lewe mag blyk. En omdat ons hulle dus,
op grond van Gods trouverbond en sy beloftes, hou vir verbondskinders, mag ons hulle nie
die ereteken van die doop onthou nie. Dis 'n eer en voorreg wat hulle toekom.
En wat 'n troos lê daarin nie vir ouers nie! Wat 'n soete gedagte dat ons mag weet dat ons
kindertjies nie behoort tot die kring van die spotters en die vyande van God nie. Nee, hulle
behoort tot die bondsvolk, die kring van Godsaliges, 'n koninklike priesterdom. Hulle is lede
van 'n heilige volk. Hulle sal vir ewig hulle bevind onder die kinders van die lig. Hulle sal nie
gevind word onder diegene wat na die verderf en die afgrond voortsnel nie. Nee, hulle sal
omring wees van 'n blye skare, met wie hulle saam as pelgrims sal voorttrek na die hemelse
Jerusalem. Hulle sal vir ewig lidmate van die kerk wees, eers van die strydende en daarna
van die triomferende kerk. Ook wanneer ons daar nie meer sal wees nie, sal ons kinders nie
eensaam en verlate wees nie. Nee, hulle sal steeds omring wees van die groot familiekring
van broers en susters in onse Here Jesus Christus. Hulle is lidmate van die heerlike liggaam
van Christus en dus verlos uit die afsondering en afgeskeidenheid wat die sonde oor die mens
bring. Hulle is ingelyf in 'n rykdom en weelde van gemeenskap met God en Sy kinders, wat
hul lewe vol vreugde sal maak tot in ewigheid.
'n Gedoopte persoon wat sy doop verloën en van die Here afval, moet beskou word as 'n
verbondsbreker, en so iemand sal dubbel swaar gestraf word. Kyk maar die
lydensgeskiedenis van die Jode, wat uitgeroep het: "Laat sy bloed op ons en op ons kinders
kom!" (Matt. 27:26). Wat 'n vreeslik oordeel het hulle nie op hulself neergeroep nie. En tog sal
daardie selfde bloed tot seën en redding wees as ons sondes daardeur bedek word. Ja, dan
kan ons God wel bid dat daardie geseënde bloed oor ons en ons kinders mag kom. Daardeur
sal ons vrede met God kry.
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12 JULIE
"DIE INHOUD VAN DIE VERBOND" — Vr. 70.
"Want dit is die verbond wat Ek na dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die
Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir
hulle 'n God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees" — Hebr. 8:10.
Die doop is, net soos die besnydenis vir die Ou Testament, die verbondsteken. En as sodanig
het dit 'n heerlike en ryke betekenis, soos ons kan sien uit die teks hierbo. Dit beteken niks
minder nie as dat God Homself aan ons verbind en ons aan Hom. Om sonder God te wees,
is iets verskrikliks. Dit beteken dat ons sonder lig, sonder lewe, sonder hoop, sonder vreugde
is. Om goddeloos te wees is die volheid van rampsaligheid en troosteloosheid. Daarom bedink
die mens dan vir hom gode wat die plek van God kan inneem. Hy kan sonder God nie wees
nie, en daarom •soek hy iets om die plek van God in te neem in sy hart en lewe. Helaas, dat
dit 'n ontsettende en tragiese selfmisleiding is. Want God kan nie nagemaak word nie. Wie die
lewende God verloor het, kan Hom nooit vervang deur iets of iemand anders nie. Sy plek kan
nooit in der ewigheid opgevul word nie.
Hoe geluksalig daarom is die gelowiges nie, dat God Homself as 't ware, uit vrye ontfermende
genade, aan hulle teruggee en weer sy plek inneem in hul lewe! Die mens het God uit
moedswillige ongehoorsaamheid losgelaat en prysgegee. Hy het hom van God afgewend. En
tog kom God weer na ons toe en soek ons op en herstel weer die gebroke band tussen Hom
en ons. En daaruit vloei dan sulke heerlike seëninge ons toe. Volgens die doopsformulier
beteken dit dat God ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie
dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of ons ten beste wil keer; verder dat God
om Christus wil ons al ons sondes vergewe en ons deur sy Heilige Gees vernuut en reinig
totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe onbevlek gestel
sal word. Maar aangesien alle verbonde twee dele het, beteken dit dan ook dat ons van ons
kant God moet aanneem en Hom moet gehoorsaam as sy diensknegte. Ons moet Hom
aanhang, vertrou en liefhê met al die kragte van siel en liggaam. Ons moet die wêreld versaak,
d.w.s. ons moet ons nie met die wêreldse mense ophou nie maar ons oue mens of sondige
natuur kruisig. En as ons somtyds in sondes val uit swakheid, moet ons nie daarin bly lê nie
maar altyd weer dink aan ons doop en in die krag daarvan weet die stryd opneem as
verbondskinders van ons hemelse Vader. Dit kom dus alles hierop neer dat God ons
aangeneem het as sy bondsvolk en dat ons ook God aanneem as ons Bondsgod. God vir ons
en ons vir Hom, opdat Hy alles sal wees in almal. Wat 'n heerlike verbond! En wat 'n voorreg
dat ook ons gedoop is en dus die teken van ons bondgenootskap met God aan ons voorhoof
dra!
Die verbondsgedagte is iets waarvan ons tyd maar baie min verstaan. Die mens het, te
selfsugtig, eiegeregtig en indiwidualisties geword. Hy hou net met homself rekening en wil
hom deur niks en deur niemand aan bande laat lê nie. Selfs die heilige band (verbond) van
die huwelik beteken vir baie niks meer nie. Geen beloftes, woord van trou of plegtige
ooreenkoms onder mense word meer heilig geag nie. En daarom wil die mens God ook net
gebruik as hy Hom nodig het. Origens wil hy met God niks te doen hê nie en sy eie koers
gaan. Daarom moet ons leer verstaan dat ons as gelowiges aan God verbind is met bande
van ewige trou en dat ons nie op 'n eensydige wyse die verbond mag verbreek nie.
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13 JULIE
"DIE INSTELLING VAN DIE DOOP" — Vr. 70.
"En Jesus het nadergekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag
in hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle
in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees...." — Matt. 28:18 en 19.
Soos ons gesien het, was Jesus nie die eerste wat in Israel gedoop het nie. Daar was van
ouds af die proselietedoop vir almal wat uit die heidendom tot bekering gekom het. Johannes
die Doper het die doop ook op dieselfde wyse bedien, met hierdie belangrike verskil egter dat
hy ook die Jode tot bekering geroep en gedoop het. Hy het dus nie nadruk gelê op die inlywing
in die vleeslike Israel of nageslag van Abraham nie. Daarom was hy 'n boetprediker en het
van almal vereis die inwendige besnydenis van die hart of bekering uit die dooie werke van
die sonde. Tog sou die doop van Johannes geen krag besit het as dit nie deur die doop wat
Jesus ingestel het, opgevolg en bekragtig is nie. Immers, Johannes was nie in staat om die
harte te bekeer nie, hoe vurig hy ook al gespreek het. Dit was nie in sy mag om enigiemand
in te lyf in die geestelike liggaam van Christus, die volk van God, nie. En daarsonder beteken
die doop tog niks nie en is dit 'n leë vorm sonder inhoud. Dit sal ongelowige ouers, wat Christus
nie persoonlik deur die geloof aangeneem het, niks help om hulle kinders te laat doop nie,
soos tans so dikwels gebeur. As ons self nie deel het aan die verbond van God nie en
daarbuite lewe, dan het ons geen rede om aan te neem dat ons kinders in die verbond sal
wees nie. Daarom kan die kinders van gesensureerde ouers ook nie gedoop word solank die
ouers onder sensuur is nie, tensy ander vir hulle wil instaan as voogde en hulle laat doop. In
die ware sin van die woord is dit net Christus wat die reg en die mag het om op aarde te doop.
Die ampsdraer tree maar net op in sy naam, as 'n instrument in sy hande. Christus is in staat
om die harte te reinig deur sy Gees en om die beginsel van die ewige lewe in die hartjies van
ons kinders te lê. Daarom het hy die doopbevel ingelei met die woorde: "Aan My is gegee alle
mag in hemel en op aarde". Daardeur wou Hy te kenne gee dat Hy alleen oor daardie mag
beskik om mense se harte te verander en hulle te laat opstaan uit die doodslaap van die
sonde. Daarom kon die dissipels sonder vrees of weifeling hulle groot taak aanvaar om die
wêreld aan die voete van Jesus te bring. Daaruit volg natuurlik ook dat by die sending onder
die heidene alleen die wat hulle bekeer en die geloof bely, gedoop mag word. Dit is ewewel
nie die geval waar die doop bedien word in 'n reeds gevestigde gemeente van Christengelowiges nie. Hier mag en moet ook die kinders gedoop word, soos ons nog sal sien.
As ons dink aan die heerlike betekenis van die doop, soos ingestel deur ons dierbare Heiland,
sal ons dit seker nooit uit bygelowigheid of gewoonte gebruik nie maar alleen om God daarin
te verheerlik en te prys. Hierby moet ons dan steeds die geestelike betekenis van die doop
voor oë hou. 'n Doopsplegtigheid is nie daar om met ons kindertjies of met ons mooi klere
voor die preekstoel te gaan spog nie. Die Kerkorde ken daarom ook geen sg. Doopsondae
nie. Nee, die kindertjies moet so gou moontlik gedoop word en op so 'n wyse dat nie die
uiterlike seremonie nie maar die innerlike betekenis van die doop op die voorgrond kom. Die
doop is 'n sakrament wat nie vir sensasie ingestel is nie maar om die gemeente in die
allerheiligste geloof op te bou.
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14 JULIE
"IN DIE NAAM VAN DIE DRIE-ENIGE GOD" — Vr. 71.
".... en doop. hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees" — Matt.
28:19.
Dit kan nie met sekerheid gesê word of die apostels presies die woorde hierbo by die
bediening van die doop gebruik het nie. Hulle mag dieselfde gedagte ook wel ietwat anders
uitgedruk het. Tog staan dit vas dat die woorde van die doopsformule, soos deur Christus by
die instelling gebruik, vanaf die vroegste tye gebruik is en weldra die kerklik-geykte woorde
was wat gebruik is by die doopsbediening. Dit het dan ook die grondslag en uitgangspunt
gevorm van die apostoliese geloofsbelydenis wat in die twaalf artikels tot uitdrukking gekom
het. Die doop mag nie anders as in die Naam van die drie-enige God bedien word nie. Daar
bestaan sekere sektes wat die drie-eenheid van God loën, bv. die Unitariërs. Hulle doop nie
in die naam van die drie-enige God nie. Ons kan en mag dus ook nie hulle doop erken nie.
Die Gereformeerde kerke erken die doop van alle Christelike kerke, insluitende die Roomse
Kerk. Maar hulle erken geen doop wat nie in die naam van die drie-enige God bedien is nie.
Dit spreek ook vanself. Want dit is immers die drie-enige God wat die verbond met Abraham
en sy nageslag opgerig het. Die verbond sluit in dat die volk van God deur die bloed van
Christus versoen word en dat hulle deur die Heilige Gees wederbaar en verlos word. Ons
redding en saligheid is die werk van die drie-enige God, waarin elkeen van die Goddelike
persone 'n bepaalde rol speel. Daarom mag nie een van die drie Goddelike persone se naam
by die doopsbediening ontbreek nie. Wat 'n salige voorreg om in die naam van die drie-enige
God gedoop te wees! Kragtens daardie doop het ons reg en aanspraak op die hulp, bystand
en genade van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Al drie is aan ons verbonde en ons
aan hulle. Die Vader sal ons versorg en bewaar tot in alle ewigheid. Die Seun sal ons sondes
bedek met sy bloed en aan ons vrede gee. Die Heilige Gees sal ons siele reinig en ons vervul
met die hemelse gawes. Ons het die driemaal-heilige God aan ons kant. Ons is dus aan alle
kante en in elke opsig bedek en beskerm teen die magte van die duisternis. Die Goddelike
volheid van krag en genade is tot ons beskikking. Ons is ryk in God. Ons het 'n verbond met
God in die magtige grootheid van sy Goddelike wese.
Hierby kan ons dan nog voeg dat die doop dan alleen erken kan word as dit deur 'n bevoegde
ampsdraer bedien is. Enig een kan nie somaar doop nie. Die Gereformeerde Kerke is nogal
ruim in hulle opvatting in hierdie saak. Hulle sal nie maklik oordoop nie. Maar hulle is streng
t.o.v. die eis dat die doop alleen dan geldig is as dit in die Naam van die drie-enige God bedien
is en wel deur iemand wat in daardie bepaalde kring as 'n wettige ampsdraer erken word.
Aangesien Woord en sakramente saamgaan, spreek dit vanself dat die leraar die aangewese
ampsdraer is by die doopsbediening.
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15 JULIE
"IS DIE WATERBAD DIE AFWASSING VAN DIE SONDES SELF?" — Vr. 72.
".... onderwyl die ark gereedgemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen
gered is; waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die
vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete — deur die
opstanding van Jesus Christus" — 1 Petr. 3:20 en 21.
Hierdie Kategismusvraag is veral gemik teen die Roomse en ook teen die Lutherse, wat meen
dat die wedergeboorte van die mens plaasvind tydens en deur die doop. Wel sê die Roomse
nie dat die doopwater verander word in die bloed van Christus nie, soos hulle beweer in
verband met die brood en wyn by die nagmaalsbediening, maar tog meen hulle dat daar deur
die formule wat die priester uitspreek by die doopsbediening, 'n soort wonderkrag in die water
kom, waardeur dit in staat gestel word om die sondes af te was en die wedergeboorte te
bewerkstellig. Dit maak dan ook nie saak of die dopeling nie geloof besit nie. Nee, al wat nodig
is, is dat hy gewillig moet wees om hom te laat doop. Dan werk die doop self deur die verrigte
werk, en hy wat gedoop is, besit dan die genade om sy eie heil te kan uitwerk. En die Kerk
het seggenskap oor hom, kragtens die doop wat die Kerk hom toebedien het, sodat hy
gehoorsaamheid aan die Kerk verskuldig is en aan die gesag van die Kerk onderworpe is.
Tog is dit 'n valse leer. Die doopwater kan nie ons siele reinig nie maar is alleen teken en seël
van die afwassing van ons sondes deur die bloed van Christus. Soos in die teksvers hierbo
aangedui, is die doop nie bedoel vir die aflegging van die vuilheid van die vlees nie maar as
teken van die reiniging van ons gewete of siel van die inwendige smet van die sonde.
Die wedergeboorte kan dan ook net sowel voor of na die doop plaasvind as tydens die doop.
Die doop is maar die teken en seël van die wedergeboorte wat, onafhanklik daarvan, deur
Gods Gees in ons hart gewerk word.
Dit is dus 'n gruwelike bygeloof om, soos die Roomse, te meen dat ons kindertjies ^deur die
doop gereinig en verlos moet word van sonde, sodat as hulle ongedoop sterwe, hulle ook
verlore moet gaan. Wel mag ons nie die doop onnodig uitstel nie, maar tog moet ons nie meen
dat ons kindertjies gedoop moet word voor hulle dood nie, sodat hulle desnoods in die huis
gedoop moet word as hulle siek is. Dis 'n Roomse bygeloof, en daardeur gee hulle aan die
doopwater en die priesters of leraar die krag wat alleen die Heilige Gees en die bloed van
Christus besit. Die doop is geen towermiddel nie, maar 'n troosryke heenwysing na die genade
van God wat ons in Christus ontvang het.
In Matt. 3:11 sê Johannes die Doper dat hy wel met water doop, maar na hom kom Een wat
met die Heilige Gees en met vuur sal doop. (Vgl. ook 1 Joh. 1:7: "Die bloed van Jesus Christus
reinig ons van alle sonde".) Die doopsbediening het wel 'n eie sakramentele werking en krag,
maar die is in wese niks anders nie as om die reinigende werking van die bloed van Christus
in ons te bevestig. Die doop werk dus nie uit homself nie en is nie absoluut onmisbaar vir ons
saligheid nie. Die gelowige is ewewel verplig om sy geloof te bevestig deur die sakramente
wat God ingestel het, en dit nie te verag nie.
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16 JULIE
"DIE BAD VAN DIE VEDERGEBOORTE*' — Vr. 73.
"Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy
barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing
deur die Heilige Gees" — Titus 3:5.
Die doop staan onloënbaar in verband met die wedergeboorte en word daarom ook genoem
die bad van die wedergeboorte. Die gedagte agter die doop is dat ons uit die dood oorgegaan
het in die lewe, uit die duisternis in die lig, uit die verderf in die koninkryk van die hemele.
Daarom kan ons nie maar doop al wat voorkom nie, maar mag ons alleen gelowiges doop en
hulle kinders, op grond van die geloof van die ouers. Daar sit dus wel iets in die beswaar van
die wederdopers as hulle sê dat ons eers moet wag totdat die kinders groot is voor ons hulle
doop, om te sien of hulle waarlik gelowig is. Teenoor die Modernisme, wat geen sin of
waardering meer het vir die betekenis van die ware geloof nie en eenvoudig maar doop elke
kind wat gebring word, al is die ouers nog ligsinnig, wêreldsgesind en vrydenkend, is dit
bepaald goed om daarop te wys dat die doop die teken is van die wedergeboorte in Christus
en dus nie maar aan spotters en ongelowiges toegedien kan word nie. Die doop bedui bepaald
die wedergeboorte. Die fout wat die wederdopers egter maak, is dat hulle 'n ander maatstaf
vir keuring aanlê as die wat God gegee het. God het sy verbond gegee; en dit alleen bepaal
dié grens tussen die gelowiges en ongelowiges. Ons kan nie in die harte van mense sien nie,
en selfs al bely 'n volwasse persoon sy geloof, kan ons nog nie volkome sekerheid hê dat hy
waarlik, in sy hart, glo nie. Ons moet ons dus hou aan die verbondslyn en almal doop wat
beskou mag word as behorende tot die verbond. Daaronder val seer seker die kinders van die
gelowiges. Gelowige ouers moet beskou word as die wedergeboorte deelagtig. En van hulle
kinders moet ons aanneem dat hulle as verbondskinders die wedergeboorte besit of sal
ontvang op Gods tyd. Alleen op grond van daardie veronderstelling mag hulle gewas word in
die bad van die wedergeboorte. Ons mag ons dus verbly dat ons die wedergeboorte vir ons
kinders mag veronderstel en aanneem, en het die roeping om juis op grond daarvan ons
kindertjies te vermaan tot bekering en hulle op te voed as kinders van genade. Ons doop
vereis wedergeboorte en bekering. Ook die kerk moet dit gedurig in die prediking die
gemeente inskerp.
In Nederland het daar 'n groot beroering ontstaan oor die kwessie van die "veronderstelde
wedergeboorte" by die kinders wat gedoop word. Soos dit dikwels gaan, is daar twee uiterstes.
Vir sommige is die doop 'n bloot uitwendige verbondsteken en kry dit eers sy krag as daar
wedergeboorte plaasvind. Daarom moet daar steeds sterk aangedring word op die bekering.
Vir andere is die doop die teken van wedergeboorte wat reeds in die kinderhart skuil as 'n saad,
waaruit dit later tot wasdom ontkiem.
Ons het hier te doen met die geheimsinnige werk van die Heilige Gees, wat ons in Christus
inlyf. Hoe dit presies verloop, is nie so maklik om vas te stel nie. Wedergeboorte en bekering is
middele wat God daartoe gebruik, en aan die ander kant is daardie dinge weer die vrugte van
Gods verkiesende genade, wat in Christus werksaam is en waardeur ons deel het aan
Christus, selfs voor ons geboorte op aarde. Haarklowery oor Gods verborgenhede bring ons
nie verder nie. Een ding is egter seker, en dit is dat die doop inderdaad veronderstel dat ons
deel het aan Christus, wanneer ons ook al gebore en/of wedergebore mag word. God se
verbond is daadkragtig en onwankelbaar seker, en daaraan mag niks afgedoen word nie, asof
dit voorwaardelik sou wees van wat ons doen nie.
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17 JULIE
"GEESTELIK GEWAS" — Vr. 73.
"En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die
Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons
sondes gewas het in sy bloed" — Openb. 1:5.
Wie deur die bloed van Christus gewas is, het niks meer nodig vir sy saligheid nie. Daarom
glo ons dat die kindertjies van gelowige ouers, wat ongedoop sterwe, tog salig word. En dan
nie omdat hulle geen sonde het nie, soos die Wederdopers beweer, maar wel omdat hulle in
die bloed van Christus gewas is.
Dis 'n oppervlakkige beskouing as ons meen dat ons kindertjies rein gebore word en dat dit
maar net die lewe (omgewing en opvoeding) is wat hulle bederwe, soos Pelagius geleer het.
Dawid sê in Ps. 51:7: "Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my
ontvang". In Job 14:4 lees ons: "Ag, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine? Nie een nie".
En weer in Job 15:14: "Wat is die mens, dat hy rein sou wees? En hy wat uit 'n vrou gebore
is, dat hy regverdig sou wees?" Christus wys daarop dat van 'n slegte boom nie goeie vrugte
kan kom nie (Matt. 7:16-18). Ons kindertjies kom met sondige neiginge of aanleg in die wêreld.
Paulus wys daarop dat ons almal deel het aan die een wortelsonde van Adam en dus almal
skuldig is (Rom. 5:12).
Watter ouer sou daarvan hou dat sy kindjie vuil en besoedel moet wees? Hoeveel moeite doen
moeders nie om hul kindertjies skoon te was en skoon aan te trek nie! En hoe ongelukkig sal
so 'n moeder nie voel as sy haar kind vuil moet sien terwyl sy nie in staat is om hom skoon te
maak nie! Hoe bly en dankbaar sal sy nie wees as daar iemand kom wat die kindjie vir haar
was nie!
En tog is dit presies wat in die doop gebeur. Ons kindertjies is vuil en besoedel van die sonde.
As ons kon weet en sien hoe hul hartjies lyk, soos God dit sien, dan sou ons huiwer en diep
ongelukkig voel. En tog kan ons daar niks aan doen nie. Ons besit eenvoudig nie die mag om
ons kindertjies inwendig te reinig nie. Ons kan daar nie bykom nie en ons het ook nie die
vloeistof of middel waarmee ons die hartjies kan was nie. As dit aan ons lê, sal ons moet
toesien dat die vuil modder van die sonde ons kindertjies ontsier en hul siele versmoor. Maar,
Goddank, daar kom Christus! En Hy sê: "Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle
nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God" (Mark. 10:14). Hy neem hulle en was
hulle rein in die bloed van sy eie hart. Daarom glo ons dat hulle "in Christus geheilig is", soos
die doopsformulier betuig.
As gedoopte mag u dus nie 'n onrein lewe voer nie. Dit moet in u lewe gesien kan word dat u
gewas is in die bloed van die Lam (Openb. 7:14). U klere moet altyd witter word, u lewe altyd
skoner. Met vuiligheid mag u u nie ophou nie. Ook u kinders, wat u laat doop het, mag u nie
in geestelike vuilheid en flenters laat loop nie. U moet vir hulle bid en hulle vermaan en hulle
help om 'n rein en toegewyde lewe te voer. U moet hulle leer om 'n afsku te hê in die vuilheid
van die sonde en dit soveel moontlik te vermy. Gelukkig hy wat geestelik gewas is en also
eenmaal geskik geag sal word om sy plek in te neem onder daardie skare met die lang, wit
klere.
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18 JULIE
"DIE KINDERS IS OOK IN DIE VERBOND INGESLUIT" — Vr. 74.
"'n Seuntjie van agt dae moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte.
Die wat in jou huis gebore is.... moet sekerlik besny word" — Gen. 17:12 en 13.
Die huisgesin is 'n organiese eenheid en word steeds deur God as 'n geheel behandel. Dis
waarlik treffend hoe hierdie gedagte steeds op die voorgrond kom in die Heilige Skrif. Baie
duidelik kom dit uit in die verbond wat God met Abraham gemaak het. Elke kind wat uit sy huis
gebore is, moes die verbondsteken ontvang. Selfs Ismael, die seun van Hagar, is ook besny
sowel as elke slaaf wat aan die huis van Abraham verbonde was (Gen. 17:23). Toe Israel
Kanaän binnegetrek het, het Josua voor sy dood vir die volk gesê: "Maar as dit verkeerd is in
julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. . . . maar ek en my
huis, ons sal die Here dien" (Jos. 24:15). In die Nuwe Testament word deurgaans met die
huisgesinne gereken. Toe die sipier van Filippi aan Paulus en Silas gevra het wat hy moet doen
om gered te word, het hulle geantwoord: "Glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word,
jy en jou huis" (Hand. 16:31). Die geloof van die sipier was dus ook die redding van sy huis,
waaronder heel waarskynlik ook kinders was. In 1 Kor. 7:14 sê Paulus dat selfs al is maar net
één, van die ouers in 'n huis gelowig, die kinders van so 'n huis daardeur geheilig is. Hulle
word in so 'n geval ook tot die verbond gereken. So is daar verskillende voorbeelde van hele
huisgesinne wat gedoop is. So lees ons byvoorbeeld ook van Lidia die purperverkoopster, dat
sy en haar huis gedoop is (Hand. 16:15). Daar kan geen enkele beswaar wees teen die doop
van die kinders van gelowige ouers nie. Inteendeel, dit is lynreg in stryd met die bevel van
God, (nl. om die kinders onder Israel te besny as hulle nog maar agt dae oud is) as ons die
verbondsteken nie aan ons kinders sou wil bedien nie.
Daarom moet ons ernstig waarsku dat die doop nie 'n enkele dag lank onnodig uitgestel mag
word nie. Dis seker 'n teken van insinking van die geestelike lewe as ouers ter wille van allerlei
beuselagtige redes die doop van hul kinders uitstel. Vroeër het dit dikwels voorgekom dat
kinders van drie en vier dae oud gedoop is. Ons wil die moeder nie die voorreg misgun om
deel te neem aan die doop van haar kindjie nie. Maar daarmee wil ons nie te kenne gee dat
die doop uitgestel moet word totdat dit vir albei ouers en alle belangstellendes gerieflik is. Ook
die kerk moet van sy kant nie onnodige vertraging in die weg lê nie maar die doop so spoedig
moontlik bedien.
Uit Kolossense 2:11 en 12 is dit duidelik dat die doop dieselfde betekenis het as wat die
besnydenis in die 0u Testament gehad het. Daar is aanduidings in die kerkgeskiedenis dat
kindertjies van die allervroegste tyd af gedoop is. In 254 n. Chr. skryf Origenes dat die
kinderdoop 'n algemene gebruik is en dat dit van die apostels afkomstig is. Dis deur niemand
weerspreek nie. Aangesien God vir Hom lof berei het uit kindermondjies (Ps. 8:3) en hulle ook
in die verbond opgeneem is, waar kom ons aan die reg om hulle op so 'n wrede wyse te wil
weer en nie te laat doop nie? Ons lees dikwels van huisgesinne wat gedoop is (Hand. 18:8, 1
Kor. 1:16. Hand. 10:2, 47). Moet ons nou waarlik veronderstel dat in al daardie huise geen
kinders was nie? Nee, ons sê weer, God wil nie siele red nie maar mense, gesinne en dus
ook kinders.
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19 JULIE
"DIE KINDERS IS OOK IN DIE GEMEENTE INGESLUIT" — Vr. 74.
"Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die
Here onse God na Hom toe sal roep" — Hand. 2:39.
Daar bestaan 'n opvatting by baie mense dat die kinders nie eintlik lidmate van die gemeente
is nie. As lidmate word alleen diegene beskou wat belydenis van hulle geloof gedoen het. Die
kinders word dan gereken onder die "siele" in die gemeente. En op grond van hierdie
verkeerde opvatting word van die "geloofsbelydenis" gepraat as "aanneme". Die kinders word
dan eers nadat hulle grootgeword het, "aangeneem" tot lidmate.
Dis egter 'n heeltemal verkeerde beskouing. Die kinders is volle lidmate van die gemeente,
kragtens hulle geboorte uit gelowige ouers. Hulle het ten volle deel aan Christus en sy
genadeverbond. Die Kategismus sê: "Dat aan hulle , (d.i. die kinders) nie minder as aan die
volwassenes nie.... beloof word die verlossing van die sondes en die Heilige Gees wat die geloof
werk." As hulle dan vergewing van sondes in die bloed van Christus en die Heilige Gees
ontvang, is hulle in elke opsig volwaardige lidmate van die liggaam van Christus. Hulle is egter
nog onmondige lidmate, omdat hulle nog nie die sakrament i van die Heilige Nagmaal kan
gebruik nie, waartoe hulle eers toegelaat kan word nadat hulle in volle bewussyn en
verantwoordelikheidsbesef eers persoonlike belydenis van geloof afgelê het. Hulle geniet
daarom nog nie al die voorregte van die gelowiges nie maar is tog ten volle daarop geregtig
sodra hulle tot die jare van onderskeid gekom het.
Die ouers moet dan ook toesien dat hul kinders die volste gebruik maak van die katkisasie,
ten einde so spoedig moontlik te kom tot die belydenis van geloof. Dit is nie maar 'n
willekeurige saak of die kinders kategetiese onderrig geniet of nie. Dit hang nie maar af van
die kind se luim of hy sy katkisasielesse leer of nie. Nee, die ouer is verplig om sy kind in te
lei in die waarhede van Gods Woord en hom te laat verstaan dat hy as 'n gedoopte kind, in 'n
heilige verbond met God staan en sy lewe aan God moet wy. Dit word dan ook met soveel
woorde plegtig belowe wanneer die doopsbelofte afgelê word. En die kerk het ook reg •om te
eis dat sulke gedoopte kinders godsalig opgevoed moet word en dat hulle tot belydenis van
geloof moet kom. En by volstandige weiering kan 'n dooplidmaat na jare van bearbeiding
afgesny word van die gemeente as hy weier om hom te bekeer en sy geloof te bely. Hy is net
so tugwaardig as 'n belydende lidmaat. Ons kinders behoort aan Christus en sy kerk en kan
nie maar so opgroei soos heidenkinders nie. Die kinders van gelowige ouers staan in die
Verbond met God. In enige verbond wat een volk met 'n ander sluit, is al die kinders ook
inbegrepe, selfs die wat nog nie eens gebore is nie. So is dit ook met die Verbond tussen God
en ons. As ons kindertjies nie gedoop mag word omdat hulle nog nie kan glo nie, soos die
wederdopers sê, dan sou 'n mens ook op hulle standpunt uit Markus 16:16 die valse konklusie
kan maak dat alle 'kindertjies verlore moet gaan, omdat hulle nie kan glo nie. So iets kan ons
natuurlik nooit aanvaar nie! Ons weet dat die geloof ook in die kinderhartjies sluimer, al is hulle
nog onbewus daarvan. Dink maar aan sulke voorbeelde soos Jeremia en Johannes die Doper,
wat reeds voor hulle geboorte die Heilige Gees gehad het.
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20 JULIE
"DIE DOOP EN DIE CHRISTELIKE OPVOEDING" — Vr. 74:
"En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou
kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê
en as jy opstaan" — Deut. 6:6 en 7.
Die Christelike doop lê die verpligting op ouers om hul kinders 'n Christelike opvoeding te gee.
Hulle belowe dit dan ook uitdruklik met 'n plegtige belofte, wanneer o.a. aan hulle gevra word:
"Beloof u, en is dit u voorneme om hierdie kind, as dit tot sy verstand gekom het. . . . in, dié
leer na u vermoë te onderrig of te laat onderrig?" En daarmee is elke Christelike ouer voor God
verbind om nie alleen aan sy kind die weg van die lewe te wys nie maar hom self op daardie
weg te lei. Dit is vandag nog die plig en voorreg van elke ouer, vader en moeder, om hul
kindertjies aan die hand te vat en na Jesus toe te bring, soos die moeders gedoen het toe Hy
op aarde was. Van kleins af moet hulle hul kindertjies die heerlike geskiedenisse van die Bybel
vertel en die lesse daarvan op die hartjies druk. Hulle moet hul kindertjies so vroeg moontlik
leer om 'n kindergebedjie te doen. Die kinders moet saam met die gesin vergader rondom
Gods Woord, waar die vader as hoof van die huis moet voorlees en aan die kinders verduidelik
en voorgaan in die gebed. Die ouers moet self 'n biddende lewe lei. Daar is niks wat so diep
en onuitwisbare indruk maak op 'n kind as wanneer hy sy vader of moeder ernstig sien bid
nie. Die ouers moet dan ook sorg dat die hele huislike lewe 'n gewyde karakter dra, dat plesier
nie in bandeloosheid oorslaan nie, dat vrolikheid nie in ligsinnigheid ontaard nie. Die lewe van
die ouers self moet in alle opsigte voorbeeldig en vroom wees. Die spreekwoord sê: "Woorde
wek, maar voorbeelde trek!" En daar is nie 'n sterker invloed ten goede as die voorbeeld wat
ouers aan hulle kinders stel nie. Hulle moet dan ook hul kinders meeneem na Gods huis en
hulle van kleins af leer om getroue kerkgangers te wees. 'n Ouer wat Sondag sy kind kerk toe
stuur en self tuis bly uit gemaksug, is 'n skande vir homself en 'n verbreker van die eed wat
hy voor God afgelê het. Vreeslik sal dit wees as sy kind miskien vir hom eenmaal voor die
gerigstroon, met die vinger moet wys en sê: "U is die oorsaak van my ewige ondergang!"
Verder moet ouers toesien dat hul kinders in Christelike skole opgelei word. Daarvoor is
Christelik-nasionale onderwys nodig en moet ons sorg vir dergelike skole. Daar word vandag
duisend maal meer kinders vermoor op ons skole en universiteite as op die slagveld. Daar
word duisend maal meer lammers van Jesus geslag deur ongelowige professore en
onderwysers as wat daar skape deur slagters by die slagpale geslag word. Dis 'n ontsettende
aanklag teen die sg. Christelike beskawing. Mag die Here gee dat ons weer ons plig as
Christelike ouers sal gevoel en sal toesien dat ons kinders in dié leer, nl. die Bybelse leer,
onderrig word en also vir Christus en sy koninkryk opgevoed word en nie om deur satan geslag
en verwoes te word nie.
Ons pluk vandag die wrange vrugte van 'n opvoeding sonder Bybel en godsdiens, in die
verwoestende oorloë op aarde en die bandeloosheid en sedeloosheid van ons moderne
beskawing. Moord en doodslag, dronkenskap en ontug is aan die orde van die dag.
Huisgesinne word verbreek deur egskeidings, of daar is geen huislike lewe meer nie en die
kinders is aan hulleself oorgelaat. Huisgodsdiens word nie meer gehou nie. Daarby berus ons
skoolstelsel op die idee van 'n neutrale staatskool, alhoewel dit skyn of daar tog 'n kentering
wil kom in hierdie opsig. Sonder vrye volkskole of Christelike-nasionale onderwys het ons volk
geen toekoms nie.
228
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21 JULIE
"DIE NAGMAAL, 'N BEVEL VAN CHRISTUS" — Vr. 75.
"Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en
sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot my gedagtenis. Net so neem
Hy ook die beker na die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed
wat vir julle uitgestort word". — Luk. 22:19 en 20.
Die nagmaal is die tweede sakrament, wat by die doopsakrament gevoeg word as aanvulling
en afsluiting van die gedagte wat in die doop opgesluit lê. Die doop wys naamlik op ons
geboorte as verbondskinders, en die nagmaal vertolk ons groei en voortbestaan as kinders
van die verbond.
Ons sal nog sien hoe Christus die nagmaal ingestel het en wat dit dan presies beteken. Hier'
let ons net daarop dat dit 'n opdrag of bevel van Christus is, net soos Hy ook die doop ingestel
het as 'n blywende opdrag wat onderhou moet word (Matt. 28:19).
Dit is dus nie 'n willekeurige saak of ons die nagmaal onderhou of nie. Dit hang nie maar af
van ons gevoel of van omstandighede of ons die nagmaal wil gebruik of nie. Nee, die kerk
moet die nagmaal as sakrament bedien aan die gelowiges, en hulle moet die nagmaal gebruik
in gehoorsaamheid aan Christus. Christus het nie verniet gesê: "Doen dit tot my gedagtenis"
nie. Dis 'n heilige roeping en plig wat op elke gelowige rus; en wie dit versuim, sal sekerlik
gestraf word. Daar mag wel omstandighede kom wat dit vir ons fisies onmoontlik maak om
nagmaal te bedien of te gebruik. In tye van vervolging mag dit wel eens gebeur dat die
gelowiges nie bymekaar kan kom om nagmaal te vier nie. Deur krankheid mag 'n gelowige
ook wel verhinder word om nagmaal te kan gebruik. Maar dit is hoogs uitsonderlike gevalle.
En die reël bly dat die nagmaal gereeld onderhou moet word. Die nagmaal is niks minder
belangrik as die doop nie. En dis wel eienaardig dat sommige mense wel gereeld hul kinders
laat doop en tog selde of nooit aan die nagmaalstafel verskyn nie. So iets het geen sin nie.
Dis wonderlik dat onse Heiland se barmhartigheid oor ons so groot is. Mens sou dink dat dit
so 'n groot voorreg is om die nagmaal te gebruik dat Christus dit eenvoudig aan ons kon
oorgelaat het om dit te doen. Maar Hy het geweet dat ons 'n afkerige en verstokte geslag is.
En daarom het Hy 'n spesiale bevel aan ons gegee, sodat ons vir ons eie beswil nie ontrou en
nalatig mag wees in die nagmaalsviering nie. Aan die ander kant verheerlik ons Christus deur
die gebruik van die nagmaal. Daardeur "verkondig" ons Christus, soos Paulus dit stel in 1
Korintiërs 11:26. Ons betuig daarmee teenoor die ongelowige wêreld dat ons glo in die
verlossende krag en bloed van Christus, wat gekruisig is. So is dit dan nie net die leraar wat
Christus in die prediking verkondig nie, maar die hele gemeente verkondig as met luide stem
wat Christus vir hulle beteken. Die "so dikwels" wat Paulus hier twee keer gebruik, wys dan
ook dat dit vir ons 'n eer en voorreg moet wees om die nagmaal soveel moontlik te vier, tot
eer van Christus.
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22 JULIE
"DIE VERSEKERING DAT JESUS VIR MY GESTERF HET" - Vr. 75.
Die tekens van brood en wyn in die nagmaal het 'n tweërlei doel. In die eerste plek wil dit die
kruisiging van ons Here Jesus Christus afbeeld of versinnebeeld en ons dus verseker dat Hy
waarlik aan die kruis gesterf het. Ten tweede wil die tekens van brood en wyn wat deur ons in
die nagmaal genuttig word, ons die versekering gee dat ons waarlik deel het aan Christus, net
so seker as wat ons deel het aan die brood en wyn wat ons inneem. Dit is dus sowel 'n
objektiewe as 'n subjektiewe versekering wat deur die tekens aangedui word.
Hier wil ons dan in die eerste plek let op die versekering wat ons ontvang dat Christus waarlik
vir ons gesterf het. Christus self het aan sy dissipels gesê dat die brood wat gebreek word, 'n
'aanduiding is van sy liggaam wat verbreek sal word, en dat die wyn wat vergiet word, 'n teken
is van sy bloed wat aan die kruis sal vloei (vgl. Mark. 14:22 en 23).
O, daar is tog soveel twyfel in ons kleingelowige sondaarsharte! Satan wil ons gedurig
wysmaak dat ons sondes te veel en te groot is dat God dit sou kan vergewe. Of anders verwek
hy twyfel in ons hart of dit wel waarlik Gods seun was wat op Golgota aan die kruishout
gesterwe het en of daardie kruisdood wel die versoeningswaarde het wat ons daaraan heg.
So trag satan op allerlei maniere om ons die soete troos te ontneem dat ons sondes versoen
is deur die bloedoffer van Golgota. Satan wil ons verblind vir die heerlike betekenis van die
bittere dood van ons Heiland aan die kruis. Hy wil ons oë afwend van die geslagte Lam van
God en ons also in wanhoop laat versink vanweë ons sondes.
En nou word die brood voor ons oë verbreek en die wyn vergiet, sodat ons daar nie aan kan
twyfel nie. En daardeur verseker God ons dat die liggaam van Christus vir ons verbreek en sy
bloed vergiet is. Ons mag daar nie aan twyfel nie net so min as wat ons kan twyfel of die brood
waarlik gebreek en die wyn waarlik vergiet word. Ons moet daarom ook nie aan die uitwendige
tekens van brood en wyn bly hang nie maar ons harte ophef tot ons Heiland en Saligmaker in
die hemel. En ons moet verseker wees dat Hy waarlik vir ons gesterf het en dat ons daarom
vrede met God het in sy bloed. Elke nagmaalsviering verseker ons opnuut daarvan.
Daar behoort dan ook 'n ontroering deur ons te gaan, elke keer as die nagmaal gevier word.
Die nagmaalsformulier praat ook so treffend: "die heerlike gebeurtenis van die bittere dood
van u Seun Jesus Christus". Heerlik en bitter is twee dinge wat skynbaar teen mekaar stry.
Tog is dit die aangrypende van die lyde van Christus dat sy bittere lyde so heerlik was en sy
heerlike soendood so ontsettend bitter was. Waarlik, 'n gebeurtenis wat onvergelyklik is met
enig ander voorval! En juis daarom so ontroerend skoon. Wie sal ooit peil wat op Golgota
gebeur het? Daar waar die dood (ons dood) deur die lewe verslind is, waar ons allerdiepste
vernedering in heerlikheid omgekeer is.
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23 JULIE
"DIE VERSEKERING DAT EK MET DIE LIGGAAM EN BLOED VAN JESUS GEVOED
EN GELAAF IS" — Vr. 75.
"Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap
met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met
die liggaam van Christus nie?" — 1 Kor. 10:16.
Die bediening van die nagmaal het verder ten doel om ons te verseker dat ons waarlik deel
het aan Christus. As ons die brood eet en die wyn drink, kan ons tog nie daaraan twyfel dat
ons dit waarlik ingeneem het nie. En daardie brood en wyn gaan in tot ons binneste en word
in ons vlees en bloed opgeneem op so 'n wyse dat dit deel daarvan word. Die voedsel wat
ons inneem, word opgebreek en deur die liggaam gebruik om homself in stand te hou, sodat
die voedsel 'n deel word van ons liggaam en bloed.
So word ons dan deur die tekens van die brood en wyn daarvan verseker dat Christus met
ons verenig word, op so 'n wyse dat Hy en ons nie meer twee is nie maar één. Hy is die brood
van die lewe. En om sy lewenskrag deelagtig te word moet ons Hom eet en drink. Maar dit
moet dan nie in stoflike sin verstaan word nie maar in geestelike sin. Deur die geloof kry ons
deel aan Christus' op so 'n wyse dat Hy in ons en ons in Hom lewe. Hoe dit presies plaasvind,
bly 'n verborgenheid., Daarom word die sakrament ook genoem 'n misterie. Ons kan nie eers
die ontstaan en wese van die natuurlike lewe verklaar nie. Hoe sal ons dan die
opstandingslewe in Christus kan uitlê? Dit bly 'n verborgenheid. Desnietemin bly dit 'n heerlike
werklikheid. Daar vind inderdaad 'n reële vereniging met Christus plaas elke keer wat ons
nagmaal gebruik. Hy gaan in ons in en vereenselwig Hom met ons op 'n allerinnigste wyse,
sodat ons kan sê: Ek leef, maar nie meer ek nie maar Christus leef in my. Christus word 'n
deel van ons lewe, sodat ons Hom daar nooit meer kan uithaal nie, net so min as wat ons die
verteerde brood en wyn uit ons liggaam en bloed kon afskei en uithaal. Dit het 'n deel van
onsself geword.
Die apostel Paulus sê: "Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene" (Efes.
5:30). Die Kategismus druk dit so sterk uit: "dat, al is dit dat Christus in die hemel is en ons op
die aarde, ons tog vlees van sy vlees en been van sy gebeente is" (vgl. vraag 76). By Israel
moes die paaslam se bloed nie alleen vergiet word tot vergiffenis van sonde nie maar moes
die lam self geëet word. Christus het die nagmaal ingestel in verband met die paasfees,
waarby Hyself die groot Paaslam geword het wie se vlees en bloed ons moet eet en drink. Dit
beteken egter nie dat ons Hom met die liggaamlike mond moet verslind nie maar dat ons sy
geofferde liggaam en bloed geestelik moet aanneem en inneem deur die geloof, sodat Hy
deel van ons word.
Die gelowige kan en mag dus nie twyfel of hy aan Christus behoort en Christus aan hom nie.
As hy die brood gelowig geëet en die wyn gedrink het, kan daar geen twyfel meer wees of
Christus in hom ingegaan en 'n deel van hom geword het nie. Christus is binne-in ons, net so
seker as wat die brood en wyn in ons is. Dis die heerlike betekenis van die sakramente van
die nagmaal.
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24 JULIE
"MET 'N GELOWIGE HART DIE LYDE EN STERWE VAN CHRISTUS AANNEEM" — Vr.
76.
"Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe. Ek is die brood
van die lewe" — Joh. 6:47 en 48.
Die nagmaal is nie 'n blote herinneringsmaaltyd, soos die hervormer Zwingli geleer het nie.
Soos ons vervolgens sal sien en reeds gesien het, is die nagmaal 'n wesenlike
voedingsmaaltyd waarin ons met die liggaam en bloed van Christus gevoed en verkwik word.
Tog is die nagmaal ook 'n herinneringsmaaltyd en voer dit ons gedagtes na wat op Golgota
gebeur het. Dit lei ons na die voet van die kruis. Dit stel ons die geslagte Lam van God voor
oë. Dit herinner ons aan die bittere en smadelike dood van onse Heiland en Saligmaker, Jesus
Christus.
Christus is eenmaal geoffer aan die kruis. Daardie bloedige daad kan nooit weer herhaal word
nie. Dit is ook nie nodig nie. Daardie één offer was voldoende om al ons sondes te versoen
en ons daarvan te verlos tot in alle ewigheid. Christus kan en mag nooit weer gekruisig word
nie. En as ons deel het aan sy offerande, dan kan dit alleen beteken dat ons deel het aan die
offerande en van die kruis op Golgota. Ons moet dus daarheen teruggaan. Wie Christus nie
op Golgota wil gaan ontmoet nie, sal Hom nooit ontmoet nie. Die historiese Christus is nie altyd
en oral in die godsdienstige belewing van die mens te vinde nie. Nee, Hy het 'n bepaalde plek
in die geskiedenis, en daarom word dit so duidelik gesê in die apostoliese geloofsbelydenis
dat Hy "onder Pontius Pilatus" gekruisig, gestorwe is, ens.
Christus het in die geskiedenis van die wêreld ingedaal en vorm die middelpunt daarvan,
waarom die ganse wêreldgebeure draai. Die nagmaal wil ons dus gedurig terugvoer na hierdie
middelpunt van die geskiedenis, waar die groot oorwinning oor graf en hel behaal is deur die
lyde en sterwe van Christus. Wie die Christus van Golgota nie gelowig aanneem nie, kan
daarom ook nooit vergewing van sondes ontvang nie. Elke nagmaalsviering behoort ons
daarom diep onder die indruk te bring van die ontsettende lyde wat Christus aan die kruis vir
ons deurgemaak het. Dit behoort ons innerlik te ontroer en ons te laat besef watter vreeslike
offer daar gebring moes word ter wille van ons sondes. Dit moet ons opnuut 'n diepe afkeer
en afsku in die sonde gee en ons met dankbaarheid en liefde vervul teenoor Hom wat nie
teruggedeins het om die hoogste offer te bring om ons van die dood te red nie. Elke nagmaalsviering behoort ons dus onder die skaduwee van die kruis te bring en ons weer 'n blik
te gee op die sterwende gelaat en bloedende liggaam van ons Saligmaker, Jesus Christus,
aan die kruis op Golgota. . Maar dan moet ons nie by die uiterlike bly staan en alleen maar die
diepe "tragedie" gevoel van wat daar plaasgevind het nie. Dit gaan nie in die eerste plek
daarom om ons te herinner wat die mense die Here Jesus op Golgota aangedoen het nie,
maar om wat God deur Hom daar gedoen het. Daarom ook mag ons nooit trag om sensasie
na te jaag deur die lyde van Christus te skilder of dit te wil dramatiseer nie, soos in
Oberammergau plaasvind. Die beswaar is nie alleen omdat sondige mense die lyde van
Christus moet vertolk nie maar ook omdat die eintlike drama van die kruis, nl. wat God daar
deur Christus gedoen het, nie deur ons kan of mag herhaal of uitgebeeld word nie. Dis in wese
Godslasterlik. Dis 'n speel met heilige dinge.

212

25 JULIE
"VLEES VAN SY VLEES EN BEEN VAN SY GEBEENTE" — Vr. 76.
"Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos
die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene"
— Efes. 5:29 en 30.
Die nagmaal is nie alleen 'n herinneringsmaaltyd nie, maar 'n wesenlike ete en drinke van die
liggaam en bloed van Christus. Dit beteken egter nie dat die wyn en brood verander in die
liggaam en bloed van Christus nie. Dit beteken ook nie dat ons in, onder en met die brood en
wyn die liggaam en bloed van Christus eet nie, soos die Lutherse leer, die sg.
konsubstansiasieleer. As ons sê dat ons in die nagmaal die gekruisigde liggaam van Christus
eet en sy vergote bloed drink (vr. 76), dan bedoel ons dit nie so asof Christus elke keer weer
opnuut geoffer word en daar dus 'n letterlike verbreking van sy liggaam en vergieting van sy
bloed plaasvind nie. Nee, die vereniging met die liggaam en bloed is wel 'n wesenlike
vereniging, net soos die brood en wyn met ons liggaam verenig word. Maar dit geskied op 'n
geestelike wyse deur die krag van die Heilige Gees. Wie dus gelowig die brood eet en die wyn
drink wat in die nagmaal aan hom meegedeel word, kry inderdaad deel aan Christus en word
met Hom verenig op 'n mees realistiese en intieme wyse, sodat Hy in ons en ons in Hom woon
en sodat Hy en ons nie meer twee is nie maar één. Ja, daar ontstaan 'n allersoetste en
allerinnigste vereniging met Christus, sodat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente
word. En so alleen word ons die ewige lewe deelagtig in Christus. "En Jesus sê vir hulle:
Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en
sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie" (Joh. 6:53).
Die nagmaal wys dus nie net terug op die groot offer wat eenmaal op Golgota gebring is nie,
maar is inderdaad 'n voedingsmaaltyd in die volste sin van die woord. Hier ontvang ons spyse
wat ons nêrens anders kan ontvang nie. Hier kry ons deel aan die brood van die lewe. Wat 'n
heerlike voorreg! Wat 'n genade!
En tog skyn dit so dikwels of ons geen deel het aan Christus nie. Dit lyk of Hy vir ons 'n
vreemdeling, 'n buitestaander is. Dit lyk soms meer of ons vlees van die wêreld, ledemate van
satan is as van Christus. So moet dit egter nie wees nie. Christus moet altyd meer en sterker
in ons gestalte kry. Hy het die dood oorwin en die ewige lewe vir ons verwerf en ons kan dit
alleen ontvang deur Hom aan te neem en met Hom verenig te word in 'n ware geloof.
So verkry ons dan wat genoem word die mistieke unie of vereniging met Christus. Dit beteken
egter nie die vermenging tussen Christus, die Hoof en die kerk, as sy liggaam nie. Hoof en
liggaam bly steeds onderskeie alhoewel nooit geskeie nie. Dis die fout wat die Roomse Kerk
maak dat hulle Christus wel nominaal erken as Hoof maar prakties laat opgaan in die Kerk,
waarvan die Pous dan die eintlike hooi is. Christus word dan identies met die Kerk, en in die
Kerk neem Hy as 't ware gedurig nog vlees aan. Sy vleeswording gaan feitlik nog altyd voort
in sy Kerkwording. Dis 'n fatale fout, waardeur Hy as Hoof in sy wese en betekenis aangetas
en verdring word.
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26 JULIE
"DAT ONS DEUR EEN GEES EWIG LEWE EN GEREGEER WORD" — Vr. 76.
"Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My
eet, ook deur My lewe" — Joh. 6:57.
Daar is 'n belangrike verskil tussen die aardse en die hemelse brood. Wanneer ons die aardse
brood eet, dan moet dit verteer word en feitlik verdwyn, om in ons opgeneem te word. Daarom
moet ons altyd weer ander brood kry om te eet, sodat ons kan bly lewe. Maar wie Christus
eet, as die Brood van die Lewe, het nie nodig om altyd weer ander brood te kry nie. Die brood
van die lewe word nie vernietig en verteer as ons Hom eet nie. Nee, Hy bly voortbestaan en
voortlewe, al eet duisende ook van Hom, deur al die eeue heen. Hier vind dus byna die
omgekeerde plaas as wanneer ons gewone brood eet. Hier is dit die Brood wat bly
voortbestaan, en in 'n sekere sin is dit ons wat sterwe. Ons oue mens of verdorwe natuur moet
naamlik doodgaan, terwyl ons in Christus herrys en opstaan tot 'n nuwe lewe. Ons het geen
lewe in onsself nie en kan alleen bly lewe as ons deel het aan die lewe van Christus. Hieruit
volg dat daar so 'n noue vereniging tussen Christus en sy gelowiges is, dat ons net een Gees
het wat in Hom as die Hoof en in ons as die liggaam woon en regeer, net soos daar maar een
siel is in 'n liggaam. Natuurlik is dit maar 'n manier van voorstelling, want ons weet dat
Christus, as mens, sy eie siel het en dat elke gelowige ook sy eie aparte siel het. Ook kan ons
die Heilige Gees nie beskou as die siel van Christus of van die gelowiges nie. Christus, as
God, het ook nie 'n siel nie maar lewe uit Homself.
Tog is dit waar dat die Heilige Gees Christus en sy gelowiges vervul, verbind en saamhou as
een liggaam met een Hoof. Die Heilige Gees as Gees van Christus vervul ons met die liefde
en krag van Christus, en deur die Heilige Gees regeer Hy ons net soos die siel die liggaam
regeer. Net soos in een liggaam net een siel is wat alles vervul en beheers, so word ons in
Christus saam verbind tot ledemate van sy liggaam en is ons dus net een liggaam wat deur
een Gees vervul en geregeer word. Die nagmaal is dus die teken van ons wonderbare eenheid
met Christus, deur sy Gees. Die gelowiges voel daarom ook telkens weer die «"ete en kragtige
eenheidsband wat hulle saambind in Christus. Al is Hy in die hemel en ons op die aarde, is
Hy nogtans by en met ons, is, in ons deur sy Gees en genade. "Ek leef nie meer nie, maar
Christus leef in my" (Gal. 2:20).
Daar is. wel iets goeds in die strewe na die uiterlike vereniging van alle kerke in die Naam van
Christus. Maar daarby moet ons onthou dat alle Kerke wat die naam werd is, inderdaad één
is, omdat en vir sover Christus deur sy Gees in daardie Kerke woon. So het Calvyn
byvoorbeeld selfs nog in die Roomse Kerk iets van die gestalte van Christus ontdek. Die
eenheid word alleen daardeur verbreek dat Christus geheel of gedeeltelik nie meer in sekere
Kerke 'n plek kry nie. Die grondvraag is of die Christus van die Skrifte in 'n Kerk gevind word;
en waar dit nie die geval is nie, mag ons sulke kerke nie erken nie en moet ons hulle eerder
bearbei as om met hulle 'n onheilige alliansie te vorm.
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27 JULIE
"DIE INSTELLING VAN DIE NAGMAAL" — Vr. 77.
"En Hy sê vir hulle: Ek het baie daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet
voordat Ek ly. Want Ek sê vir julle: Ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in
die koninkryk van God vervul is nie" — Luk. 22:15 en 16.
Die nagmaal is die Nuwe-Testamentiese vorm van die Ou-Testamentiese Pasga of Paasfees.
Daarom het Jesus dit uitdruklik ingestel i.v.m. die Paasfees. Daardeur het Hy die volle sin en
betekenis van die Paasfees tot uitdrukking gebring.
Pasga beteken "verbygaan" en dui aan hoe die Engel die huise van die Israeliete verbygegaan
het in die nag toe al die eersgeborenes van die Egiptenaars gesterwe het (Ex. 12:13).
In die Pasga word sowel die gedagte van 'n offerande as van 'n maaltyd saamgevat. In die
eerste plek moes die lam wat geslag is sonder dat 'n enkele been gebreek was, aandui die
soenbloed wat deur die Lam van God, nl. Christus Jesus, aan die kruis gestort sou word. Waar
die bloed van die Paaslam dus aan die deurposte gestryk was, het God genade betoon en die
doodsengel nie ingestuur nie. Maar die Paasfees was ook 'n maaltyd van gemeenskap met
God. Daarom moes die volk dit, met omgorde heupe en die staf in die hand vier, as teken dat
hulle gereed staan om saam met God uit die verdrukking uit te trek na die land van verlossing.
Die bitter kruie moes die volk herinner aan die bitterheid en smarte van Egipte. En die
ongesuurde brode moes aandui dat die suurdeeg van die sonde van onder die volk uit
weggeneem moet word. Hulle moet 'n geheiligde volk wees. Die Pasga was dus ook 'n fees
van versterking met die oog op die lang en gevaarlike reis na Kanaän wat voorgelê het.
En so het die nagmaal ook vir ons 'n skone en ryke betekenis. Dit herinner aan die bloed van
die Lam wat vir onse sondes geslag is. Dit verkondig aan ons' die blye boodskap van
verlossing uit die dood deur die versoening van ons sondes. Wie deur die bloed van Christus
bedek is, sal die dood nie smaak nie maar sal lewe, al het hy ook gesterwe (Joh. 11:25).
Daarby is die nagmaal 'n maaltyd van geestelike versterking en verkwikking en van onderlinge
gemeenskap saam met ons groot Gasheer, Jesus Christus, wie se tafel dit is. Dit is dus ook
'n fees van 'n blymoedige en opgewekte stemming en van onuitspreeklike sielevreugde. Ja,
die soete blydskap wat die gelowiges aan die tafel van die Here smaak, kan nêrens anders
gevind word nie. En wonderlik is die versterkende krag van die hemelse spyse. Daardeur word
ons in staat gestel om die lang woestynreis af te lê tot in die hemelse Kanaän. Hierby mag ons
in gedagte hou die onvergeetlike woorde van onse Here Jesus Christus toe Hy gesê het: "Ek
het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly" (Lukas 22:15).
Jesus dink daaraan dat dit sy laaste Paasmaal op aarde sal wees en dat Hy nie meer daarvan
sal eet totdat dit in die Koninkryk van God vervul is nie (vs. 16). Dis asof Hy daardeur wou
verseker dat selfs die dood Hom nie van sy Kerk sal kan skei nie en dat hulle weldra almal
saam in die heerlikheid sal aansit aan die bruilofsmaal van die Lam. Sou ons dan nie nog veel
meer die versterking nodig hê nie, waar ons nog in die tranedal is en weldra die donkere
doodsvallei moet betree ?
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28 JULIE
"IN DIE NAG ... HET JESUS DIE BROOD GENEEM" — Vr. 77.
"En toe dit aand geword het, was Hy met die twaalf aan tafel.... En terwyl hulle eet,
neem Jesus die brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit...." — Matt. 26:20, 26.
Daar is heelwat benamings vir die nagmaalsviering, soos bv. Avondmaal van die Here, tafel
van die Here, die breking van die brood, die drinkbeker van die Here, die drinkbeker van
danksegging, ens. Maar die naam wat die meeste gebruik Word, is "nagmaal" (vgl. 1 Kor.
11:20). Dit kom daarvandaan dat Jesus in die aand die Pasga gevier en die nagmaal ingestel
het en beteken dus nie noodwendig dat die fees juis altyd in die nag of aand gevier moet word
nie. Die waarde en betekenis van die fees hang nie af van die tyd waarop dit gehou word nie.
By die Pasga het daar 'n gemeenskaplike drinkbeker rondgegaan, waarna die lam met die
bitter kruie en ongesuurde brode geëet is. Die huisvader verhaal dan aan sy gesin die
geskiedenis van die uittog uit Egipteland. Nadat verder geëet en gedrink is, is die fees afgesluit
met die sing van Psalms 115-118 en 120-137. En dit was nou met die oorhandiging van die
gebroke brood en die vergote wyn dat Jesus die onvergeetlike woorde uitgespreek het,
waardeur die Pasga oorgegaan het in die nagmaal en die nagmaal weer die voorsmaak
geword het van die groot Bruilofsmaal van die Lam, wat eenmaal op die nuwe aarde gevier
sal word (vgl. Lukas 22:18; Openb. 19:7 en 9).
In die vroegste Christendom het dit die gewoonte geword om elke aand saam te kom in een
of ander huis en die liefdesmaaltyde (agapae) te hou, waarby daar in later tye 'n mate van
onordelikheid ingetree het (vgl. 1 Kor. 11:17-34). Teen die einde van die maaltyd is dan ook
die nagmaal gevier. Later is die nagmaal net elke Sabbat gevier, en later het dit verminder tot
vier of ses keer per jaar. Calvyn se begeerte was dat die nagmaal soveel moontlik gevier moet
word, minstens ses keer per jaar.
En vandag staan ons dikwels so koud teenoor die nagmaalsviering. Daar is mense wat ter
nouernood een keer per jaar by die nagmaal kom. Hoe minder nagmaal ons gebruik, hoe
minder begeerte ons daarvoor het. En tog behoort dit nie so te wees nie. Ons behoort met
groot verlange uit te sien na elke nagmaal. Dit moet nie maar so terloops in die gang van die
kerklike lewe wees dat ons weer by die nagmaal beland nie. Nee, ons moet doelbewus uitsien
na die nagmaal. Dit behoort die hoogtepunt in ons lewe te vorm, waarheen ons lewe gerig is
en wat ons hele lewe beheers en koers gee.
Leef ons werklik in die krag van die heilige nagmaal? As dit die geval is, dan sal ons hele lewe
niks anders wees nie as 'n gestadige toetrede tot die heilige bruilofsmaal van die Lam. Maar
ons vrees dat vir vele die nagmaal 'n blote sleurgang is en dat hulle maar net daaraan toetree
om tog nie heeltemal los van die kerklike lewe te staan nie. Daarom word hulle nog net by die
nagmaalsviering in die kerk gesien. As ons miskien meer dikwels sou nagmaalvier, sal baie
van daardie soort die eerste wees om beswaar te maak. Hulle moet reeds vier nagmale
bywoon, en nou word nog meer opofferinge van hulle gevra. Wat 'n nagmaalsbeskouing!
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29 JULIE
"BROOD EN WYN" — Vr. 77.
"Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die
dood van die Here totdat Hy kom" — 1 Kor. 11:26.
Die nagmaal is ook 'n getuienis, prediking of verkondiging. Dit preek nl. die dood van Christus
tot 'n vertroosting van die gelowiges en tot 'n oordeel vir die ongelowiges. Dit is dus 'n kragtige
roepstem wat daar telkemale van die nagmaal uitgaan. Op simboliese wyse demonstreer dit
die kruisiging van Christus op Golgota.
Die nagmaal moet dus nie anders as onder die twee tekens van brood en wyn bedien word
nie. Dit is sekerlik 'n ongeoorloofde aanranding van die nagmaal om dit net deur die teken van
die brood alleen te bedien, soos die Roomse doen. By hulle gebruik alleen die priester van
die wyn, omdat dit dan gevaarlik sou wees om die lidmate ook daarvan te laat gebruik,
aangesien daar dalk 'n druppel mag stort en die wyn, wat intussen, volgens die Roomse, deur
die wydingseën van die priester in die bloed van Christus verander het, dan op die grond mag
beland. Dit wys ons waartoe die vervloekte afgodery kan ly wanneer die sg. hostie aanbid
word asof die tekens van brood en wyn die Here Jesus self is. In die Heilige Skrif is die bloed
eintlik die draer van die lewe; daarom mog die bloed nie geëet word nie (Gen. 9:4). Uit hierdie
oogpunt beskou, is die bloed van Christus, soos sakramenteel afgebeeld in die wyn, minstens
net so belangrik as sy vlees, wat onder die teken van die brood afgebeeld word. By die Joodse
Pasga was die "beker van danksegging" 'n onmisbare element in die feesviering. Hierdie
kosbare beker hou die Roomse Kerk nou weg van sy lidmate, omdat die hele Christus tog ook
wel in die brood sou wees. So is die mens dan ook hier wyser as God. Immers, letterlik is
Christus nóg in die brood nóg in die wyn. Geestelik is Hy wel daar, maar dan onder die
gesamentlike tekens van brood en wyn.
Ook moet die brood gebreek word en mag dus nie, soos by die Roomse en Lutherse, in die
vorm van ouweltjies (ronde koekies) aan die lidmate gegee word nie. Die breking van die
brood, sowel as die vergieting van die wyn, mag nie ontbreek nie, om daardeur aan te dui dat
Christus se liggaam verbreek en sy bloed vergiet is. Of die brood gesuurd of ongesuurd, die
wyn gemengd of ongemengd bedien moet word en wat die juiste kleur van die wyn moet wees,
is middelmatige sake en nie van beslissende belang nie. Rooi wyn laat egter die gedagte van
rooi bloed beter uitkom.
Een ding is tog seker en dit is dat die nagmaal nie onder ander tekens as brood en wyn mag
bedien word nie. As brood en wyn nie te kry is nie, sou die nagmaal nie bedien kan word nie.
Wat 'n voorreg dan om so die brood en wyn te mag gebruik! Hoe dikwels misbruik die wêreld
nie daardie selfde dinge vir brassery en dronkenskap nie! Wat 'n vloek kan die brood en wyn
nie vir ons word as ons dit in diens van die vlees gebruik nie! Laat ons daarom met dankbare
harte aansit aan die Nagmaalstafel om te eet en te drink van die onsigbare brood van die lewe
en also gespysig en gelaaf te word tot die ewige lewe. "Waarom weeg julle geld af vir wat
geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My en eet
die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig" (Jes. 55:2).
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30 JULIE
"DIE TAFEL VAN DIE HERE" — Vr. 77.
"Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle
kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie" —
1 Kor. 10:21.
Die gedagte dat die nagmaal 'n fees, 'n ete, 'n maaltyd is, mag nooit losgelaat word nie.
Waar 'n maaltyd of ete gegee word, is altyd 'n eettafel en 'n gasheer. En dan gaan almal aan
die tafel aansit en word deur die gasheer bedien met wat op die tafel is. Dit maak geen verskil
as hy daarvoor bediendes gebruik nie. Die feit is dat hy die gasheer is wat sy gaste laat deel
in sy gasvryheid.
Wel is dit belangrik dat almal saam moet aansit aan 'n gemeenskaplike tafel. Want alleen so
kom dit uit dat almal saam deel het aan die gasvryheid van dieselfde gasheer. Die gedagte
van saameet aan een «n dieselfde tafel is onmisbaar by 'n regte maaltyd. Die genieting
bestaan dan nie net in die aangenaamheid van die voedsel en drank nie, maar veral in die
soete en aangename omgang met en genieting van mekaar by die gastafel.
Hierdie gedagte moet dus soveel moontlik uitkom by elke Nagmaalsviering. Christus is ons
groot Gasheer en ons sy gaste wat aan "die tafel van die Here" saam aansit. En waar hierdie
eenheid van die gelowiges in Christus so wonderlik diep en skoon is, is dit geen wonder dat
die wyn selfs uit 'n gemeenskaplike beker gedrink word nie. Één Here, één tafel, één beker,
één geestelike brood en één stroom van lafenis. O, dat hierdie lieflike en soete eenheid nooit
verbreek mag word nie! Die wêreld ken so iets nie. By die wêreld is dit: elkeen vir homself.
Daar vind ons die massa, die chaos. Maar in Christus vind ons sy verlostes saamgebind tot 'n
wonderlike organiese eenheid. En net so min as in 'n huisgesin elkeen sy eie kos vat en
eenkant gaan eet, maar almal saam aan dieselfde tafel gaan aansit, net so min mag elkeen
vir homself eet en drink in die huis van God. Die familietafel mag daar nooit ontbreek nie.
Ons vind dikwels nog die gewoonte by sekere nasies om saam te sit en eet uit een pot of
skottel en ook om saam te drink uit een beker. Dit word beskou as 'n blyk van die intieme en
hegte eenheid, die onderlinge vertroue en gemeenskap van die kring wat saam eet. Aan 'n
vreemdeling kan nie 'n groter eer bewys word as om hom tot die gesamentlike maaltyd toe te
laat en uit die gemeenskaplike beker te laat drink nie.
Hierdie heerlike eenheidsgedagte sit ook in die gemeenskaplike tafel en beker by die
Nagmaalsviering. Hier moet ryk en arm, geleerd en ongeleerd, oud en jonk, man en vrou almal
saam aansit as broers en susters van mekaar, as kinders van dieselfde Vader. As ons in die
regte gees so die nagmaal vier, sal daar meer eenheid en liefde op die aarde wees. Daarbuite
is geen eenheid te vinde nie. Vandaar al die getwis en krakeel, stryd en verdeeldheid wat daar
heers. Miskien is dit ook een rede waarom sommige mense uit die kerk loop as hulle klaar
nagmaal gebruik het. Hulle het niks van die soete gemeenskap gesmaak nie. Hulle het net vir
hulleself nagmaal gebruik en het met die ander niks te doen nie.
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31 JULIE
"VOORBEREIDING VIR DIE NAGMAAL" — Vr. 77.
"Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die drinkbeker van die Here drink,
sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself
beproef en so van die brood eet en uit die beker drink" — 1 Kor. 11:27 en 28.
Dis uiters noodsaaklik dat ons ons behoorlik sal voorberei om die nagmaal van die Here te
gebruik. So leer die nagmaalsformulier ons ook duidelik. As ons onvoorbereid aan die
Nagmaalstafel verskyn, sal ons g'n seën daar wegdra nie, maar sal dit eerder vir ons 'n vloek
word. En tog gebeur dit vandag in tal van gevalle. Deur die geriewe van die motorkar vind baie
mense dit geriefliker om Sondagmôre vir nagmaal in te jaag dorptoe en direk na die
Nagmaalsdiens weer te vertrek huistoe. En dié wat wel by die voorbereidingsdiens
teenwoordig kan wees, drentel in winkels rond of in vermaaklikheidsplekke in stede van die
diens by te woon.
Dié soort dinge vloek teen die regte Nagmaalsviering. Net sowel as wat ons in die regte
stemming en gesindheid moet wees om vrugbaar te luister na 'n preek, veel meer nog moet
ons in die regte gestalte wees wanneer ons aan die Nagmaalstafel verskyn. Mens kan nie
somaar so terloops nagmaal gebruik nie. Nee, jy moet jou daarvoor klaarmaak deur ernstige
selfbeproewing en gebedsworsteling met God. Anders kan 'n mens vir jouself in die nagmaal
'n oordeel eet en drink. En is dit nie 'n vreeslike gedagte nie? Die nagmaal werk dan vir ons
die dood in plaas van die lewe. Dit is dan soos vergiftigde voedsel. En daarom kan ons nooit
versigtig genoeg wees nie. Maar daarom moet ons ook nie maar reken dat dit beter is om van
die nagmaal af weg te bly nie. Nee, ook in daardie geval sal die nagmaal vir ons 'n oordeel en
veroordeling wees. Ons mag daar nie wegbly nie. Nee, ons moet God bid om ons in die regte
gestalte van ootmoed en berou te bring en van 'n kinderlike geloofsvertroue in die bloed van
Christus. Ons moet alles in ons vermoë doen om moeilikhede uit die weg te ruim en ons met
ons naaste te versoen as ons met hom onvrede gehad het. En wanneer ons dan so aan die
tafel van die Here verskyn, sal ons daarvan 'n seën wegdra en sal ons gesterk word in die
stryd teen die bose. Die nagmaalsfeeste moet die ligbakens op ons lewenspad wees. En ons
lewe moet wees 'n reis van die een nagmaal na die ander. Na elke nagmaal moet ons ons al
weer begin voorberei vir die volgende een. As ons oog gedurig op die nagmaal gerig is, sal
ons nie maklik van God af wegdwaal nie.
Die droewige is dat die lewe vandag in 'n materialistiese bedding vloei. Die mens word meer
en meer 'n blote rat in 'n masjien. Dit is dodelik vir die geestelike lewe. Die mens het nie meer
tyd of begeerte nie om oor geestelike dinge te dink. Gevolglik sterf sy siel in hom en soek hy
sy ontspanning in sinlike dinge soos sport, drank, dans ens. So iemand is geestelik nie
aangepas om 'n ware nagmaalganger te wees nie. Tog sê God: "Maak jou klaar om jou God
te ontmoet" (Amos 4:12). Dit is seker ook van toepassing op die nagmaal, waar 'n mens God
ontmoet in Jesus Christus aan sy tafel.
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1 AUGUSTUS
"DIE ROOMSE AVONDMAALSLEER" — Vr. 78.
"Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en
sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot my gedagtenis" — Lukas
22:19.
Volgens die Roomse opvatting verander die wyn en die brood in die nagmaal werklik in die
bloed en vlees van Christus. Dit geskied deur die mag van die priester. Ons eet en drink dan
letterlik die vlees en bloed van Christus met ons liggaamlike mond. Christus word telkens weer
by die Nagmaalsviering gekruisig, en sy bloed word vergiet. Dit alles lei die Rooms-Katolieke
af uit die woorde van Christus by die instelling van die nagmaal: "Dit is my liggaam." Ons moet
egter bedink, dat Christus met sy dissipels Aramees gepraat het, en dan het Hy dus nie gesê:
"Dit is my liggaam" nie maar alleen: "Dit, my liggaam".
Christus kon ook nie bedoel het dat die brood en wyn sy liggaam en bloed was nie, aangesien
Hy toe nog in lewende lywe voor hulle gestaan het en nog nie eens gekruisig was nie. Sy
woorde kon dus alleen één betekenis gehad het en dit is: Dit bedui of beteken my liggaam.
Die Roomse leer van die wesensverandering (transsubstansiasie) van die brood in die
liggaam van Christus, moet dan ook lei tot vergoddeliking van die liggaam van Christus,
waardeur dit die eienskap van alomteenwoordigheid ontvang, aangesien die nagmaal oor die
hele wêreld gevier word en Christus terselfdertyd liggaamlik in die hemel is en tog ook
liggaamlik oral op aarde. Hier word die menslike, kreatuurlike, dus beklee met Goddelike
eienskappe. Dit is wat genoem word Panteïsme (alles is God). Ook die Lutherse leer van die
konsubstansiasie, waarvolgens Christus in, onder en met die brood en wyn met die
liggaamlike mond geëet word, is panteïsties en wis die grenslyn tussen die Goddelike en die
geskapene uit.
Ons verwerp dus hierdie awendmaalsopvatting ten enemale. Christus is één maal geoffer, en
dit word nooit weer herhaal nie (vgl. Hebr. 9:11 en 12). Ons het geen priesters nodig om vir
ons die Lam van God te slag nie, omdat Hy, as Hoëpriester, Homself vir eens en vir altyd
opgeoffer het aan die kruis en daardie kruisdood voldoende is om die sondes van die ganse
wêreld te versoen.
In Hebreërs 10:11-14 word so duidelik aangetoon dat die priesters in die Ou Testament dag
vir dag die offers moes bring, wat tog nooit die sondes kon wegneem nie, maar Christus het,
nadat Hy een slagoffer (nl. Homself) gebring het, gaan sit aan die regterhand van God. "Want
deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word" (Hebr. 10:14). Christus is dus
die ware Paaslam wat vir eens en vir altyd geslag is tot vergiffenis van sondes. Dis 'n afgedane
saak en geen Roomse priester kan Hom meer offer nie.
Christus is na sy liggaam in die hemel en bly daar tot op die jongste dag. Daar is 'n absolute
verskil tussen God en skepsel, en daarom kan Hy nie liggaamlik alomteenwoordig wees nie.
Hierdie Godslasterlike vermenging van die Goddelike en die menslike is 'n opvatting wat ons
geheel en al verwerp. God bly God, en die menslike bly menslik, ook in die persoon van ons
aanbiddelike Heiland.
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2 AUGUSTUS
"DIE WAARAGTIGE SPYS EN DRANK VAN DIE EWIGE LEWE" — Vr. 79.
"Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie
brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek
vir die lewe van die wêreld sal gee" — Joh. 6:51.
Deur die nagmaal word ons siele gevoed en gelaaf tot die ewige lewe. Ons het geestelike
voedsel nodig net sowel as liggaamlike. En as ons dit nie kry nie, dan kwyn ons siel weg en
sterwe. En nou is Gods Woord wel die geestelike spyse, wat ons altyd en oral kan nuttig waar
ons met die Woord in aanraking kom. Maar, veral die gepredikte Woord is die groot
versterkingsmiddel wat God ingestel het en daar gaan 'n heerlike krag van uit. Maar die
nagmaal is die sigbare teken, waardeur die Woord, as 't ware, afgebeeld en bevestig word.
En daarom is dit ook so 'n besondere kragtige versterkingsmiddel om ons geestelike krag te
versterk.
In Psalm 23:5 lees ons: "U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders. U maak
my hoof vet met olie; my beker loop oor". En in Psalm 36:9: "Hulle verkwik hul aan die
vettigheid van u huis, en U laat hulle drink uit die stroom van u genietinge". Die woorde het
wel ook 'n tydelik-aardse betekenis maar bevat tog die Ou-Testament-vorm van die gedagte
van geestelike spysiging en lafenis. Daar is ook 'n soort geestelike dronkenskap, nl. van
innerlike sielevreugde, soos aangedui in Efesiërs 5:18. Dis 'n heilige ontroering van die
gemoed van Gods kind, waardeur hy byna buite homself raak en nie weet hoe hy sy
sielevreugde in dankbaarheid tot uiting moet bring nie. So is daar ook gespot met die heilige
vervoering van die dissipels wat die uitstorting van die Heilige Gees ontvang het en is hulle
beskuldig van dronkenskap (Hand. 2:13).
Hoe jammer tog dat sovele nie gebruik maak van die versterkende en verkwikkende krag van
die Heilige Nagmaal nie! En dikwels het ons daar nie behoefte aan nie: 'n teken van geestelike
krankheid. Want wie nie honger en dors na die geregtigheid nie, sal ook nie aan die
Nagmaalstafel versterk word nie.
Wat 'n genade dat God aan ons die lewende brood uit die hemel gee om te eet! Daar is 'n
lewe en krag in die hemelse brood, Christus, wat ons nooit in aardse brood kan vind nie. En
wie daardie brood eet, ontvang ook daardie lewenskrag wat in daardie brood opgesluit lê, en
word also die onsterflikheid deelagtig. Ja, die brood uit die hemel is veel meer werd as die
manna wat Israel in die woestyn ontvang het (vgl. Joh. 6:49 en 50).
Daarom sê die nagmaalsformulier: "Dat ons dan met die waaragtige hemelse brood Christus
gespysig mag word, laat ons met ons harte nie aan die uitwendige tekens van brood en wyn
bly hang nie, maar ons harte opwaarts in die hemel verhef waar Jesus Christus is, ons
Voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader". Calvyn het in hierdie verband gesê
dat die nagmaal eintlik in die hemel geniet word deur opheffing van die hart na bo. Die nagmaal
is dus nie net 'n dodefees nie maar veral ook 'n lewensfees. Ons kry daardeur nie net deel
aan die lyde en dood van Christus nie, maar ook aan sy opstanding en verheerliking. Die ware
nagmaalsganger is nie 'n sterwende nie maar vol van bruisende lewe in Christus.
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3 AUGUSTUS
"DIE NAGMAAL AS PAND" — Vr. 79.
"Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap
met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met
die liggaam van Christus nie?" — 1 Kor. 10:16.
Die Heilige Nagmaal dien nie alleen tot versterking van ons geestelike lewe nie maar versterk
ook die innige gemeenskap wat ons aan Christus verbind. Dit is daarmee nie soos die aardse
brood wat ons opeet en waarna dit nie meer voorhande is nie. Nee, hoe meer ons die hemelse
brood, Christus, eet, hoe meer word Hy vir ons die lewende, opgestane en volheerlike Heiland
en Saligmaker. Of, om dit so uit te druk: Hoe meer Christus in ons gestalte verkry, hoe meer
lewe ons in Hom en word ons met Hom verenig. Daarom sê Paulus: "Ek is met Christus
gekruisig, en èk leef nie meer nie, maar Christus leef in my" (Gal. 2:20).
Ja, die nagmaal verseker ons dat ons aan Christus behoort en Hy aan ons. Daarom noem die
Kategismus die brood en wyn ook pande wat aan ons gegee word. Dit is asof Jesus daardeur
ons wil verseker dat Hy elke oomblik aan ons dink en ons nooit vergeet nie; dat Hy aan ons
behoort, net so seker as wat ons in besit is van die pand van die Heilige Nagmaal. Christus is
by ons en in ons, net so seker as wat ons die brood en wyn by ons en in ons het. Ons kan die
brood en wyn sien, aanraak, proe en inneem. So kan ons ook deur die geloof onse Heiland
sien, aanraak en sy gemeenskap geniet. Hy is niks verder van ons af verwyder as wat die
brood en die wyn is wat ons daar geniet nie. Ons hoef dus nie te vrees nie. Christus is met
ons, Immanuel. Ons is nie van God verlate nie. Ons staan nie eensaam en alleen in die
strydperk van die lewe nie. Ons het Christus by ons en vir ons. Hy is ons s'n en ons is syne.
Ons kan nooit meer van Hom geskei word nie. Ons is ryk in die besit van ons Heiland en
Saligmaker. Hy behoort aan ons. Hy leef vir ons, werk vir ons, bid vir ons.
O, dat ons tog daardie heerlike sekerheid altyd mag gevoel! Hoeveel ryker, gelukkiger, veiliger
en geruster sal ons nie voel nie! Geluksalig is hy wat in waarheid kan sê: Ek weet dat my
Verlosser leef! Maar daarom moet ons dan ook dankbaar gebruik maak van die Heilige Nagmaal. Dis 'n pand wat Christus self aan ons gegee het, en dit verseker ons dus dat Hy ons in
genade aangeneem het en ons nooit meer sal loslaat nie. 'n Pand is iets wat die besitting is
en bly van die eienaar daarvan.
As hy dit verpand, gee hy dit nie weg nie en verkoop dit ook nie. Hy leen maar net daarop en
kry dit weer terug as hy die lening terugbetaal. As ons dus 'n pand van Christus in ons besit
het, dan beteken dit dat iets wat aan Hom behoort, in ons besit is. Ons is dus die "gelukkige
besitters" van Gods genade in Christus, en op sy tyd sal Hy sy eiendom kom haal. Sy pand
kan nooit van Homself losgemaak word nie; en aangesien die pand (brood en wyn) deel van
onsself geword het, is ons self eintlik sy pand wat aan hom behoort, wat Hy nooit kan vergeet
nie en wat Hy sekerlik sal kom haal.
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4 AUGUSTUS
"ASOF ONS SELF IN EIE PERSOON VOLDOENING GEGEE HET" — Vr. 79.
"Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons
kan word geregtigheid van God in Hom" — 2 Kor. 5:21.
As ons die nagmaal van die Here reg gebruik, sal daar 'n diepe vrede in ons gemoed kom.
Want dan sal ons besef dat Christus alles wat Hy aan die kruis gely het, vir ons gely het. En
waar ons dan deur die Gees so innig met Christus verenig word dat Hy in ons en ons in Hom
lewe, daar beteken dit feitlik dat ons self in Christus aan die kruis geboet het vir ons sondes.
Sy lyde was ons lyde, sy smarte ons s'n en sy soendood ons soendood. Dit is dus, soos die
Kategismus dit uitdruk, so asof ons in eie persoon alles aan die kruis gely het en voldoening
aan God gegee het. Daarom kan Paulus uitroep: "Wie sal beskuldiging inbring teen die
uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is
dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat
ook vir ons intree" (Rom. 8:33 en 34).
As die nagmaalsbrood dus gebreek en die wyn vergiet word, moet ons ook altyd dink dat as
Christus nie gesterf het nie, sou ons eie liggame so in die dood verbreek moes word en ons
bloed moes gevloei het, ter wille van ons sondes. Ons is almal die dood waardig. Die helse
smarte van die kruis is eintlik ons smarte. Daardie Godverlatenheid is ons Godverlatenheid.
In Christus is ons verbreek en het ons gesterwe. Maar Goddank, in Hom het ons dan ook
opgestaan en leef ons tot in alle ewigheid.
En daarom is daar geen beskuldiging meer teen Gods uitverkorenes nie. Wat daar te betale
was, is betaal. Daar bly dus geen straf meer oor vir die gelowiges nie. Daarom sing hulle aan
die Nagmaalstafel:
Ag Heer, ek is, o ja, ek is u kneg,
seun van u diensmaagd, in u diens gebore,
my bande is los, vir hoër diens verkore,
bring ek die offers, aan U toegeseg.
— (Ps. 116:9).
Ja, die bande van die sonde en die dood is aan die kruishout losgemaak. En nooit in ewigheid
sal hulle ons meer kan bind nie. Al wat oorbly, is 'n lewe van dankbaarheid en toewyding aan
die diens van ons Koning en Verlosser, Jesus Christus. Ons hoef niks meer te vrees nie. Selfs
die dood is oorwin, en voor ons lê die ewige lewe, om God te prys tot in alle ewigheid. Ons
het vrede met God en met die lewe en die dood, vrede wat Christus alleen kan skenk.
Maar om daardie vrede te kan verkry is dit nodig dat ons eers hewig verontrus moet word oor
ons sondes. Ons moet gevoel wat 'n geweldige prys ons in Christus vir ons sonde moes
betaal. As ons sien hoe sy dierbare liggaam onder die teken van die brood verbreek word en
sy heilige bloed onder die teken van die wyn vergiet word, dan moet ons Jesus nie maar net
jammer kry nie maar dan moet ons dit voel asof onsself so verbreek word vanweë ons sonde.
Dit moet vir ons voel asof ons self gekruisig word oor ons sonde. Dari eers sal ons die
afskuwelikheid van ons sonde werklik besef en sal die vloek van God as 't ware deur ons heen
sidder en sal ons besef wat 'n genade dit is dat Christus dit alles vir ons gedra het.
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5 AUGUSTUS
"DIE ENIGE OFFERANDE, EENMAAL AAN DIE KRUIS VOLBRING" —
"En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde
slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie; maar Hy het, nadat Hy
een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God"
— Hebr. 10:11 en 12.
Die feit dat die priesters onder die Ou Testament gedurig weer die offers moes herhaal en jaar
na jaar daarmee volgehou het, is 'n bewys dat die bloed van stiere en bokke nie die mens se
sondes kan versoen nie. Dit was maar 'n simboliese handeling wat heengewys het na die
offerande van die groot Lam van God, Christus, aan die kruis op Golgota. Dit moes dien om
die volk te laat besef hoe kolossaal hul sonde voor God is en wat 'n geweldige prys daarvoor
betaal moes word. Terselfdertyd moes dit dan dien om altyd weer opnuut die volk te verseker
dat daar versoening van sondes is, wanneer daar ware droefheid en berou daaroor bestaan.
Die sonde is soos 'n boom wat groei. Die moedersonde of wortelsonde is die
ongehoorsaamheid van Adam en Eva in die paradys. Daaruit het die sonde opgeskiet en
voortgewoeker totdat dit die wêreldomvattende mag van verwoesting en goddeloosheid
geword het wat dit vandag is. Die sonde moet dus as 'n geheel versoen word of anders glad
nie. Die offer vir die sonde moet alle sonde dek en dit vir eens en vir altyd versoen. Wat egter
nie uitsluit nie dat die offerande van Christus aan die kruis, alhoewel voldoende tot versoening
van alle sonde en van alle mense, nogtans alleen toegepas word tot versoening van die sonde
van Gods uitverkore volk. Ook het ons wel elke dag opnuut weer behoefte om verseker te
word van die versoening van ons daaglikse sondes. Daarom bely ons gedurig weer ons skuld
en wend ons ons altyd weer tot die Christus Gods wat in die Evangelie verkondig word en in
die sakramente aan ons voorgestel word. Daardeur word Christus egter nie weer telkemale
op die altaar van die Nagmaalstafel geoffer, soos die Roomse leer nie. Nee, Hy het 'n enige
offerande een maal aan die kruis volbring. Dit kan en hoef «nooit weer herhaal te word nie.
En dis niks minder as 'n gruwelike Godslastering nie om te wil voorgee dat die priester vir
Christus sou offer in die bediening van die Heilige Nagmaal. Dan sou ons ook nooit tot rus en
sekerheid aangaande die vergewing van ons sondes kan kom nie.
Nee, ons weet vir seker dat die enige en enigste offerande wat nodig was tot versoening van
al ons sondes, een maal aan die kruis plaasgevind het. En daarin berus ons en het ons
volkome vrede en soek ons altyd weer troos wanneer die vyand ons aanval en bestry.
Die Roomse beskouing oor die herhaalde kruisiging van Christus in die Misoffer is natuurlik
vir die vlees baie aantreklik. Die kerk bring dan so self die offer vir die sondeskuld en tree
feitlik in die plek van Christus in. Ons werk dan mee aan ons eie saligheid en hoef dit nie as
'n genadegawe te ontvang nie. Die kerk (Pous of priester) is feitlik die "Christus" wat die
sondes versoen. Also sluit die Roomse nagmaalsleer aan by die modernistiese beskouing dat
die mens langs die weg van lyde en stryd sy eie heil uitwerk, en kon ons nog eendag 'n
versoening tussen Rome en die Modernisme verwag.
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6 AUGUSTUS
"DIE ROOMSE MIS 'N VERVLOEKTE AFGODERY". — Vr. 80.
"Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader
nie; maar gaan na my broeders \en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader,
en my God en julle God" — Joh. 20:17.
Vanweë ons swakheid van geloof en ons sinnelike natuur is ons geneig om God en sy Christus
af te trek in die stof, indien moontlik. Vandaar kom afgodery en ook beeldediens. Ons wil maar
nie tevrede wees om onse Here geestelik te dien nie. So moes Maria ook eers leer om haar
los te maak van die aardse bande aan Christus, om in die plek daarvan op 'n veel heerliker
en kragtiger wyse aan Hom verbind te word in die hemel. Die aanraking met die hand moes
plek maak vir die aanraking deur die geloof.
Ook in die Roomse Mis kom dieselfde trek van ongeloof en afgodery uit. Ook daar wil die
mens Christus met die hand aanraak en met sy mond eet. Die woord "Mis" kom van die Latyn
"mitto", d.i. "stuur" of "wegstuur". Oorspronklik was dit gebruik i.v.m. die wegstuur van dié wat
nog nie die nagmaal gebruik het nie, sodat die ander dan kan aangaan met die viering van die
nagmaal. So is dan later die Nagmaalsviering self die "Mis" genoem. En, omdat die Roomse
dan meen dat die nagmaalsbrood en wyn letterlik in die liggaam verander na bloed van
Christus, het hulle daartoe gekom om die brood en wyn Goddelike verering en aanbidding toe
te bring. Dit is wat die Kategismus noem 'n vervloekte afgodery. Ons kan byna sê dat dit
daarop neerkom dat die priester elke keer vir die Nagmaalsgangers 'n Christus skep of maak,
'n Christus wat hulle met die hande kan aanraak en met die mond kan eet. Ja, Rome gaan
sover dat elke krummeltjie brood beskou word as Christus. Die priester moet dan ook die
krummeltjies wat aan sy vingers mag sit, sorgvuldig afspoel met die nagmaalswyn en dan
word dit iewers ingegooi waar niks dit kan bykom nie. Wanneer die brood en wyn (hostie) in
prosessie deur die strate gedra word, kniel die skare in aanbidding daarvoor neer, want dis
Christus self wat so deur die strate gedra word. Tog is dit alles dwase misleiding. God het elke
ding na sy "aard gemaak, en brood en wyn kan nooit vlees en bloed word nie. As Christus sê:
"Dit is die nuwe testament in my bloed" (1 Kor. 11:25), dan bedoel Hy tog seker nie dat die
brood en wyn die nuwe testament self is nie. As Paulus sê: "Die rots was Christus" (1 Kor.
10:4), dan bedoel hy tog klaarblyklik nie dat die rots in die woestyn waaruit die water gevloei
het, letterlik Christus was nie. Nee, maar die rots was 'n simbool van Christus, uit wie die
waters van die ewige lewe vloei. Die Roomse opvatting lyk wel na kannibalisme. Nee, so mag
ons onse Heiland nooit verneder en laster nie. Hy is in die hemel, en ons moet Hom aanbid in
gees en waarheid. En daaraan het ons genoeg, wetende dat Hy deur sy Gees en genade ook
by en in ons is. Wel het ons die hoogste eerbied vir die Heilige Nagmaal, omdat dit ons
heenwys na die gekruisigde Lam van God en omdat ons daardeur gesterk word in ons geloof.
Maar ons mag die brood en wyn nie vergoddelik of verafgood nie. Ons mag Christus nie aftrek
na ons toe nie maar moet ons harte ophef na Hom toe. Ons mag nie aan die brood en wyn
bly hang nie, maar ons harte hemelwaarts verhef. waar Christus, onse Voorspraak, aan die
regterhand van God is, soos die nagmaalsformulier dit so skoon uitspreek.

225

7 AUGUSTUS
"VIR WIE IS DIE NAGMAAL INGESTEL?" — Vr. 81.
"Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees — soos julle
inderdaad ongesuurd is — want ook ons Paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus"
— 1 Kor. 5:7.
Ons wil hier nie ingaan op die vraag wie tot die nagmaal toegelaat moet word en wie nie. Nee,
ons wil net die aandag daarop vestig dat die nagmaal nie oopstaan vir almal nie maar dat die
kerkraad verplig is om die Nagmaalsgangers te keur, met die oog daarop dat die tafel van die
Here nie verontheilig mag word nie. As dit nie so was nie, dan sou die bostaande vraag van
die Kategismus onsinnig gewees het. Die nagmaal is ingestel vir 'n bepaalde doel en vir
bepaalde mense. Watter mense dit is, sal ons nog sien.
In die gemeente van Korinthe was daar sekere persone wat in gruwelike ontug gelewe het.
So was daar o.a. een wat met sy moeder saam in ontug gelewe het. En nou kom Paulus sterk
daarteen op. Hy wys aan dat die sonde aansteeklik is. Dit werk deur net soos die suurdeeg.
Daarom word die gemeente geroep om die suurdeeg uit te suiwer, sodat alma' nie naderhand
daarmee deurtrek en deursuur word nie. By die Nagmaalstafel moet dus ernstig gewaak word
teen die suurdeeg van die sonde. Die nagmaal is seer seker nie ingestel vir mense wat 'n
behae in die sonde het en nie daarvan wil afsien nie.
Hierdie gedagte, nl. dat die nagmaal nie vir elkeen is nie, word in ons tyd nie meer sterk gevoel
nie. Dis die gees van die Liberalisme. Daarvolgens kan elke mens maar dink en sê en doen
wat hy lus het, solank hy nie staatsgevaarlik of antisosiaal is nie. Die kerk moet dus sy deure
oopgooi vir almal, sonder onderskeid. So iets soos tug en dissipline word nie meer erken nie.
Kerklike sensuur word beskou as gewetensdwang en vervolging.
En so word dan ten slotte ook die sakramente oopgegooi vir al wat voorkom. Almal, sonder
onderskeid, word uitgenooi na die tafel van die Here. Dit hang net van ons persoonlike
begeerte af. En so gebeur dit dan dat van dieselfde mense wat die danssale, drinkplekke,
ontughuise en resiesbane vol maak, ook weer die Nagmaalstafel vol maak. Wat 'n gruwel!
Mag ons tog weer 'n besef kry dat daar 'n onderskeid is tussen die wat die Here dien, en die
wat Hom nie dien nie! Die Kerk kan en mag nooit oor die hart oordeel nie. Maar wat die
uitwendige lewe betref, moet die Kerk ten sterkste waak dat die heilige dinge nie ontheilig
word nie. Christus het gesê dat ons nie wat heilig is vir die honde moet gooi nie en dat ons nie
ons pêrels voor die varke moet gooi nie (Matt. 7:6). Die Kerk moet toon dat dit 'n onderskeid
maak tussen Christus en Belial. Al misbruik die Roomse Kerk sy banvloeke, is dit tog op 'n
suiwerder spoor as die moderne "volkskerke" wat geen onderskeid meer maak tussen
gelowiges en ongelowiges nie en almal uitnooi om aan die nagmaal deel te neem. Net so
Lasterlik as wat dit is om die seën van die Here uit te spreek oor almal wat oor die radio
inluister, behalwe waar 'n erediens plaasvind, net so verkeerd is dit vir 'n kerk om almal sonder
onderskeid tot die nagmaal toe te laat. Die Kerk maak homself en sy Koning op dié manier
goedkoop, en dis geen wonder dat die wêreld vandag vir 'n Kerk geen respek meer het nie.
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8 AUGUSTUS
"DIE WAT HULLESELF MISHAAG" — Vr. 81.
"Want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my" — Ps. 51:5.
In die nagmaalsformulier lees ons: "Ten eerste moet elkeen nadink oor sy sondes en
vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig.. .." Dit is die
heel eerste voorwaarde tot die regte Nagmaalsviering. Ons moet ons sondes diep gevoel, ja,
dit moet ons ongelukkig maak en as 't ware 'n gedurige pyn in ons hart veroorsaak. Baie
mense gaan na die Nagmaalstafel diep onder die indruk van ander mense se sondes. Hulle
kom dan daar in die Fariseërsgestalte, menende dat hulle 'n plek aan die Nagmaalstafel
verdien, omdat hulle nie so sleg is soos ander nie.
Tog behoort dit nie so te wees nie. Jesus Christus het nie gekom om regverdiges te roep nie
maar sondaars tot bekering (Mark. 2:17). Daarom het die berouvolle tollenaar genade gevind
in Gods oë (Luk. 18:9-14). Wie geen sonde het nie, het Christus ook nie nodig nie. En wie dus
homself inbeeld dat hy sonder sonde is, het daarmee Christus al klaar verwerp.
Daarom is selfbeproewing so uiters noodsaaklik, veral voor die nagmaal. Ons moet saam met
die psalmdigter bid: "Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en
kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg" (Ps. 139:23 en 24). Dit wil
natuurlik nie sê dat ons net voor nagmaal aan ons sondes moet dink en origens nooit nie.
Nee, in die regte sin van die woord, moet ons die hele tyd van die een nagmaal na die ander
gebruik vir voorbereiding om weer tot die nagmaal toe te tree. Dit spreek egter vanself dat hoe
nader die nagmaal kom, hoe dieper ons onder die indruk sal kom van ons onwaardigheid,
totdat dit vir ons naderhand sal voel asof ons glad nie daar moet gaan aansit nie. Maar, soos
ons sal sien, staan die kind van God nie stil by die afgrond van sy sonde nie maar soek hy die
brug om hom met God te versoen, en daarom bly hy nie weg van die nagmaal af nie maar
werp hom byna in wanhoop in die arms van sy Heiland en sê: O God, wees my, sondaar,
genadig! soos die tollenaar van ouds. Al moet hy dan ook, so te sê, kruip voor God onder die
las van sy sondes, kom hy nogtans pleitend en smekend nader, opdat hy genade en vrede vir
sy gemoed mag vind aan Gods heilige verbondstafel. As ons so let op die lewe van die
mensdom, kry ons wel die indruk asof daar maar baie min skuldgevoel en selfmishae is. Vele
lyk so houtgerus en selftevrede en selfversekerd, en so gaan baie mense keer op keer aan
die nagmaal. Van waaragtige berou en droefheid voor God val daar weinig te bespeur. Wat
moet mens dan ook dink van sovele wat gereeld soos klokslag aan die Nagmaalstafel verskyn
en dan weer daarna net so gereeld uit die kerk bly tot die volgende nagmaal? Sou hulle nie
dink dat hulle handelwyse Godtergend is nie? Waarlik, God se genade is groot dat Hy nie
soms daardie soort mense aan die Nagmaalstafel dood laat neerval nie.
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9 AUGUSTUS
"VERTROU IN DIE VERGIFFENIS VAN SONDES" — Vr. 81.
"Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtigheid nie....
So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge
van ons" — Ps. 103:10 en 12.
Ten opsigte van ons sondes is daar twee gevare wat ons moet vermy. Die een is dat ons die
sonde so lig opvat dat ons sonder nadenke aan die Nagmaalstafel gaan sit en dan geen
bedoeling het om waarlik van ons sondes af te sien nie. Die ander is dat ons wel gevoel dat
ons nie sonder waaragtige berou en bekering aan die Nagmaalstafel kan gaan nie maar dan
eerder van die tafel af wegbly as om ons sondes los te laat. Albei hierdie sake is verkeerd en
gevaarlik en sal vir ons noodlottig wees as ons daarmee volhard.
Ons mag nie op 'n ligsinnige, onbesonne wyse aan die Nagmaalstafel gaan aansit nie. Dit is
'n minagting vir die heiligheid van die tafel en van Christus na wie die nagmaal heenwys. As
daar sondes in ons lewe is waar ons van weet, dan mag ons nie nagmaal gebruik nie, tensy
ons ernstig van voorneme is om ons lewe te verander. As ons in rusie en tweedrag lewe, dan
mag ons nie nagmaal gebruik nie, tensy ons ons eers met ons naaste versoen het en 'n
ernstige voorneme het om voortaan in vrede met ons medemense te lewe.
Maar om van die nagmaal af weg te bly ter wille van ons sondes is tog ook ewe verkeerd. Dit
sal ons hoegenaamd niks baat nie. Dit kom feitlik daarop neer dat ons ons self onder sensuur
sit en van Christus afsny. As ons deur volharding in die sonde wegbly van die nagmaal af, sal
daardie leë plek aan die tafel eenmaal teen ons getuig, en ons sal skuldig wees aan die
liggaam en bloed van Christus.
Nee, die enigste regte ding om te doen is om ons sondes voor God te bely en ons lewe te
verbeter en dan so met 'n gebroke hart en verslae gees aan die Nagmaalstafel te gaan. Ons
kan by die Nagmaalstafel nie verbykom nie, net so min as wat ons by die kruis van Christus
kan verbykom. Die nagmaal bring vir ons seën of vloek, al na gelang van ons verhouding
daarteenoor. Die kind van God sal dan ook nie daar wegbly nie. Hy sal sy oë opslaan tot
Christus en homself in sy dierbare arms werp. Hy sal sy blik op Christus werp, wat die smarte
van die kruis vir hom gedra het, en dan sal daar vrede in sy gemoed kom. En juis die nagmaal
sal daardie geloofsvertroue van hom verder versterk en hom sekerheid gee dat Christus ook
vir hom gesterf het en dat hy daarom vrede het met God.
Dis nie ons sondes wat ons van Christus skei nie, dis die verharding en onverskilligheid
daaroor wat 'n kloof tussen ons en Christus bring. Jesus het selfs die grootste sondaars, soos
die owerspelige vrou en die moordenaar aan die kruis, nie van Hom af weggestoot nie. Maar
vir die koue, hooghartige Fariseërs^ het Hy geen liefde gehad nie. Ons mag dus met die
grootste vrymoedigheid na Hom toe vlug met ons sondelas. Die hand van die Here was swaar
op Dawid solank hy sy skuld nie bely het nie; maar toe hy sy sonde aan God bekend gemaak
het, het hy vrede gekry (Ps. 32).
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10 AUGUSTUS
"DIE OORBLYWENDE SWAKHEID" — Vr. 61.
"Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here
Jesus Christus" — Rom. 5:1.
Die gelowige het 'n stryd om by die Nagmaalstafel te kom. As hy terug~ kyk op sy lewenspad,
dan sien hy sonde op sonde wat teen hom getuig, En dit kos 'n geloofstryd om sover te kom
dat hy voel dat sy sondes versoen is in die bloed van Christus en dat die sondes hom daarom
nie van die Nagmaalstafel af moet weghou nie.
Maar dan kom satan weer met nuwe aanvalle. Hy wys ons daarop hoe~ dat ons in die verlede
al dikwels ons skuld bely en beterskap beloof het teenoor God, veral by
nagmaalsgeleenthede, maar hoedat ons daar~ na maar altyd weer in sondes geval en die
Heilige Gees bedroef het, Hy waarsku ons om nie te probeer om God te mislei en met valse
voorwendsels aan die Nagmaalstafel te kom nie. En so doen satan sy bes om ons van die
Nagmaalstafel af weg te hou en ons in wanhoop en vertwyfeling te laat wegsink. Ons moet
onsself dan maar beskou as hopeloos verlore en van God verlate.
En nou kan ons dit inderdaad nie ontveins dat óns natuur verdorwe is en dat ons seker en
gewis weer in sonde sal val nie. Ons struikel daagliks. En al het ons ook die bitterste berou
en droefheid oor ons sondes, al neem ons ons beslis voor om 'n beter lewe te lei en die sonde
met alle mag te bestry, tog is dit die harde werklikheid dat ons sondaars bly en altyd weer
struikel tot die dag van ons dood toe. Swakheid sal daar altyd in ons oorbly, tot die laaste
lewenssnik toe. Maar nou vind die kind van God sy troos dat Jesus Christus vir al sy sondes
betaal het, dus ook vir al sy swakheid en gebreke. Dan sal hy wel 'n innerlike afsku hê in
daardie swakhede en dit met alle mag probeer oorwin. Maar hy sal darem nie ter wille daarvan
van die nagmaal af wegbly nie; inteendeel, hy sal juis versterking in die nagmaal soek om hom
te help in die stryd teen die oorblywende swakheid. Hy weet immers dat as hy moet wag om
nagmaal te gebruik totdat daar g'n swakheid in hom meer oorbly nie, dan sal hy moet wag tot
die dag van sy dood toe. Dis juis omdat hy glo dat al sy sondes versoen is, dat hy dan ook die
stryd teen die sonde aanbind en gebruik maak van die genademiddele.
In hul stryd teen die Remonstrante het die vaders die pragtige Belydenisstuk van die
"volharding van die gelowiges" neergelê (kyk die 5e hoofstuk van die Dordtse leerreëls).
Heerlik en kragtig is die getuienis wat ons daarin vind aangaande die onwankelbare vastigheid
van ons saligheid, wat nie gefundeer is op ons menslike swakke strewe en poginge nie maar
op God se ewige verkiesende genade. Hiervan sê die Leerreëls: "Maar die Bruid van Christus
het dit altyd as 'n skat van onwaardeerbare prys baie leer bemin en standvastiglik verdedig".
Die gelowige weet dat al sy sondes hom vergewe is ter wille van Christus en dat hy die
saligheid nimmermeer kan verloor nie. God laat die werk van sy hande nie vaar nie (Ps. 138),
en ons heil berus nie op 'n wankelende fondament nie.
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11 AUGUSTUS
"DIE WAT BEGEER OM HULLE GELOOF TE VERSTERK" — Vr. 81.
"En die Here sê: Simon, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te
sif. Maar Ek het vir jou, gebid, dat jou, geloof nie mag ophou nie; en as jy eendag
bekeerd is, moet jy jou broeders versterk" — Luk. 22:31 en 32.
Daar moet by ons 'n honger en dors na die geregtigheid wees (Matt. 5:6). Ons sondes bring
menigmaal ons gelooi aan die wankel. As God ons aan onsself ontdek, dan begin ons twyfel
aan ons staat. Dan gaan dit moeilik om te glo dat Christus werklik sy lewe vir ons opgeoffer
het. Dan voel ons saam met Paulus dat ons die vernaamste van alle sondaars is. En dan roem
ons nie meer nie maar roep uit: "Ek ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van
hierdie dood?" (Rom. 7:24).
En wanneer ons so begin wegsink in die golwe van vertwyfeling, dan soek ons na 'n reddende
hand om vas te gryp. En dan kom Christus ons tegemoet op die onstuimige golwe en roep
ons toe: "Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?" (Matt. 14:31). En dit is dan veral in die
Heilige Nagmaal dat ons die hand van genade vasgryp en also weer versterk word in ons
geloof. Die nagmaal is veral ingestel met die oog op die versterking van ons geloof. Christus
het geweet hoe vurig satan begeer om ons te sif en die kleingelowiges in wanhoop te laat
verval. Daarom bid Hy tot vandag toe nog steeds vir ons. En daarom wil Hy ons ook versterk
in ons geloof, opdat ons ook weer andere sal versterk. So het dit met Petrus gebeur. Sy geloof
was so swak dat hy uit angs sy Heiland tot drie keer toe verloën het. Maar nadat hy tot bekering
gekom het, het hy die Rotsman, die Petra geword wat die swakkere broeders ondersteun en
bemoedig het en wat pal gestaan het tot in die dood.
En al sal elkeen van ons nie juis 'n Petrus word nie, tog wil Christus ook ons geloof versterk,
sodat ons staande kan bly en oorwin in die stryd teen die bose. Daartoe gebruik Hy dan veral
ook die nagmaal. En daarom moet ons daar getrou gebruik van maak. Wie meen dat hy staan,
moet oppas dat hy nie val nie. Die nagmaal is daar vir almal wat versterking van hul geloof
begeer.
In hierdie lewe is ons in die groeiperiode van ons geestelike lewe. Ons moet ontwikkel en
toeneem in dié kennis van genade van onse Here Jesus Christus. Paulus wys daarop dat die
bediening van die genademiddele daartoe ingestel is sodat ons almal kan kom "tot 'n volwasse
man en die mate van die volle grootte van Christus" (Efes. 4:13). Die skrywer van die Hebreërbrief sê: "Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie,
maar na die volmaaktheid voortgaan" (Hebr. 6:1). Woord en sakramente is die onvervalste
melk, waardeur ons geestelik moet opgroei en sterk word in die genade (vgl. 1 Petrus 2:2).
Die moeilikheid is net dat die swak kind juis nie wil eet nie, en tog kan hy sonder voedsel nie
sterk word nie. Daarom moet ons gereeld Gods Woord en die sakramente gebruik. Dis die
enigste manier om groot en sterk te word in die Here.
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12 AUGUSTUS
"DIE WAT BEGEER OM HUL LEWE TE VERBETER" — Vr. 81.
"Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan
gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is" — Fil. 3:12.
As daar een ding is wat by die ware nagmaalsganger nie mag ontbreek nie, dan is dit die
diepe en ernstige begeerte en strewe om sy lewe te verbeter. In hierdie sin is ons almal
strewers na die volmaakte. Elke gelowige moet 'n strewer wees na die geregtigheid en die
volmaaktheid, nie om langs daardie weg die hemel te verdien nie maar omdat hy deur Jesus
Christus gegryp is, soos Paulus dit in ons teksvers uitdruk. Paulus verkondig nie die leer van
die Perfeksionisme nie. Hy het nie die gedagte dat 'n mens in hierdie lewe ooit volmaak kan
wees nie.
Inteendeel, hy is hom gedurig bewus dat hy dit nog nie verkry het of al volmaak is nie. Ja, as
daar ooit iemand was wat sy sondigheid gevoel het, dan was dit Paulus. Daarom wou hy nooit
roem nie. Dit neem egter nie weg nie dat Paulus die volmaaktheid nagejaag het of hy dit ook
kan gryp. Hy het elke oomblik sy hand daarna uitgesteek en alles in sy vermoë gedoen om dit
by te kom. Dit was vir hom iets begeerliks, iets waar sy siel altyd na gehunker het. En hy het
dit nie maar so effens probeer bereik nie maar het gejaag daarna. Dit was vir hom 'n prys wat
hy moes verower in 'n harde wedloop. En daarvoor was hy bereid om elke las van die sonde
af te lê (Hebr. 12:1). Daarvoor het hy al sy kragte tot die uiterste toe ingespan. Dit spreek
vanself dat, as Paulus sê dat hy na die volmaaktheid jaag, hy dit nie bedoel in die
oppervlakkige moralistiese gees waarin baie sg. strewers in ons tyd meen om heilig te word
nie. Paulus kwalifiseer sy strewe hier met die woorde: "Omdat ek ook deur Christus Jesus
gegryp is". Sy bekering en heiligmaking word dus gedra deur God se verkiesende genade in
Christus. Die doopsformulier druk dieselfde gedagte uit as hy sê dat die Heilige Gees "tot ons
eiendom wil maak wat ons reeds in Christus besit". Ons jaag en gryp dus eintlik na dit wat ons
reeds in Christus besit, ja, juis omdat ons dit besit. Hier moet ons dus ook die Barthianisme
afwys, waarvolgens ons in hierdie lewe niks besit nie en alles net in die geloof bly verwag.
Nee, ons glo dat ons in Christus volkome heilig is, maar dat die Gees ons daardie heiligheid
ook gedurig meer en meer deelagtig maak (vgl. 1 Petrus 1:15, 16). So moet elke
nagmaalsganger dan gedurig die volmaaktheid najaag. Dis eers, wanneer mens begin om jou
lewe te verbeter dat jy agterkom hoe oneindig vol gebreke en tekortkominge jy is. Dis eers,
wanneer jy met hierdie wedloop na die volmaaktheid begin dat jy besef hoe ver die
volmaaktheid buite jou bereik lê. Maar juis daarom streef ons dan des te sterker na dit wat ons
nie kan bykom in hierdie lewe nie maar wat ons sekerlik na ons dood sal bereik.
Die gelowige kan dus nooit selfvoldaan wees nie. Hy is nooit in sy met homself nie. Hy roem
nooit oor sy deugde nie. Dis alleen mense wat hulself nie ken nie en wat geen benul het van
wat volmaaktheid is nie, wat kan dink dat daar niks meer in hul lewe te verbeter is nie. Mag
ons dan steeds soek na verbetering van ons lewe en die volmaaktheid van God najaag!
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13 AUGUSTUS
"DIE HUIGELAARS" — Vr. 81.
"Wee, julle skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van
die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid" — Matt.
23:25; kyk ook vers 3.
Daar is niks wat so afskuwelik is as huigelary, of geveinsdheid nie. Sonde is altyd haatlik en
afstootlik vir God. Maar sonde wat vermom word onder 'n sluier van vroomheid, is dubbel
gruwelik vir God. Daarom het Jesus Christus nie groter en bitterder vyande gehad as die
huigelagtige Skrifgeleerdes en Fariseërs nie. Sy grootste stryd was teen die Fariseërs, wat
Hom gedurig vervolg het onder die skyn van vroomheid en eerbied vir die Wet.
In die Bybel word 'n hele lang hoofstuk van 39 verse, nl. Mattheüs 23, gewy aan die verskriklike
"weë" wat Christus uitgespreek het teen die Fariseërs. Dit was net kort voor sy bittere lyde
aan die kruis, en dit toon wat 'n dodelike vyand die Fariseïsme van die kruisgedagte is. Daar
is in ons tyd egter 'n neiging om alle vroomheid en geloofsekerheid as farisese huigelary te
bestempel. Hier het ons met 'n gevaarlike misleiding van die satan te doen en kom hy
inderdaad in die gedaante van 'n engel van die lig na ons toe. 'n Huigelaar is nie enigeen wat
vroom en opreg van wandel is en wat die sekerheid van sy geloof op grond van Gods Woord
bely nie. Nee, maar dit is juis die mens wat Gods Woord verwerp en wyser as die Skrif wil
wees en sy eie geregtigheid wil uitwerk.
Daarom waarsku die Kategismus uitdruklik teen die huigelaars en die ' wat hulle nie met 'n
opregte hart tot God bekeer nie. Sulke mense eet en drink vir hulleself 'n oordeel aan die
Nagmaalstafel. Hulle kan God immers nie bedrieg nie. Hy sien dwarsdeur hulle. Selfs 'n
gemaak-vroom houding, 'n lang gesig en 'n uiterlike skyn van ootmoedigheid sal Christus nie
mislei nie. Die droefheid en berou oor ons sondes moet nie uiterlik wees nie, maar innerlik.
Daarom waarsku die profeet: Skeur julle hart en nie julle klere nie (Joël 2:13). God wil 'n
gebroke hart en 'n verslae gees hê. Dié is vir Hom welbehaaglike offerandes. Met
skynvroomheid kan ons wel ons medemens mislei. Ja, dit kan selfs wees dat ons in 'n sekere
mate onsself bedrieg en ons verbeel dat ons werklik so is as ons voordoen. Maar God toets
die hart en beproef die niere. En daarom moet ons Hom altyd bid om ons te bewaar vir
Farisese huigelary. O, daar is soveel valsheid onder die mensdom. Hoe huigel ons nie dikwels
teenoor mekaar nie! Hoe gemaak vriendelik kan mense nie soms wees nie, terwyl hulle tog
besig is om mekaar in die rug te steek! Hoe walglik is 'n Judas Iskariot nie, wat sy Meester
met 'n kus verraai! Ons kan God nie genoeg bid om ons te bewaar vir huigelary nie. Dis een
van die gemeenste en verwerplikste sondes onder die son. En bo alles is dit veragtelik en ook
gevaarlik om te wil probeer huigel teenoor God. Mag Hy ons gee opregtheid van hart en
waarheid in ons gemoed.
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14 AUGUSTUS
"'N OORDEEL OOR JOUSELF EET EN DRINK" — Vr. 81.
"Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl
hy die liggaam van die Here nie onderskei nie" — 1 Kor. 11:29.
Deur sonde haal 'n mens 'n oordeel oor jouself. So het Kain 'n vloek oor homself gebring deur
die moord op Abel. So is die ou wêreld deur die sondvloed uitgedelg, omdat God hul gruwelike
goddeloosheid nie langer ongestraf kon laat aangaan nie. Dink verder aan die vloek op
Kanaän, die seun van Gam, die oordeel oor Farao en die Egiptenaars, die verbranding van
Sodom en Gomorra, die selfmoord van Judas Iskariot en soveel gevalle meer. As mens dus
teen God laster met jou mond of God onteer met bose dade, dan sal 'n gewisse oordeel jou
tref. Maar hier lees ons van 'n oordeel wat mens oor jouself eet en drink. Is dit nie vreeslik nie!
God het ons tog immers so gemaak dat ons moet eet en drink. Dit op sigself is nie sonde nie,
mits ons dit nie oordoen en in brassery en swelgery verval nie. Selfs met ons ete en drinke
moet ons God verheerlik.
Die sonde hier kom egter daarin wanneer ons aan God se tafel gaan aansit sonder dat ons
reg daartoe het, d.w.s. sonder dat ons 'n bruilofskleed aan het (vgl. Matt. 22:1-14). En die
bruilofskleed aan God se tafel is nie uiterlike versiering van mooi klere of ornamente, soos
sommige mense skynbaar dink nie, maar is die kleed van geregtigheid waarmee Christus ons
oorklee in sy bloed. Ons kan dus g'n bruilofskleed aan hê as ons nie die ware geloof in Christus
besit nie. Daarop kom dit aan en daarop alleen.
Wie sonder geloof aan die Nagmaalstafel gaan sit, net uit gewoonte of om van die mense
gesien te word, die drink en eet 'n oordeel oor homself. Hy onderskei nie die liggaam van die
Here nie. Hy besef nie dat hy hier met God self en sy heilige Christus te doen het nie. Soos
hy gewoond is om te doen wat hy wil en te eet en te drink waar en soos hy wil, so verbeel hy
hom dat hy ook hier aan die Nagmaalstafel kan maak soos hy wil en daardie heilige brood en
drank misbruik vir sy eie doeleindes. Mag die troue God ons tog genadiglik daarvoor bewaar!
Mag ons altyd voel dat ons op heilige grond is aan die tafel van die Here en daar alleen plek
mag neem as onwaardiges in onsself maar begenadigdes in Christus!
Net soos Israel in die ou tyd gedoen het, so maak baie vandag nog. Hulle maak geen
onderskeid tussen die lewende God en die dooie Baäls nie. Selfs Salomo het in die
tempelvoorhof vir die heidense afgode altare gebou, naas die altaar vir die Here. Ons het
gesien dat mense op ou Kersaand drink en dans tot twaalfuur en dan skielik "Stille nag" begin
sing en selfs op die maat daarvan dans. Daar is geen onderskeidingsvermoë nie. Tog wreek
dit homself. In 1 Korinthiërs 11:30-32 waarsku die apostel dat sodanige ontheiliging van die
heilige 'n nadelige uitwerking het selfs op die gesondheid. Die mens skaad sy eie persoon, sy
eie siel en liggaam as hy die heilige dinge so onder die voete vi
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15 AUGUSTUS
"OPENLIKE VERBONDSBREKERS" — Vr. 82.
"In die binneste van my hart sê dit oortreding aangaande die goddelose: Daar is geen
vrees van God voor sy oë nie,. .. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog.... Hy
bedink onreg op sy bed; hy gaan staan op 'n weg wat nie goed is nie; wat sleg is,
verfoei hy nie" — Ps. 36:2, 4, en 5.
Die kerkraad het nie die reg om lidmate van die gemeente van die nagmaal weg te hou bloot
op suspisie en hoorsê nie. Solank iemand se uiterlike lewe Christelik is, moet ons hom vir 'n
Christen hou, omdat ons nie die harte van mense kan beoordeel nie. Wat die hart, die innerlike
gesindheid, betref, kan mens alleen jouself beoordeel. Daar moet elkeen homself ondersoek
en ken en dus selftug beoefen.
Maar wanneer iemand openlik deur leer of lewe toon dat hy 'n ongelowige en goddelose mens
is, dan word dit 'n ander saak. Dan durf die kerkraad dit nie meer aan so iemand self oorlaat
om te besluit of hy aan die Nagmaalstafel wil gaan of nie. Nee, dan moet die kerkraad in die
naam van Christus optree en dissipline handhaaf en so iemand deur die sleutelmag uitsluit
van die gebruik van die sakramente. Dit het dan duidelik geword dat so iemand nie maar uit
swakheid gestruikel het nie maar dat hy 'n vyand van Christus geword het en dus as sodanig
behandel moet word.
Ons sal nog breedvoeriger aantoon hoe en wanneer die tug toegepas moet word. Een ding is
seker, en dit is dat die sensuur nie gebruik mag word om op 'n gemaklike manier van moeilike
of lastige lidmate ontslae te raak nie. Wanneer die kerkraad iemand afsny, moet hulle kan
getuig dat sy lewe sodanig is dat ons hom moet hou vir 'n ongelowige en goddelose mens.
Voor daardie tyd moet lidmate vermaan en ernstig bestraf word as hulle oortree. Maar hulle
mag nie afgesny word, voordat dit klaarblyklik geword het dat hulle vyande van Christus is nie.
O, wat is dit tog nie treurig dat daar lidmate is wat, soos 'n Judas Iskariot, wel tot die
dissipelkring behoort en tog in hul hart vyande van Christus is en wat dus mettertyd ook as
sodanig openbaar word! Ja, dit gebeur selfs dat die bitterste en dodelikste vyande van
Christus uit sy gemeente kom. Die Antichris self sal 'n afvallige wees, behorende tot die
hoerkerk wat hom as God sal aanbid. Dat God ons mag bewaar vir afval en verval! En dat ons
getrou mag bly tot in die dood! Ons moet altyd onthou dat die vriendskap van die wêreld
vyandskap teen God is (Jak. 4:4). Die apostel Johannes wil selfs nie eens hê dat ons iemand
wat 'n valse leer verkondig, in ons huise moet ontvang of groet nie (2 Joh. vs. 10, 11). Paulus
sê dat die gemeente die ou suurdeeg van die sonde moet uitsuiwer. Hy sê dat 'n bietjie
suurdeeg (sonde) genoeg is om die hele deeg (gemeente) suur te maak. Daarom waarsku hy
dat die gelowige selfs nie eens met 'n hoereerder, dronkaard en dergelike moet saam eet nie
(1 Kor. 5). Tog vind ons in ons tyd dat die neiging is om alle grenslyne uit te wis en 'n
saamboerdery van gelowiges en ongelowiges selfs in die kerk aan te moedig.
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16 AUGUSTUS
"SO WORD GODS TOORN OOR DIE GANSE GEMEENTE VERWEK" Vr. 82.
"Maar aan die goddelose sê God: Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my
verbond in jou mond — terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp?" .— Ps.
50:16 en 17.
Dis opmerklik dat die vyande van Christus hulle so dikwels met sy heilige Naam probeer dek.
Alhoewel hulle in leer en lewe ver weggedwaal het van Christus af, wil hulle tog nog bekend
staan as Christene en roem hulle selfs nog met die Christennaam. So is daar selfs
Godloënaars wat nogtans die mond vol het oor die deugde van die sg. Man van Galilea, d.i.
Jesus Christus. En in ons tyd het dit sover gevorder dat sodanige mense soms eis om
toegelaat te word tot al die voorregte van kerklike lidmaatskap, soos o.a. ook die gebruik van
die sakramente. Dit sou dan 'n teken van kerklike verdraagsaamheid en ruimhartigheid wees,
indien almal sonder onderskeid uitgenooi en toegelaat word tot die nagmaal van die Here. En
die minste optrede van die kerk teenoor afdwalende lidmate word dan beskou as ketterjag en
Roomse inkwisisie. Tog mag die kerk nooit toelaat dat verbondsbrekers en Godloënaars aan
die Nagmaalstafel 'n plek kry nie, maar moet diesulkes afgehou en uiteindelik ook afgesny
word. Anders sou die kerk hom mede skuldig maak aan die ontheiliging van Gods verbond en
also God se toorn oor die ganse gemeente verwek. God verwag van sy gemeente dat dit moet
waak oor sy heiligheid en die skeidslyn tussen die heilige en onheilige moet bewaar. In die Ou
Testament is verbondsbrekers swaar gestraf en het die profete gedurig ernstig gewaarsku
teen die verontheiliging van Gods verbond. En as die volk nie die verbondsbrekers uit hul
midde uitgeroei het nie, dan het die hele volk daaronder gely. As 'n gemeente diegene in sy
midde duld wat openlik God se verbond ontheilig, dan maak die gemeente hom ook skuldig
en sal die hele gemeente deux Gods toorn besoek word. Die gemeente heul dan met Gods
vyande en maak gemene saak met hulle. Dit is dan ook opmerklik hoedat die sg.
verdraagsame (liberale) kerke verval en kwyn en uiteindelik wegsterwe. Waar die kerklike tug
daarenteen gehandhaaf word, daar is lewe, groei warmte en besieling. Daar is die peil van die
geestelike lewe hoog, en daar word die heiligmaking nagejaag.
Die ondergang van Israel is nie deur uitwendige omstandighede of vyandelike druk veroorsaak
nie. Hulle het feitlik selfmoord gepleeg deur hulle te vermeng met die heidense gedagtes en
praktyke. Hoe hard moes Esra en Nehemia nie optree teen die ondertrouery met vreemde
vroue nie! In ons tyd dink selfs Gereformeerde lidmate niks meer daarvan om deur
ondertrouery allerlei mense in die kerk van die Here in te bring wat eintlik nie daar tuis hoort
nie. Dis ook gevaarlik, omdat dit die geestelike toon van die gemeente kan laat daal. Daar is
natuurlik geen beswaar om te trou met persone wat met hart en siel die Gereformeerde leer
wil aanvaar nie; dis 'n ander saak.

235

17 AUGUSTUS
"DIE PLIG TOT UITSLUITING" — Vr. 82.
"Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n
broeder bekend, 'n hoereerder is of 'n gierigaard of 'n afgodedienaar of 'n kwaadspreker
of 'n dronkaard of 'n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie" — 1
Kor. 5:11.
In die volgende Sondagsafdeling sal ons nou breedvoerig ingaan op die kwessie van die
kerklike tug of die uitoefening van die sleutelmag deur die kerk. Hier word net in die algemeen
daarop gewys dat lidmate wat hulself as ongelowige en goddelose mense betoon, nie tot die
Nagmaalstafel toegelaat mag word nie. Daar mag nie gemeenskap met sulke mense gehou
word nie.
Die gedagte van afsondering van Gods volk van die wêreld is van die vroegste tye af
beklemtoon. Die gelowiges moet in die wêreld wees maar nie van die wêreld nie (vgl. Joh.
17:16). Daar moet 'n duidelike onderskeid wees tussen diegene wat God dien en die wat Hom
nie dien nie. Daarom het God vir Abraham geroep uit Ur van die Chaldeërs. Aan hom en sy
nageslag is 'n eie woonplek aangewys, nl. die land Kanaän. Later, in Egipte, het Israel ook
apart gewoon, in die Land Gosen. Toe hulle weer terug is na Kanaän, het God hul ten
strengste verbied om met die heidense inwoners van daardie land te vermeng of te ondertrou.
Hulle moes altyd voel dat hulle 'n aparte volk is, deur God geroep tot 'n aparte diens of taak,
wat wel nie los staan van die wêreldgeskiedenis nie maar wat tog 'n eie karakter en betekenis
het in die stroom van die wêreldgebeure en dit beheers.
In die Nuwe Testament is dit ook ten sterkste deur Christus en sy apostels beklemtoon dat
ons nie Christus en Belial of die lig en die duisternis moet vermeng nie (vgl. o.a. 2 Kor. 6:14
en 15). Hierdie gedagte kom veral ook baie sterk uit in die Hoëpriesterlike gebed van Jesus
(Joh. 17). So sê Christus byvoorbeeld: "Ek bid nié dat U hulle uit die wêreld moet wegneem
nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar" (vs. 15). Tot hierdie bewaring deur God moet ons
dan ook meewerk deur onsself te bewaar, in sy krag. Daarom mag ons nie gemeenskap hou
met die goddelose nie maar moet ons veeleer die omgang met hulle verbreek. Allermins mag
ons met ongelowiges saam aansit aan die Nagmaalstafel. As ons nie eens in die huis saam
met hulle moet eet en drink nie, veel minder mag ons so iets doen in Gods huis en aan sy
tafel. Die goddelose voel erg verontwaardig oor die gedagte dat die kerkraad hom deur die
kerklike tug sou kan uitsluit uit die genade. Dit sou dan 'n stigma op sy persoon of 'n refleksie
op sy karakter wees. Tog vergeet hy dat dit hyself is wat hom deur sy goddelose Ieer of lewe
uitsluit van die genade in Christus. Hy plaas daardeur homself onder sensuur, en die kerk kan
dit alleen maar van agter af met droefheid en leedwese konstateer en bevestig. God laat hom
nie bespot nie. Wie nie vir Christus is nie, is teen Hom. Ons kan nie vriend en vyand
tegelykertyd wees nie.
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18 AUGUSTUS
"DIE SLEUTELS VAN DIE HEMELRYK" — Vr. 83.
"En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die
poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En Ek sal jou die sleutels van die
koninkryk van die hemel gee...." — Matt. 16:18 en 19.
Christus stel die koninkryk van die hemele hier voor as 'n stad waar 'n mens by die stadspoorte
in en uitgaan. In die ou tyd was elke stad van enige betekenis deur 'n sterk, swaar muur
omring. In daardie muur was dan verskillende poorte aangebring, wat met swaar deure gesluit
is. Daar was dan die sleuteldraer van die stad, wat in naam van die koning die poorte oop- of
toegemaak het. Daar was dus g'n vrye toegang tot die stad nie. Die sleuteldraer het die
sleutelmag besit om die gewenste persone toe te laat en ongewenste persone uit te sluit.
Daarom was dit 'n hoogs verantwoordelike en eervolle taak wat aan die sleuteldraer opgedra
was.
So stel Christus die koninkryk van die hemele voor. Ook daar is g'n vrye toegang nie. Gods
vyande sal daar onverbiddelik uitgesluit word. Niks wat onheilig is, sal daar binnekom nie. En
die eervolle taak om as sleuteldraer op te tree, word aan Petrus en die ander apostels, dus
aan die kerk, gegee om die hemeldeur vir die gelowiges oop te sluit en vir die ongelowiges
toe te sluit. Dit lê 'n geweldige verantwoordelikheid op die skouers van die kerk. Die kerk word
met mag oor lewe en dood, oor hemel en hel beklee, wat dit egter nie na eie willekeur mag
misbruik nie maar alleen in die Naam van Christus, volgens die voorskrifte van Gods Heilige
Woord, mag uitoefen tot Gods eer*. En hierdie mag word nie, soos die Roomse beweer, alleen
aan Petrus en dus aan die Roomse Pouse, toegeken nie.
In Matt. 18:18 sien ons dat Jesus dieselfde mag gee aan al die apostels, sonder dat een se
naam genoem word. Petrus word in ons teksvers genoem, nie omdat hy so wonderlik is nie,
want in vers 23 bestraf Christus hom en spreek hom aan: "Gaan weg agter My, satan!" Petrus
word hier die rots genoem waarop Christus sy gemeente sal bou, op grond van die belydenis
wat hy namens die dissipelkring gedoen het dat Jesus die Christus was, die Seun van die
lewende God (vs. 16). Op daardie belydenis sou sy kerk staan en stry en oorwin teen die
poorte van die hel. Al is die kerk van Christus 'n voorwerp van smaad en vernedering in hierdie
wêreld, besit dit tog in Christus groter mag as enige aardse mag of alle aardse magte tesame.
Niks en niemand op aarde kan vir ons die hemelpoort ontsluit nie behalwe alleen die kerk deur
die krag van Christus.'
Sleutels is altyd 'n teken van gesag. Hoe trots is die sipier van 'n tronk nie op sy swaar bos
sleutels nie! Hoe goed bewaar ons nie 'n sleutel waarmee 'n belangrike gebou, soos bv. 'n
kerk, in gebruik geneem is nie! 'n Sleutel simboliseer moontlikhede wat vir ons oop- of
toegesluit kan word. Christus dra die sleutel van Dawid (Openb. 3:7) en van die doderyk
(Openb. 1:18). Daardeur oefen Hy alle mag uit in hemel 'n op aarde. Daardie sleutel kan vir
ons die weg oopsluit na die genadetroon, waar God sit in die Allerheiligste. Geen sondaar kan
daar binnedring nie. Maar daardie sleutel kan ons ook van die heil uitsluit, Adam en Eva is
deur die sleutelmag uit die paradys verdryf; en die goddelose sondaars is uit die ark van Noag
uitgesluit. Daarom is dit alleen met vrees' en bewing, met biddende opsien tot God, dat die
kerk hierdie groot mag in die Naam van Christus uitoefen.
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19 AUGUSTUS
"DIE TWEE SLEUTELS" — Vr. 83.
"Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en
ingaan deur die poorte in die stad" — Openb. 22:14.
Daar is dan twee sleutels wat vir ons toegang verleen na die hemel, waardeur ons kan ingaan
deur die poorte in die stad Sion of daar uitgesluit word. Volgens die Kategismus is die twee
sleutels die verkondiging van die Evangelie of die prediking en die Christelike ban of uitsluiting
uit die Christelike gemeente.
Ons wil hier net kortliks let op die verhouding van die twee sleutels tot mekaar. En dan merk
ons in die eerste plek op dat dit nie die prediking as sodanig of die sakramente is wat vir ons
die hemelpoort oopmaak nie. Nee, die prediker kan preek totdat hy nie meer krag het nie, en
ons kan sakramente gebruik tot ons dood toe, dan sal ons nog nie op grond van daardie dinge
die hemel ingaan nie. Dis nie in die mag van die bedienaar van die Woord en van die
sakramente om vir ons die hemel oop of toe te maak nie. Nee, maar in daardie prediking en
in daardie sakramente is dit Christus wat ons tegemoetkom. Die prediking van die Woord en
die bediening van die sakramente het geen ander doel as om Christus aan ons voor te stel en
ons sy genade deelagtig te maak nie. Woord en sakramente is maar die middele waardeur
Christus tot ons kom. En dis enkel en alleen Christus wat vir ons die hemel oopmaak of dit
toemaak as ons Hom nie aanneem nie.
Daarom word die prediking en die sensuur of Christelike ban genoem die sleutels van die
hemelryk. Eintlik is dit nie twee sleutels nie maar één, wat albei vir ons die deur van die hemel
ontsluit. Deur die prediking word ons uitgenooi om ons in die arms van onse Heiland, Jesus
Christus, te werp en gered te word. Wie egter deur sy lewe toon dat hy op die roepstem van
genade geen gehoor gee nie en veeleer die Christus verwerp, die word dan uitgesluit uit die
Christelike gemeente, as teken daarvan dat hy geen deel aan Christus het nie. Die gemeente
is tog immers die liggaam van Christus en behoort aan die Hoof. Wie dus nie tot Christus
behoort nie, kan ook nie tot sy liggaam behoort nie. Die gemeente of kerk van Christus op
aarde is 'n deel van Christus, want dit is sy liggaam. Ons kan dus nie aan Christus deel hê
sonder om aan sy kerk deel te hê nie. Daarom word die kerk soms genoem die moeder van
die gelowiges. Wie God nie as Vader deur Christus het nie, kan daarom ook nie die kerk as
moeder hê nie en moet uitgesluit of afgesny word as behorende tot satan en sy ryk.
As Christus nie vir ons die hemel oopsluit nie, dan sluit Hy dit vir ons toe. As Hy nie die
hoeksteen van verlossing vir ons is nie, dan is Hy 'n steen van aanstoot en van struikeling,
waarteen ons ons te pletter loop (1 Petr. 2:7). Ons moet Christus dan aanneem tot redding, of
so nie verwerp ons Hom tot ons eie ondergang.
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20 AUGUSTUS
"DIE HEMELRYK VIR DIE GELOWIGES GEOPEN" — Vr. 83.
"En as julle die huis ingaan, groet dit; en as die huis waardig is, laat julle vrede daarop
kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer" Matt. 10:12 en
13.
"Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring!" So roep die
profeet uit (Jes. 52:7). Salig is die huis waar die gesant van Christus inkom om die genade
van God aan te kondig. Maar wee daardie huis wat die Godsgesante nie wil ontvang nie.
Daardie huis sal woes gelaat word, en die gesant van Christus sal die stof van sy voete afskud,
vir daardie huis as 'n getuienis.
God gebruik die genademiddele om daardeur vir ons die hemelryk oop te maak, vir sover ons
daardeur tot Christus gebring word en Hom aanneem deur die geloof. Wat moet ons dan nie
daarvoor dankbaar wees nie! Wat sou van ons geword het as die hemelpoort vir ons ewig
gesluit gebly het? Dan was ons inderdaad in die buitenste duisternis, sonder God en sonder
hoop op die wêreld (Efés. 2:12). Al sou ons ons hande stukkend gestamp en ons kele hees
geroep het, dit alles sou niks gebaat het nie. Ja, daar kan waarlik niks ernstiger wees nie as
dat die hemelpoort vir 'n mens gesluit word en jy daarbuite moet lewe en sterwe in
Godverlatenheid. Daarom het Christus gesê: "Bid, en vir julle sal gegee word, soek en julle
sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word" (Matt. 17:7). Daar is, Goddank, nog 'n kans om
die deur oop te kry voordat hy vir ewig gesluit word. Ons moet bid, soek en klop. En die plek
daarvoor is die kerk. Dit sal nie help om by die wêreld te gaan bid, soek en klop om genade
nie. As ons op ons sterfbed lê, sal dit 'n bespotting wees as ons by enigiets of iemand anders
soek en klop om uitkoms behalwe by Christus alleen. En dis die kerk wat Christus aan ons
verkondig in Woord en Sakramente. As die hemelpoort nie vir ons oopgaan in die kerk nie, sal
hy nooit vir ons oopgaan nie. Daarom moet ons dankbaar gebruik maak van die
genademiddele wat Christus deur sy kerk aan ons laat bedien. Wie dit nie doen nie, sal op sy
sterfbed uitvind dat die hemeldeur vir hom gesluit staan. Daarenteen is dit heeltemal seker
dat ons nooit tevergeefs by die kerk sal soek en aanklop nie. Daar sal ons genade en redding
vind in Christus. God is getrou.
Ons bedoel natuurlik nie dat die kerk ons die saligheid kan gee nie. Nee, dis alleen Christus
wat ons red. Tog het dit Hom behaag om die verkondiging van die heilsboodskap aan die kerk
op te dra. Die kerk verteenwoordig feitlik die burg van Sion, die hemelse Jerusalem op aarde.
Deur die kerkdeure moet ons die poorte van die hemelryk ingaan. Hoe dankbaar moet ons
dan nie wees nie as daardie deure nog vir ons oopstaan en ons deur die vriendelike klokgelui
uitgenooi word om in te gaan en te geniet van Gods heil in Jesus Christus! So gesien is die
nederige sleutels van die koster ook 'n simbool van die sleutels van Christus.
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21 AUGUSTUS
"DIE HEMELRYK VIR DIE ONGELOWIGES GESLUIT" — Vr. 83.
"Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin
buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here maak vir ons oop, sal Hy
antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie" – Luk. 13:25.
Wie nie die regte gebruik maak van Woord en sakramente nie, die sal agterkom dat hy
daardeur vir homself die hemelpoort toegesluit het. En dan sal dit nie help om agterna by die
hemelpoort te kom staan en klop en roep nie. Die tyd van genade is in die hede, in hierdie
lewe. En as ons ons hier op aarde gedra het soos vreemdelinge vir die kerk, sal ons eenmaal
agterkom dat ons ook vir die hemel vreemdelinge is. As ons die kerk hier op aarde nie geken
het of wou ken nie, dan sal die hemel ons ook eendag nie ken of wil ken nie. As ons die
genade van God in Christus hier op aarde verwerp en gevolglik onsself uitsluit uit die
gemeenskap van die gelowiges en afsny van die liggaam van Christus, dan moet ons nie
verwag om hiernamaals deel te hê aan die saligheid en glorie van onse Heiland en van die
hemel nie. Deur ongeloof en sonde-diens sluit 'n mens vir jouself die hemel toe. En dan moet
jy nie verbaas en verskrik wees om agter te kom dat daar op jou sterfbed geen genade of
verlossing is nie, dat jou benoude geroep op dowe ore val en dat daar nêrens 'n enkele ligstraal
van hoop vir jou is wanneer jy die doodsvallei moet ingaan nie. God laat Hom nie bespot nie.
En wie sy genade verwerp, sal die gevolge daarvan moet verduur. Honderd-en-twintig jaar
lank het Noag gepreek vir 'n verharde en spottende mensdom. Al daardie tyd het die deur van
die ark van genade vir hulle oopgestaan. Hulle wou egter nie daarin vlug en daardeur
binnegaan nie. Uiteindelik is die deur gesluit en moes die wat buite gebly het, in die
waterdieptes sterf. Toe het al hulle geroep en gekerm niks gehelp nie. Daarom moet ons
gewaarsku wees. Die hemelpoort staan vandag nog oop. Almal wat Christus wil aanneem, sal
gered word. Maar deur volharding in die sonde stoot ons daardie deur altyd meer toe met ons
eie hande. En vreeslik sal dit wees om daardie slot te hoor knars as die deur vir ewig toegaan,
met ons dood. Dit sal wreder klink as die kluite wat ons graf toemaak. Mag ons daarom ingaan
deur die deur van genade solank as dit nog vir ons oopstaan!
Ons is so geneig om te dink dat ons lot en bestemming bepaal word deur wat daar in ons
sterwe sal gebeur. Tog is dit nie so nie. Ons ewige lotsbestemming hang af van wat in ons
lewe gebeur. "Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!" (Ps. 95:7). Dis nie 'n koue
noodlot, wat ons fatalisties dwing waar ons nie wil wees nie. Nee, deur God se genade kan
en moet ons ons bekeer. Daarom sê Christus dat Hy by die deur (van ons hart) staan en klop,
"en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met
hom maaltyd hou, en hy met My" (Openb. 3:20). Christus beskik wel oor die sleutel van ons
hart, maar dit neem nie weg dat ons deur die werking van die Heilige Gees ons hart vir Hom
moet oopmaak nie.
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22 AUGUSTUS
"DIE VERKONDIGING VAN DIE VERGEWING VAN SONDES". — Vr. 84.
"Wie na julle luister, luister na My en wie julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp,
verwerp Hom wat My gestuur het". — Luk. 10:16.
Die verkondiging van die Evangelie is dan die eerste sleutel van die hemelryk. Ja, dit is selfs
die vernaamste, want dit word die eerste genoem. Dit is in 'n sekere sin belangriker as die
Christelike sensuur, want die sensuur is maar die praktiese toepassing daarvan op sondaars
wat openlik die Evangelie verwerp in leer of lewe. En as ons daarom die sensuur ernstig opvat
en dit vrees as 'n gevaarlike sleutel wat vir ons die hemeldeur kan toesluit, dan behoort ons
die Evangelieprediking niks minder ernstig op te vat en te vrees nie.
Die prediking van die Evangelie is 'n magtige wapen, ten goede of ten kwade. Daarmee word
die Godsryk gebou en die ryk van satan neergewerp. Daardeur word sondaars vir ewig
vrygemaak van die bande van die dood en die strikke van die hel, maar daardeur word ook
talle sondaars die ewige dood ingeslinger. Dis die grootste mag op aarde tot behoudenis of
verderf. Daarom lees ons: "Is my woord nie só, soos 'n vuur nie, spreek die HERE, en soos 'n
hamer wat 'n rots vermorsel nie?" (Jer. 23:29). Die krag van die prediking is onweerstaanbaar.
Dit slaan harde harte oop, sodat die genade van God daarin uitgestort kan word. Die harte
van ongelowiges word daardeur inmekaar geslaan, sodat die mens tot stof terugkeer, soos hy
uit die stof gekom het. Dis 'n vuur wat alle kaf van sonde en goddeloosheid verbrand (Jer.
5:14). Maar deur dieselfde vuur word Gods volk gelouter en gereinig.
Die prediker van die Evangelie het daarom 'n geweldig verantwoordelike taak. Hy durf op die
preekstoel met niks anders kom as Gods Woord nie. Daarom sê Paulus: "Want ek het my
voorgeneem om niks onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde" (1 Kor.
2:2). Op die kansel is die prediker die mondstuk van Christus. Hy het geen reg om daar te
kom met sy eie opinies, kritiek, probleme en moeilikhede nie. Dit gebeur, helaas, soms dat 'n
gemeente elke Sondag die predikant op die preekstoel het en tog nooit bediening van die
Woord het nie. So iets is 'n growwe misbruik van die preekstoel. Nee, daar mag niks anders
van die kansel af klink as die Heilige Evangelie van genade nie. En dan is dit 'n sleutel wat die
hemel vir ons oop- of toesluit, al na gelang ons dit gelowig aanneem of verwerp.
Ons vrees dat daar geweldig baie misbruik gemaak word van die verantwoordelike taak van
die prediking. Daar word aan die gemeente 'n lesing of toespraak vir 'n preek, 'n klip vir 'n
brood gegee (Matt. 7:9). Die prediker vergeet so maklik dat hy "Verbi Divini Minister" of
Bedienaar van die Goddelike Woord is. 'n Minister is 'n dienaar en nie 'n heerser nie. Hy moet
op die preekstoel niks meer of minder wees nie as 'n dienaar van Christus; hy moet die
mondstuk van Christus wees. Daar moet alle menslike opinies en beskouinge weggeban
word, sodat die Bybel alleen kan praat. Dan alleen het die prediking Goddelike gesag.
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23 AUGUSTUS
"DIE BELOFTES VAN DIE EVANGELIE" — Vr. 84.
"Verkondig die woord;.... want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie
sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte
leraars sal versamel volgens hul eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die
waarheid en hulle sal wend tot die fabels" — 2 Tim, 4:2-4.
Op die preekstoel moet enkel en alleen Gods Woord gehoor word in al sy ryke en volle krag.
Tog is daar vandag talle predikers wat hulle met alles ophou behalwe die verkondiging van
Gods Woord. Ons hoor van die preekstoel af filosofiese uiteensettinge, sedepreke,
wetenskaplike verhandelinge, interessante storietjies en soms selfs grappe, maar ons luister
tevergeefs na die verkondiging van Gods Woord. Wel word een of ander teks gebruik soos 'n
spyker om die "preek" aan op te hang, maar dis nie die teks of die Bybel self wat praat nie,
nee, dis die predikant wat sy opinies uitspreek "na aanleiding van" een of ander teks.
Hiervandaan kom allerlei dwaalleer (fabels en oppervlakkige en niksseggende orasies, wat
meer bedoel is om die gehoor te streel as om Gods waarheid aan die lig te bring. Daarom kan
sodanige prediking ook niks uitrig nie. Dit bly die mensewoord wat tot ons gerig word en
waaroor sommige miskien kwaad word, ander weer lag en nog ander hulle skouers optrek.
Dié "prediking" is soos 'n dramatiese voordrag wat in 'n teater gelewer word. Ons kan dit geniet
of kritiseer net soos ons lus het. Ten slotte bly dit iets wat buite ons is en wat ons nie direk
voor 'n lewensbeslissing stel nie. Ons hoef nie noodwendig daarop ja of nee te sê nie.
So kan ons egter nie doen met die verkondiging van die Evangelie nie. Wanneer Gods Woord
in sy diepte aan ons blootgelê word, dan kom ons elke keer te staan voor 'n keuse, 'n
beslissing wat ons nie kan vermy nie. Want die inhoud van Gods Woord is Christus, en by
Christus kan ons nooit verby kom nie. Hy is die beoordelaar van hart en sinne en sy kruis
staan in die middel van die breë stroom van die menslike lewe op aarde. Soos die twee
moordenaars aan die kruis, so moet elke mens op aarde sy plek inneem ter regter- of ter
linkerhand van Christus. Die prediker se werk op die preekstoel is dus nie om interessant,
boeiend, aantreklik, onderhoudend of wat ook al te wees nie. Nee, hy is enkel en alleen 'n
boodskapper van God, waarby die boodskapper niks is nie en die boodskap alles. En die
boodskap sal dan sowel die spreker as die toehoorders tref en roer tot die binneste snare van
die siel en liggaam.
Ons bedoel natuurlik nie dat die prediker totaal onpersoonlik moet wees en op 'n bloot
meganiese wyse die Skrif moet vertolk nie. Voordrag is Wel van belang en is soos 'n
silwerskottel waarop die spyse van Gods Woord bedien word. Ook is dit van betekenis of die
prediker persoonlik die dinge gevoel en beleef waar hy van praat. Ook moet hy die Evangelie
toepas op die besondere nood en behoefte van die gemeente, sodat hulle gevoel dat dit hulle
direk aangryp in hul lewensituasie, Tog moet dit altyd die Evangelie wees wat klink en nie een
of ander surrogaat van menslike vinding nie. En die gemeente moet nie te veel waarde heg
aan die innerlike en toevallige manier waarop Gods Woord gepreek word nie. 'n Prediker met
'n swak voordrag kan soms 'n heerlike en kragtige boodskap bring, as ons maar net wil luister.
'n Vuurwerk-vertoning van die preekstoel af is nie altyd 'n waarborg vir erns en diepte en
suiwerheid van Skrifvertolking nie.
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24 AUGUSTUS
"DIE PREDIKING IS 'N OPENLIKE BETUIGING" — Vr. 84.
"Ons tree dan op as gesant om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle
om Christus wil: Laat julle met God versoen" — 2 Kor. 5:20.
Die prediker moet die volle raad van God verkondig, volgens die Heilige Skrif. Hy mag en moet
niks verswyg, verdraai, verswak of vergroot nie. Sy strewe moet wees om die basuin van Gods
Woord helder (d.i. suiwer en kragtig) te blaas. Daartoe is nodig eerlike en getroue Skrifstudie,
in aansluiting by ons belydenisskrifte, om steeds dieper in te dring in die ryk ertslae van die
openbaring van God en die skatte daarvan uit te delf. Wel sal ons Skrifstudie, sowel as die
verkondiging daarvan, steeds gebrekkig en menslik onvolmaak wees. Ons het trouens ook
nie die gedagtes en woorde om die volle en ewige waarheid van God, soos in Christus
geopenbaar, te vat en te vertolk nie. Dit neem egter nie weg dat ons geroep word en daarom
ook in staat is om, met die leiding en verligting van Gods Heilige Gees, die Godsopenbaring
in waarheid en suiwerheid te vertolk en aan sy gemeente te verkondig nie. Die Heilige Skrif
besit o.a. wat genoem word die deursigtigheid of verstaanbaarheid as eienskap. En met
grondige Skrifstudie en deur vergelyking van Skrif met Skrif kan ons deur die leiding van Gods
Gees wel vasstel wat die Skrifwaarheid is. En dit mag ons nie elkeen vir homself doen nie
maar dit is die taak van die Kerk in sy meerdere vergaderings of sinodes, wat in sy
belydenisskrifte die Skrifwaarheid vertolk en vasgestel het. Hierdie belydenisskrifte besit wel
nie onfeilbaarheid soos die Bybel nie maar moet tog beskou word as bevattende die waarheid
volgens die Skrif, tensy dit bewys kan word dat dit met die Skrif in stryd is. Immers, Christus
het uitdruklik aan sy Kerk belowe: "Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid,
sal Hy julle in die waarheid lei, want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor,
sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig" (Joh. 16:13). Die verkondiger van
die Evangelie mag dus niks anders preek nie as die waarheid, soos neergelê in die Skrif. Of
die gemeente daarvan hou of nie, of hulle daaraan gehoor gee of nie, dit alles maak nie saak
nie. Hy mag g'n ander boodskap bring as die Skrifboodskap nie. En dan, maar dan alleen, sal
sy prediking 'n sleutel wees wat die hemel sal oopsluit vir die gelowiges en toesluit vir die
ongelowiges. Ons mag ons prediking nie aanpas by die smaak van die toehoorders nie. Nee,
hulle moet hulle aanpas by die uitspraak van die Heilige Skrif.
Daar is natuurlik altyd die gevaar dat 'n prediker in sy prediking 'n persoonlike oordeel oor
lidmate sal wil vel. Maar so moet dit nie wees nie. Nee, die prediker moet steeds vervul wees
met diepe bewoënheid oor die kudde van Christus. As sielsoeker moet hy saam met Christus
kan ween oor Jerusalem. Dan sal daar nie in die prediking allerlei persoonlike elemente insluip
nie.

243

25 AUGUSTUS
"VOLGENS DIE BEVEL VAN CHRISTUS" — Vr. 84.
"Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die
Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle
beveel het" — Matt. 28:19.
Die amptelike prediking van Gods Woord deur 'n geroepe gesant van Christus is altyd
gesagvol, solank hy die Skrif na waarheid uitlê en hom deur die Skrif laat lei in alle waarheid.
Christus het die opdrag aan sy dissipels gegee om die Evangelie te verkondig aan alle nasies
en hulle te leer en te maak tot dissipels van ons Heiland. Daarby het Hy uitdruklik gevoeg: "En
kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld" (Matt. 28:20). Daarmee
het Christus te kenne gegee dat Hy hulle in staat sou stel om die Evangelie in waarheid te
verkondig en daardeur die harte van die verharde heidendom te win vir die Koninkryk van die
hemele. Dis dus 'n magtige dog heerlike taak wat op die skouers van die Kerk rus. En daartoe
het Christus die Kerk met die nodige mag en gesag toegerus.
Waar die Evangelie in opdrag van Christus amptelik deur sy Kerk verkondig word, daar het dit
absolute en dwingende gesag. Dit wil nie sê dat die gewetensvryheid aangerand word en die
Kerk die ketters met swaard en vuur moet vervolg nie. Nee, verre daarvandaan! Die Kerk besit
g'n uiterlike mag nie en het dit ook nie nodig nie. Dit besit die swaard van die Gees, en dié is
veel dodeliker en skerper as enige ander swaard. Die Woord van God keer nooit leeg terug
nie (Jes. 55:11). Wat nie deur die Woord vrygemaak word nie, word gebind. Wat nie genees
word nie, word verderf. Wat nie opgebou word nie, word verpletter. Selfs diegene wat nie
onder die prediking kom nie, word daardeur getref. Die ongelowiges, die spotters, die
onverskilliges en kerkloses sal almal onder die oordeel van Gods Woord deurgaan, en met
hulle sal presies geskied volgens die Woord Gods. Al sou hulle tot in die hel wil wegvlug vir
Gods Woord, sal dit hulle tog agterhaal en hulle hul verdiende straf laat toekom. Ja, die Woord
van God is onweerstaanbaar. Dis net so 'n mag tot behoudenis as tot verderf. Wie glo, sal
gered word, al was hy ook die grootste van alle sondaars. Daar is g'n bande van satan of die
dood wat ons kan hou wanneer die Evangelie ons vrymaak nie. Nie die graf of die hel sal ons
kan vashou wanneer die Evangelie vir ons die hemeldeur oopgemaak het nie. Dis 'n sleutel
wat sterker is as die dood self.
Daarom het Paulus gesê: "Wee my, as ek die Evangelie nie verkondig nie!" Ons het hier te
doen met 'n bevel van Christus: "Gaan dan heen!" Maar dit lyk soms of mense dit so verstaan:
staan dan stil! of: trek julle terug! Ons weier om te gaan waar Hy ons stuur om sending en
evangelisasie te doen. As ons nog gaan, vind ons dikwels dat die Kerk in ons tyd gaan om
beskawing en geleerdheid te bring, terwyl die Evangelie in die slag bly.
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26 AUGUSTUS
"SO DIKWELS AS HULLE DIE EVANGELIE AANNEEM" — Vr. 84.
"Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in
hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van. God" — 1 Kor.
2:11.
Alhoewel die gepredikte Woord altyd gesag het en nooit leeg terugkeer nie, is dit nogtans nie
vir die prediker of enigiemand anders om te oordeel en te beslis oor hoe die Woord die
toehoorders getref het nie. Hy mag nie sy gemeente skei in bekeerdes en onbekeerdes nie.
Hy mag nie sommige beskou as kinders van die Here en ander nie as sodanig nie. Hy het nie
die reg om onderskeid te maak tussen die wat hulle aan die Here oorgegee het, en die wat dit
nie gedoen het nie. Hy moet sy gemeente beskou as die Bondsvolk van God, 'n uitverkore
geslag en 'n koninklike priesterdom. Hy moet hulle almal beskou as die "geliefdes van God",
"geroepe heiliges", "geheiligdes in Christus Jesus", "my geliefde broeders", "heilige en
gelowige broeders", volgens wat Paulus gedoen het in sy sendbriewe. En tog weet ons dat
daar soms growwe en ergerlike sondes was onder daardie gemeentes aan wie Paulus
geskrywe het. Nogtans het hy die gemeente steeds as 'n kring van geroepe heiliges beskou.
En, waar daar enkele sondaars was wat openlik getoon het dat hulle nie aan Christus behoort
nie, daar het hy daarop aangedring dat hulle afgesny moet word van die gemeente, bv. 1 Kor.
5.
Wel weet ons dat daar altyd kaf onder die koring is, dat almal in die gemeente nie opregte
kinders van die Here is nie, dat daar huigelaars en bedrieërs in die kerk van Christus is. Maar
dit is nie vir ons om uit te maak wie hulle is nie, om die eenvoudige rede dat ons in niemand
se hart kan sien nie. Daaroor kan en sal God alleen besluit en oordeel. Solank iemand dus
nie openlik in sonde lewe nie, het ons g'n reg om hom te hou vir iets anders as 'n gelowige, 'n
lidmaat van Christus nie. In soverre is die verkondiging van die Evangelie dus altyd
voorwaardelik en moet die prediker wel die genade en die oordeel sterk en duidelik verkondig
maar kan hy nie verder gaan nie as om vir elkeen te sê: So dikwels as jy glo, sal dit vir jou tot
redding wees. Dit bly dus 'n heerlike en algemene waarheid. Maar ons kan nooit sê hoe
dikwels iemand die Evangelie aanneem of verwerp nie. Dit bly 'n verborgenheid in die gees
van die mens, wat alleen weet wat in sy gees omgaan behalwe dat God ook elke gedagte ken
wat daar in ons binneste opkom. Ons preek daarom die Evangelie en kondig die genade en
die oordeel van God aan vir die hele gemeente, sonder onderskeid. Ons beoordeel nie die
harte nie.
Die Skrif sê vir ons dat daar by God geen aanneming van die persoon is nie. Hy oordeel
regverdig. Ook het Christus gesê dat baie eerstes laatste sal wees en baie laastes eerste in
die koninkryk van die hemele. Hy het ook gesê dat baie van die veragtelike hoere en tollenaars
die Fariseërs en Skrifgeleerdes sal voorgaan. Juis daarom het hulle Christus so gehaat. Ons
moet dus uiters versigtig wees. Ons kan so maklik uit die hoogte 'n oordeel vel. Maar ons sal
seker verbaas wees as ons eendag moet sien hoe verkeerd ons geoordeel het. Goeie
maniere, beskawing, mooi klere en al dergelike dinge gee in hierdie wêreld dikwels die
deurslag. By God is dit die hart wat die deurslag gee.
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27 AUGUSTUS
"VOLGENS HIERDIE GETUIENIS SAL GOD OORDEEL" — Vr. 84.
".... en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook
op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees" — Matt. 16:19.
Die Woord van God, wat van die preekstoel af tot ons gerig word, is inderdaad 'n oordeel of
vonnis wat oor ons uitgespreek word. Dit spreek ons vry, as gelowiges, om Christus ontwil, of
anders veroordeel dit ons, as ongelowiges, tot die ewige dood en die buitenste duisternis so
dikwels as ons die genade van God in Christus verwerp. En daarby maak dit g'n verskil of ons
dan maar liewer wegbly van die verkondiging van die Woord of nie. Dit sal ons nie vrywaar
teen die oordeel nie. Nee, wie opsetlik wegbly van die kerk af, maak hom daardeur reeds
skuldig, erken daarmee reeds by voorbaat dat hy 'n vyand van Christus is en gevolglik die
dood skuldig is. En dan word die vonnis oor hom wel in sy afwesigheid uitgespreek, maar dit
sal desnietemin aan sy persoon voltrek word. As hy God nie wil opsoek in sy huis nie, sal God
hom opsoek waar hy ook al is. Daar is g'n ontvlugting van Gods heilige en regverdige toorn
nie. Die Psalmdigter sê: "Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u
aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is
daar!" (Ps. 139:7 en 8).
Die prediking van die Evangelie is dus in sekere sin 'n voorspel tot die laaste oordeel. Christus
sal eenmaal nie anders oordeel as volgens die Evangelie nie. Sy uitspraak oor ons sal niks
anders wees as wat in die Evangelieprediking plaasgevind het nie. Hy sal net bevestig wat
eeue lank aangekondig en betuig is. Hy sal die vonnis voltrek wat van die kansel af oor ons
uitgespreek is.
Daarom is dit so 'n gewigtige, ernstige en hoogs verantwoordelike taak vir die prediker om
Gods Woord te verkondig. Hy moet 'n vonnis vel van die allergrootste betekenis, ja, 'n veel
ernstiger vonnis as wat enige aardse regter nog ooit gevel het. Want die aardse regter kan op
sy uiterste net ons liggaam tot die dood veroordeel, maar in die prediking van die Woord word
die ongelowiges na siel en liggaam tot die ewige dood veroordeel. Aan die ander kant word
die gelowiges weer vrygespreek van die verdoemenis en uit die kerker van die dood uitgelei
deur die prediking van die Evangelie. Daarom huiwer die prediker om die kansel te beklim.
Met vrees en bewing kom hy nader, wetende dat hy self ook 'n beskuldigde en aangeklaagde
is. En juis daarom sal hy met des te meer klem die gemeente oproep om Gods genade nie te
versmaad nie en redding te soek by die kruis terwyl dit nog te vinde is.
Ons is so geneig om te dink dat ons veilig is in hierdie lewe, Die groot krisis kom eers wanneer
ons die dag moet sterwe. Tog is dit verkeerd. Die gemeente en ook die wêreld staan altyd
onder die krisis van die Evangelie. Dis die Evangelie wat beslis oor ons ewige wel of wee.
Elke Sondag as die Woord verkondig word, maak die ganse wêreld 'n krisis deur: waar Gods
Woord klink, daar is alles op die spel. Daarom het Christus gesê: "Pas dan op hoe julle luister!"
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28 AUGUSTUS
"AAN ELKEEN AFSONDERLIK" — Vr. 84.
"En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en
die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is" — Hand. 5:42.
Die Evangelie moet ook persoonlik gebring word tot elke huis. So het Christus sy dissipels
uitgestuur om die evangelie te verkondig aan almal en het Hy daarby uitdruklik gevoeg dat
hulle ook huise moet besoek. As hulle dan in 'n huis verwelkom word, moet hulle daarin bly
en sal die vrede van God in daardie huis woon. As hulle egter nie in 'n huis ontvang word nie,
moet hulle daar uitgaan en die stof van hulle voete afskud tot 'n getuienis teen daardie huis
(Matt. 10:12-14). Omdat dit egter 'n spesiale sending was wat 'n mate van spoed vereis het,
moes hulle nie van huis tot huis gaan nie maar hul werk verrig vanuit een of ander plek of huis
waar hulle ontvang is. Volgens ons teksvers hierbo is dit duidelik dat die apostels die evangelie
nie net in die openbaar verkondig het nie maar ook in huise. So het Paulus ook gedoen, bv.
waar hy in Efese gearbei het (Hand. 20:20). Hy het nie net in die openbaar gepreek nie maar
persoonlike sielsorg verrig in die huisgesinne.
Hierdie persoonlike sielsorg het by die Rooms-Katolieke Kerk verdwyn, en in die plek daarvan
het die bieg gekom. Die priester gaan nie agter die lidmate aan nie, maar hulle moet na hom
toe kom. Alleen by die biegstoel word daar persoonlike kontak gemaak.
Maar Calvyn het die saak van herderlike sielsorg baie ernstig opgevat. Daarom het hy vereis
dat die lede van die kerkraad voor die nagmaal van huis tot huis besoek moet aflê om
persoonlike sekerheid te verkry van die toestand van die lidmate, sodat hulle diegene kon
toelaat tot die nagmaal wat met 'n berouvolle en gebroke hart hul sondes gevoel, en die
verharde en losbandige lidmate van die nagmaal af kon weer totdat hulle beterskap betoon.
So is dan die Evangelie afsonderlik aan elke lidmaat verkondig en elkeen persoonlik opgewek
om Gods genade in Christus aan te neem, tot ewige redding. Met elke lidmaat is persoonlik
gepraat oor sy geestelike lewe en hy is opgewek om die genademiddele te gebruik tot
versterking van die geloof.
Hierdie persoonlike sielsorg is van die allergrootste betekenis vir die opbou van die geestelike
lewe van die gemeente. Dit is die krag van die Gereformeerde kerklike lewe. Christus het
dikwels sulke persoonlike gesprekke gehou. Predikante mag hulle nie so in die publieke lewe
laat vastrek dat hulle geen tyd oor het vir huisbesoek nie; en dis treurig dat gemeentes, wat
dikwels ver te groot is vir een predikant, nie gewillig is om soveel vir die kerk by te dra dat
kleiner gemeentes afgestig kan word nie. God sal rekenskap eis van die siele wat verlore
gegaan het deur ons ontrou in die amptelike sielesorg.
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29 AUGUSTUS
"DIE EWIGE VERDOEMENIS RUS OP HULLE" — Vr. 84.
"Jesus sê toe vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle
ook.... As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe; as julle die
mense hulle sondes hou, dan is dit gehou" — Joh. 20:21-23.
By alles wat ons dusver gesê het, moet ons nie die gedagte kry dat dit die verkondiging van
die Evangelie is wat die helse straf oor die ongelowiges bring nie, asof hulle niks sou oorgekom
het as die Evangelie nie verkondig is nie. Nee, dis nie die Evangelie of die kerk of die predikers
wat Gods oordeel oor die wêreld bring nie, dis enkel en alleen die sonde en die ongeloof van
die mensdom, waardeur hulle die ewige straf op hulleself haal. Die verkondiging van die
Evangelie betuig dan ook aan diesulkes dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op
hulle rus. Dit is dus nie die evangelieprediking wat die ewige verdoemenis oor hulle bring nie.
Nee, dit bevestig en bekragtig, as 't ware, alleen die oordeel wat reeds op die ongelowiges rus
as gevolg van hul sonde. So is dit byvoorbeeld ook die geval wanneer 'n regter die doodvonnis
uitspreek oor 'n moordenaar. Dit is dan nie die regter of die uitspraak van die regter wat die
moordenaar die dood op die hals bring nie. Nee, dis sy eie sonde, dis die moord wat hy
gepleeg het, wat die dood oor hom bring. Ons kan sê die dood het op hom gerus van die
oomblik af dat hy die moord gepleeg het. Maar die regterlike uitspraak is net nodig om seker
te maak dat 'n verkeerde persoon nie gestraf word nie en om dan in die naam van God aan
die skuldige te voltrek wat hom toekom. Hy mag daarvan ook nie die regter blameer of kwalik
neem as hy moet sterf nie. Nee, hy moet alleen homself blameer en sy eie daad aansien as
die oorsaak van sy dood.
Die taak van die Evangeliedienaar is nie maklik nie. Dis nooit 'n aangename taak om vir
iemand 'n slegte boodskap te bring nie; en vir die ongelowige is die Evangelie inderdaad 'n
slegte boodskap, want dit verkondig vir hom 'n doodvonnis oor siel en liggaam in die verderf.
Tog is dit nodig, juis opdat hy behou en gered mag word, as dit God behaag. As 'n dokter
meen dat iemand 'n ongeneeslik kwaal het, mag hy miskien uit jammerhartigheid die waarheid
vir die pasiënt verswyg. Maar dit mag die sieledokter nie doen nie. Hy moet aan die sondaar
ronduit die vreeslike waarheid van sy verdoemenis meedeel, juis om daardeur te probeer om
hom nog te red. So nie, dan sal die Here die bloed (siel) eis van die hand van die prediker
(Esegiël 33:1-9).
Vreeslik om te dink dat die ewige verdoemenis op 'n mens rus terwyl hy nog hier onder ons is
en miskien ewe lughartig die lewe geniet! As ons fyn oplet, sal ons dan ook sien dat die
ongelowige gebuk gaan onder 'n swaar las. Daar rus iets op sy gewete wat hom onrustig en
bekommerd maak. Sy sondes jaag hom voort en druk hom neer en hy kan nêrens van die las
ontslae raak nie. Tog is daar wel 'n plek waar ons die swaar las van verdoemenis van ons
skouers kan aflê, nl. die kruis van Golgota. Daar het Christus vir ons die toorn van God en die
ewige verdoemenis gedra, opdat ons daarvan verlos sal word. Dis nog die hede van genade.
Mag ons dan die verdoemenis van ons aflê, voordat dit ons neerdruk in die graf en ons laat
wegsink in die put van die afgrond!
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30 AUGUSTUS
"UIT DIE GEMEENTE UITGESLUIT" — Vr. 85.
"Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap
het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter . gemeenskap het die lig met die
duisternis?" — 2 Kor. 6:14.
As ons nie 'n suiwere kerkbegrip het nie, dan kan ons ook nie die kerklike tug verstaan nie.
As ons byvoorbeeld die gedagte het van 'n sg. volkskerk, dan is dit moeilik om te verstaan op
watter gronde iemand van die kerk afgesny kan word. Immers, die volk is 'n omvattende begrip
en sluit nie net die goeie en voorbeeldige mense in nie maar ook die slegtes en swakkes. By
die volkskerkgedagte moet daar dus in die kerk plek wees vir alle volksgenote, goed of sleg.
Die kerk is dan 'n vereniging of genootskap vir die bevordering van deug en goeie sedes. Dit
is die kerkbeskouing van die Liberalisme soos aan ons oorgebring uit die Franse Rewolusie
deur 'n kommissaris De Mist in die tyd van die Bataafse Republiek, 1804 -1806. Hiervolgens
sou dit dwaas en verkeerd wees om die slegte mense van die kerk af te sny, aangesien juis
veral hulle deur die kerk bearbei moet word om die deug na te jaag. Iemand sou dan alleen
sensurabel wees as hy hom teen die kerkwette skuldig maak en formeel die reëls van die
kerkgenootskap oortree. Maar hy sou nie oor sake van geloof of lewenswandel van die kerk
afgesny kan word nie. So iets sou ongehoorde gewetensdwang wees. Dit sou onnodige en
ongeoorloofde inmenging van 'n organisasie in die privaat sake van 'n indiwidu wees.
Waar ons egter die kerk beskou as die liggaam van Christus, daar volg daaruit dat lidmate
wat hulleself as vyande van Christus openbaar, afgesny moet word. Ons het hier te doen nie
met 'n menslike organisasie nie maar met die lewende liggaam van Christus. As een van my
ledemate siek word, sou ek dit probeer genees op alle moontlike maniere. Maar as die siekte
die oorhand neem, sodat daardie ledemaat naderhand 'n gevaar word vir my hele liggaam,
sou ek uiteindelik, hoe onwillig ook al, genoodsaak wees om sodanige ledemaat af te sny of
te laat afsit. So is dit ook met die liggaam van Christus. Wie nie tot Christus behoort nie, hoort
nie tuis in die kerk nie. Dit het absoluut niks te doen met gewetensdwang of vervolging nie.
Elke mens is vry om te glo en te doen soos hy wil, binne die perke van die burgerlike wet.
Maar as hy dan vrywillig verkies om Christus los te laat en Belial aan te hang, dan mag hy nie
langer binne die kerk geduld word nie. Dan het hy homself van die kerkgemeenskap af
losgesny.
Hier is seker van toepassing wat Christus in Markus 42:50 in verband met die struikelblokke
gesê het. Dis beter om met een oog of hand die ewige lewe in te gaan as om met twee oë of
hande in die helse vuur gewerp te word. Dis beter dat een slegte lidmaat van die gemeente
afgesny word as om 'n groot en verdorwe gemeente te hê wat almal verlore gaan. Een dooie
vlieg is genoeg om al die salf van die apteker sleg te maak. 'n Bietjie suurdeeg maak die hele
deeg suur. Ons mag nie in die kerk met die sonde speel nie. Dan verontreinig ons die liggaam
van Christus.
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31 AUGUSTUS
"DOEL VAN DIE TUG" — Vr. 85.
"Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel
van die lewende God...." — 2 Kor. 6:16.
Die doel van die kerklike tug is om God se tempel rein en heilig te bewaar, tot eer van sy
Naam en tot heil van sy volk. God is heilig, en sy woning moet daarom geheilig wees. Dit wil
sê dat ons God moet dien in heiligheid van die hart. Immers die gemeente is die lewende
tempel van God. En in Gods tempel mag geen afgode gedien word nie. Dit sou 'n gruwel
wees. In God se tempel moet Hy en Hy alleen gedien word. Daar mag g'n afgodedienaar
toegelaat word nie. Wie nie voor God in Christus wil buig nie, moet uit sy tempel verwyder
word; dit wil sê hy moet van die gemeente afgesny word. So word God verheerlik en sy Naam
geëer. Dit sou 'n belediging vir Hom wees as die gemeente sou toelaat dat Gods tempel deur
sonde en gruwels verontreinig word. Net soos alles wat vuil is uit die kerkgebou verwyder
word, net so moet die geestelike onreinheid uit Gods geestelike tempel uitgewerp word. Dit
beteken dan nie dat die gemeente net uit heiliges moet bestaan wat in huigelagtige
eiegeregtigheid die "sondaars" uit die gemeente moet uitwerp nie. Nee, die gemeente moet
steeds voel en besef dat hy onvolmaak is en dat almal met sonde bevlek is. Dis alleen in
gevalle van growwe en openlike volharding in die sonde dat die gemeente met leedwese
sodanige verharde sondaars sal moet afsny, en dan steeds biddend dat God hulle eie sondes
mag vergewe en ook die afgesnede lidmaat weer mag terugbring in die boesem van die kerk.
Die kerklike sensuur het dus enkel en alleen die verheerliking van God ten doel en is nie
gebore uit vervolgsug of haatdraendheid nie. As dit nie gebeur nie, dan sal so 'n gemeente
self deur die suurdeeg van die sonde deurtrek word en bederwe (1 Kor. 5:7). Ook is die doel
van die tug om 'n middel in Gods hand te wees waardeur iemand wat in die sonde verhard is,
verbrysel mag word en tot inkeer kan kom (1 Kor. 5:5). Dit gebeur dikwels dat iemand wat
onder kerklike tug is, tot berou kom en sy skuld bely. Daarom moet ons ook nooit ophou om
vir so iemand te bid en hom te vermaan om terug te keer nie. By God is niks onmoontlik nie.
God is baie lankmoedig. En wanneer ons miskien lankal moed opgegee het, dan breek God
so 'n sondaar en lei hom terug na die kruis. Die kerklike tug moet daarom nooit uit hooghartige
wraaksug toegepas word nie maar altyd uit die teerste liefde, tot behoud van die sondaar.
Die kerklike tug beoog dus die eer van God bo alles. Maar aangesien God geen behae het in
die dood van die sondaar nie, moet ook die kerk met groot lankmoedigheid en met smart en
droefheid die roede van die tug hanteer. Dit is soos Paulus sê: Al sou ons die geloof hê dat
ons berge kan versit en die ywer dat ons onsself laat verbrand ter wille van Christus, en die
liefde nie hê nie, dan sal dit alles niks baat nie (1 Kor. 13:2, 3). Die soekende liefde van
Christus, wat selfs aan die kruishout nog gebid het vir sy vyande, moet die enigste dryfveer
wees in ons ywer vir God se huis.
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1 SEPTEMBER
"ONCHRISTELIK IN LEER OF LEWE" — Vr. 85.
"Maar Ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isébel, wat haarself 'n profetes
noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te
eet" — Openb. 2:20.
Die kerklike tug gaan oor leer en lewe. Daar is mense wat dink dat die kerk alleen moet waak
oor die lewe van sy lidmate. Die lidmate kan dan eintlik maar glo en sê wat hulle wil en selfs
openlike kettery verkondig, solank hulle maar net reg lewe. In die kerk moet dus leervryheid
heers, en elkeen het reg op sy opinie en beskouing oor sake.
Hier word nie besef dat leer en lewe ten nouste aan mekaar verbonde is nie. Elke sondige
daad het sy wortel in 'n sondige of verkeerde idee of gedagte. Verkeerde leer lei noodwendig
tot 'n verkeerde lewe. So was dit byvoorbeeld die geval in die gemeente van Thiatire. Die vrou
Isébel het haarself 'n profetes genoem en het deur haar valse leer die diensknegte van God
verlei tot gruwelike sondes. Hulle moes haar dus nie toegelaat het om haar valse leer te
verkondig nie.
Dit is daarom van die uiterste belang dat die kerk sal waak oor die suiwerheid van die leer wat
in sy midde verkondig word, hetsy in die amptelike prediking of in die onderlinge verkeer met
mekaar. Dit sal ook besonderlik moet let op die vorming van sy aanstaande bedienaars van
die Woord deur die professore wat daarvoor benoem is.
En dit beteken g'n gewetensdwang nie. As iemand natuurlik ander gevoelens of beskouings
het as dié van die kerk, verhinder niks hom om die kerklike gemeenskap op te sê en buite die
kerkverband sy opvattinge te propageer nie. Maar binne die boesem van die kerk is die kerk
geroepe om te waak teen elke valse leer sowel as alle verkeerde lewe. Dit wil sê die kerk moet
toesien dat niemand onder die Christelike naam 'n onchristelike leer verkondig of lewe voer
nie. Dit sou 'n klad bring op die naam van die kerk en gevolglik op die naam van Christus self.
Die waarheid moet seëvier, en die kerk moet alle huigelaars, vir sover hulle deur hul leer of
lewe as sodanig openbaar word, uit sy midde verban. Hoe dit moet geskied, sal ons nog sien.
Daar word in ons tyd dikwels te velde getrek teen die kerklike belydenisskrifte, en dit word
beskou dat die kerk sy lidmate nie daaraan mag bind nie, omdat dit feilbare mensewerk is.
Die kerk is dan sogenaamd 'n belydende kerk en nie 'n belydeniskerk nie. So word die kerklike
leer op losse skroewe gesit en kan elkeen ten slotte maar bely wat hy wil. Tog weet ons hoe
die Here deur sy profete gewaarsku het teen die valse profete. Paulus se briewe is byna
deurgaans 'n polemiek teen valse leer en kettery. Daarom sê hy: "Staan dan vas en hou julle
aan die voorskrifte wat julle geleer is óf deur 'n woord óf deur 'n brief van ons" (2 Thess. 2:15).
Vir Himeneüs en Alexander, wat aan die geloof skipbreuk gely het en in dwaling verval het,
het hy aan die satan oorgegee (1 Tim. 1:20). Die kerk is sowel 'n belydende as 'n belydeniskerk
en moet hom steeds beywer om die Goddelike waarheid suiwer te bely.
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2 SEPTEMBER
"NADAT HULLE VERSKEIE MALE BROEDERLIK VERMAAN IS" — Vr. 85.
"En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy
na jou luister, dan het jy jou broeder gewin, maar as hy nie luister nie, neem nog een of
twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan
vasstaan" — Matt. 18:15 en 16.
Wat sal die wêreld tog nie anders wees as ons sou handel volgens hierdie duidelike en
eenvoudige opdrag van ons Heiland nie! Hoeveel kwaad sou nie voorkom kan word nie, en
hoe maklik sou baie moeilikhede nie opgelos kon gewees het nie! Ons moet mekaar broederlik
vermaan as die een teen die ander iets het. Ook moet ons hom in alle liefde bestraf en
teregwys. Maar wat doen ons nou daarenteen? As ons weet van een of ander sonde wat ons
broeder gedoen het, dan loop ons dit agteraf en uitbasuin teenoor ander. Ons beskinder en
belaster ons broeder dikwels ten onregte. Maar selfs waar hy hom werklik skuldig gemaak
het, gaan ons nie na hom toe om hom as 'n medegelowige te probeer teregwys nie. Nee, ons
vind daar behae in om sy foute uit te buit en hom soveel moontlik kwaad te doen agter sy rug
om. Dis seker die mees onchristelike handelwyse denkbaar.
In baie gevalle hardloop mense direk na die kerkraad toe om 'n medebroeder daar te gaan
verkla. Hulle is vervolgsugtig en eiegeregtig en geniet dit maar al te baie as hulle hul naaste
by die kerk of die publiek kan beklad. Dis 'n groot gruwel. Ons moet weet dat ons ons broer
se wagter is (Gen. 4:9). Ons het mekaar nodig en is almal ledemate van die liggaam van
Christus. Ons mag ook nie maar ons oë toemaak vir die sondes van ons naaste, met die valse
troos dat die kerkraad of die predikant daar is om teen die sondes te waak nie. Nee, ons het
elkeen 'n plig en verantwoordelikheid wat ons nie ongestraf van ons mag afskuif nie. En daar
sal veel minder sonde en ergernis plaasvind as ons onderling meer in liefde op mekaar wil let
en mekaar probeer reghelp.
Ook moet ons nie vergeet nie dat (vgl. Matt. 5:23 en 24) ons verplig is om na ons broeder toe
te gaan ook in gevalle waar hy iets teen ons het. As ons dus bewus is daarvan dat ons broeder
'n gevoel teen ons het, dan is ons verplig om hom op te soek en die saak reg te maak, net
sowel as wat ook hy verplig is om ons op te soek. Ons moet nooit mekaar vermy as daar
moeilikhede is nie. Dit laat die sweer nog groter word. Nee, ons moet mekaar reguit en eerlik
behandel en broederlik vermaan. Dan sal die lewe baie anders wees.
Dit blyk ook al weer hieruit hoe liefdeloos ons teenoor mekaar is. Paulus sê: "Die liefde is nie
jaloers nie" (1 Kor. 13:4). Maar ons is dikwels so jaloers Op mekaar dat ons maar te bly is om
iets teen ons broer te kry waarmee ons hom kan beklad. "Die liefde is nie bly oor die
ongeregtigheid nie" (vs. 6), maar dit lyk soms werklik of ons bly is as ons broer 'n fout gemaak
het, sodat ons in sy vernedering ons trots oor hom kan verhef. "Die liefde bedek alles" (vs. 7),
maar in ons liefdeloosheid krap ons alles oop; ons wil graag hê die hele wêreld moet sien hoe
sleg ons buurman is. "Die liefde hoop alles", maar ons hoop en verwag baiekeer van ons broer
niks anders as sleg nie.
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3 SEPTEMBER
"AANGEGEE WORD" — Vr. 85.
"En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente...." — Matt. ,18:17.
Waar ons 'n medebroeder onder vier oë aanspreek, sal ons agterkom dat ons gewoonlik baie
meer regkry as wanneer ons hom direk by die kerkraad sou aangee. Trouens, geen kerkraad
mag klagtes ontvang en aanneem nie, tensy die lidmate eers vooraf (vgl. Matt. 18) getrag het
om self hul griewe op te los en vrede te maak met mekaar.
Dit gebeur nogtans dat ons nie altyd in staat is om 'n bevredigende oplossing te bereik nie en
dat ons nie deur 'n persoonlike onderhoud in staat is om ons medebroeder, wat hom skuldig
gemaak het, van sonde te oortuig nie. Hy bly volhard in die kwaad en wil nie skuld erken nie.
In dergelike gevalle sal ons genoodsaak wees om uiteindelik na die kerkraad te gaan en die
saak daar aan te gee. Ons mag immers nie toelaat dat sonde waarvan ons bewus is, in die
midde van die gemeente voortkanker nie. Ons kan ook nie maar in rusie en tweedrag vir
maande en jare voortlewe nie. Nee, dergelike dinge moet so moontlik uit die weg geruim word.
En as ons persoonlik dit nie kan regkry nie, dan moet ons die hulp van die kerkraad daarby
inroep. Op die wyse sal die kerkraad dan ook te wete kom van wat in die verborge aangegaan
het.
Dit is dus nie die roeping van die predikant of die ouderling om op die lidmate te spioeneer en
'n soort Roomse inkwisisie op hulle toe te pas nie. Wel moet hulle, as wagters op Sions mure,
hulle ore en oë oophou en wakker loop teen die sonde. Dit is ewewel nie hul taak om sondes
uit te snuffel nie.
Daarmee sou alle vertroue en agting wat daar tussen kerkraad en gemeente behoort te
bestaan, versteur word en die leraar nie meer 'n herder van sy skape wees na wie hulle met
liefde luister nie.
Nee, die kerkraad moet hul lidmate vertrou en die beste by hulle soek, totdat die teendeel mag
blyk. En waar sonde openbaar word, d.w.s. waar dit openlik bekend word, daar mag die
kerkraad nie stilsit nie maar moet daarteen optree met alle mag en sonder onderskeid van die
persoon. Geen sonde, van watter aard ook, mag deur die vingers gesien word nie, en geen
lidmaat, van watter posisie ook, mag toegelaat word om ongestraf te sondig nie. So nie, word
die kerk van Christus tot 'n aanfluiting12 en is die kerkraad soos huigelaars.
Gelowiges behoort nie met hulle onderlinge moeilikhede na die gereg te gaan voordat hulle
eers aan die kerkraad geleentheid gegee het om sake te probeer regkry nie. Dit hou nie in dat
die kerkraad 'n hof sou wees nie. Daar is sekere regsake wat 'n kerkraad nie kan oplos nie en
wat ook nie op hul gebied val nie, maar tog kan hulle probeer om persoonlike versoening
teweeg te bring waardeur sekere dinge uit die hof gehou kan word. Daarom sê Paulus: "Maar
gaan die een broeder met die ander na die regbank, en dit voor ongelowiges?.... Waarom ly
julle nie liewer onreg nie?" (1 Kor. 6:6, 7). Dis voorwaar 'n treurige gees wat sommige
Christene openbaar dat hulle gedurig in die geregshowe boer en altyd 'n aksie teen een of
ander mede-Christen voer. Hoe sal ons so iets by die Here kan verantwoord?

12

Bespotting
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4 SEPTEMBER
"AS HULLE HUL AAN DIE VERMANING NIE STEUR NIE" — Vr. 85.
".... en Hy sê: Watter man onder julle wat honderd skape het en een van hulle verloor,
laat nie die nege-en-negentig in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat
verlore is totdat hy dit kry nie?" — Luk. 15:4.
Doel van die tug mag nooit wees om op iemand wraak te neem of van hom ontslae te raak
nie. Daarom moet daar met die uiterste lankmoedigheid te werk gegaan word. Ons strewe
moet wees om die sondaar terug te bring en te behou vir Christus en sy Kerk. In ons optrede
teenoor diegene wat in sonde geval het, moet steeds die soekende liefde van ons Heiland
gesien kan word. Vir Hom was daar nie 'n groter vreugde as wanneer Hy sondaars kon
terugbring na die skaapkraal van sy Vader nie. Hoe dikwels lees ons nie van sy innig tere
behandeling van berouvolle sondaars en sondaresse nie! Terwyl Hy sterwend aan die kruis
gehang het, het Hy nog 'n verlore skaap teruggebring, nl. die moordenaar aan die kruis.
Die kerkraad moet dus nie somaar dadelik sensuur toepas nie, behalwe in die gevalle van
growwe, openbare sondes. Nee, hulle moet eers die klagte goed ondersoek en 'n persoonlike
onderhoud hê met die aangeklaagde, al geskied dit ook deur 'n kommissie van die kerkraad.
Elkeen moet die volste kans hê om homself te verdedig. Dit is 'n algemene regsbeginsel en
moet in die Kerk met die uiterste nougesetheid gehandhaaf word.
Die kerkraad kan dan een van drie dinge doen, nadat hulle die saak ondersoek het. Hulle kan
'n aangeklaagde onskuldig bevind en hom vryspreek. Dan verval die moeilikheid en daar mag
nie verder oor gepraat of gehandel word nie. Maar hulle kan iemand miskien skuldig vind. Dan
moet dit aan hom meegedeel word en moet hy van die sakramente afgehou word. Dit is wat
genoem word stille sensuur. Dit word dan ook nie van die preekstoel afgekondig nie. 'n
Gesensureerde verloor ook sy stemreg en is nie op die kerkraad verkiesbaar nie totdat die
sensuur weer afgehaal is. Dit mag egter ook gebeur dat 'n persoon wel nie skuldig bevind
word nie, maar dat daar so 'n groot beroering in die gemeente is dat dit tog raadsaam is om
hom te vra om hom van die nagmaal te onthou totdat die gevoelens bedaar het of totdat 'n
saak behoorlik ondersoek kan word, waar die tyd daarvoor ontbreek het. Dit alles moet egter
altyd met die grootste versigtigheid en lankmoedigheid geskied en op so 'n wyse dat ons die
sondaar nie afstoot nie maar veeleer probeer nader trek. Doel moet altyd wees die behoud
van die sondaar tot die eer van God.
Baie mense verstaan nie die aard en die werking van die Christelike sensuur nie. Christus het
gesê: "Wie julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het"
(Luk. 10:16). As ons die vermaning en bestraffing van die ampsdraers verwerp, dan verwerp
ons Christus, en dit sal droewige gevolge vir ons hê. Daardie vermaning is op sigself al 'n
vorm van tugoefening. Daarom kan en mag die tug ook nie by vermaning bly nie. Dit moet
oorgaan tot die verskillende trappe van sensuur. 'n Ouer wat net altyd praat en nooit slaan
nie, maak hom skuldig as sy kinders in die ongehoorsaamheid volhard.
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5 SEPTEMBER
"UIT DIE CHRISTELIKE GEMEENTE UITGESLUIT" — Vr. 85.
"Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat
onrein is nie, en Ek sal julle aanneem" — 2 Kor. 6:17.
Daar moet skeiding wees tussen gelowiges en ongelowiges. Dit wil sê die gelowiges mag nie
op 'n intiem vriendskaplike voet met ongelowiges saamlewe nie. Wel kan ons nie alle kontak
vermy nie en moet ons ook nie trag om die wêreld te ontvlug nie. Trouens, ons dra die wêreld
in ons eie hart rond tot die dag van ons dood. Dit sou huigelary wees om, soos die
wederdopers, ons te verbeel dat ons volmaak heilig is en dat die sonde net buite ons bestaan
in die goddelose wêreld. Tog moet ons strewe om die sonde, sowel binne as buite ons,
volkome te oorwin, al sal ons die volle oorwinning nie bereik voor die dag van ons dood nie.
Mense wat dus in hul sondes volhard en gevolglik nie anders dan as vyande van Christus
beskou kan word nie, moet van die Christelike gemeente afgesny en verban word. Net so min
as wat ons persoonlik vriende mag wees met ongelowiges en spotters met God en sy gebod,
net so min mag die Kerk sulke goddelose mense in sy boesem vertroetel en aanhou. Daarom
het die Gereformeerde vaders in die Kerkorde 'n aantal artikels vasgelê, waarvolgens diegene
wat in hul sondes volhard, gestraf en geëkskommunikeer moet word. Wanneer 'n kerkraad 'n
lidmaat vermaan het en hom van die sakramente afgehou het (stille sensuur), dan moet hulle,
by volharding in die sonde, daarna oorgaan tot die openbare sensuur. Hierdie openbare
sensuur bestaan in drie trappe. Die eerste maal word net aan die gemeente bekend gemaak
dat 'n broeder of suster hom of haar skuldig gemaak het aan oortreding van hierdie of daardie
gebod of gebooie. Hierby word die naam van die gesensureerde nie genoem nie. By die
tweede trap van sensuur word die naam van so 'n persoon genoem, op advies van die klassis
of meerdere vergadering. En by die derde trap word so 'n persoon dan uiteindelik finaal
afgesny en verklaar tot 'n vervalle lid. By al die trappe van sensuur word die gemeente steeds
opgewek om vir die gesensureerde te bid en moet die kerkraad aan so iemand arbei. Selfs
nadat hy afgesny is, sou die soekende liefde van Christus se Kerk hom nog nie heeltemal
loslaat nie maar nog trag om hom terug te win vir Christus. Dit gebeur egter selde dat die
sensuur enduit toegepas word, aangesien sulke mense, as hulle hul nie bekeer nie, dan maar
liewer die kerk bedank. Dit bly ewewel 'n tragedie waarvoor ons mag bid om bewaar te bly.
In ons tyd word die tugmag van die Kerk eintlik prinsipieel ontken. Ons mag nie uit iemand se
lewe "reglynig" besluit oor sy ewige staat voor God nie. So word alles hier vaag en onseker
gestel. Die Kerk ken eintlik nie meer die waarheid nie en kan alleen maar 'n menslik feilbare
oordeel vel. Hiervolgens is daar eintlik nie 'n ware en 'n valse kerk nie, soos artikel 29 van ons
Nederlandse Geloofsbelydenis leer. In die "kerk" word dan ook allerlei sg. rigtinge verdra —
selfs die wat vloek teen ons belydenis. So 'n "kerk" is tot magteloosheid gedoem. Christus en
Belial kan nie in een huis saam woon nie; dit kan wel in 'n hotel gebeur maar nie in 'n kerk nie.
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6 SEPTEMBER
"DEUR GOD SELF UIT DIE RYK VAN CHRISTUS UITGESLUIT" — Vr. 85.
".... en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden
en die tollenaar, Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die
hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde
wees" — Matt. 18:17 en 18.
Die kerklike tug of sensuur word in ons tyd deur baie mense ligsinnig opgevat. Sommige
probeer selfs om daar 'n grap van te maak. Ander weer daag die kerkraad uit om hulle te
sensureer, asof dit 'n groot kordaatstuk is. Tog is die sensuur 'n verskriklike saak. Dit het
droewige gevolge vir die ewigheid. Wie deur die kerkraad, weens volharding in die sonde,
onder sensuur geplaas is, vir hulle is die hemelryk toegesluit. Die kerk dra die sleutels van die
hemelpoort om dit in die Naam van Christus te gebruik. Vir die berouvolle sondaars en
sondaresse sluit die kerk die hemelpoort oop, maar vir diegene wat verhard bly, sluit dit
daardie poort van saligheid vir ewig toe. Met hierdie geweldige mag het Christus self sy kerk
beklee. Die kerk beskik dus oor lewe of dood, oor hemel of hel, oor saligheid of verderf.
Daardie vreeslike mag moet dit uitoefen in die Naam en die krag van sy Koning, Jesus
Christus. Die kerk het dus nie willekeurige mag om te handel soos dit goed dink nie. Dit kan
nie die tugmag misbruik vir selfsugtige en verkeerde doeleindes nie. Dit is absoluut gebonde
aan die wil en die wet van sy Koning, Jesus Christus. Alleen wanneer die kerk die tugmag
uitoefen ooreenkomstig die voorskrifte van Gods Woord, het dit effek vir die ewigheid en die
hiernamaals. Eintlik is dit Christus self wat deur die kerk die hemelpoort oop- en toesluit vir
sondaars en sondaresse. Daarom is die sensuur 'n gevreesde wapen. En ons mag daar wel
mee spot, as ons wil, dit neem nie weg nie dat hy wat wettiglik onder sensuur geplaas is en
so in verharding voortlewe en sterwe, as hy tot sterwe kom, sal ontdek dat die hemelpoort vir
hom gesluit is. As hy ewewel tot berou kom voor sy dood, sal die poort weer vir hom oopgesluit
word, soos ons nog sal sien.
Die sensuur is dus 'n uiters ernstige saak, waarmee ons nie mag speel nie. Dit kan dodelike
gevolge hê vir wie in sy sonde volhard. Ook die kerkraad mag nie ligvaardiglik handel met die
sensuur nie. Dit moet biddend gedoen word en alleen gebruik word as 'n laaste middel om die
sondaar nog te probeer tot inkeer bring en red.
Die moderne wêreld wil nie weet van uitsluiting uit Gods koninkryk nie. Die deur van die hemel
moet vir almal oopstaan: almal moet gelyke kanse hê; maar hulle vergeet dat daar geen "kans"
vir 'n enkele mens bestaan nie, behalwe dit wat God vir ons in Christus gegee het, en dit is
nie meer 'n "kans" nie maar 'n heerlike werklikheid. Die hemel staan eenvoudig nie oop vir
Godloënaars en lasteraars nie. "Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders
en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen" (Openb.
22:15). As God eers die hemelpoort gesluit het, sal dit nie meer help om te klop nie (vgl. Lukas
13:22-30).

256

7 SEPTEMBER
"WANNEER HULLE WAARAGTIGE VERBETERING BELOOF EN BEWYS" — Vr. 85.
"Toe kom Petrus na Hom en sê: Here hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek
hom vergewe? — Tot sewe maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe
maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe" — Matt. 18:21 en 22.
Dis juis in verband met die sleutelmag of die uitoefening van die tug deur die kerk dat Petrus
vir die Here gevra het hoeveel maal ons iemand vergewe moet. Mag ons elke keer weer
vergewe, as daar berou is, of moet ons naderhand die deur finaal toeslaan vir 'n sondaar en
weier om hom weer op te neem in die midde van die gemeente?
Dis baie duidelik, volgens die antwoord van die Here Jesus en talle ander uitsprake van die
Skrif, dat ons niemand mag afwys wat waarlik berou het oor sy sonde nie en dit ook deur 'n
veranderde lewe bewys. Daar was selfs vir die moordenaar aan die kruis nog genade, toe hy
reeds op die drumpel van die ewigheid gestaan het.
Die kerk mag daarom nooit weier om die sensuur af te haal en 'n lidmaat op te neem nie, al
het hy ook hoe groot gesondig en al sou hy reeds baie maal gestruikel het. Dit is immers nie
die kerk wat die sondes vergewe nie, maar God in Christus Jesus. En by God is daar altyd
genade vir sondaars tot op die laaste lewensnik. As God dan vergewe, wie is ons dat ons ons
broer nie sou wil vergewe nie? As hy vrede met God gemaak het, hoe sal ons dan langer in
onvrede met hom lewe? Nee, inteendeel, dit moet vir die kerk die hoogste vreugde wees as
'n afgedwaalde sondaar tot berou kom en weer wil terugkeer na die skaapskooi van Christus
toe. Dan moet ons so iemand met ope arms en warm harte verwelkom. Te meer nog daar ons
weet hoe ons self gedurig struikel en afdwaal en van God steeds weer nuwe genade ontvang.
Wel mag die kerk nie ligvaardig handel nie. Dit moet oortuig wees van die waaragtige berou
van die sondaar. Hy moet klaarblyklik toon dat hy nie huigel nie en dat hy 'n afkeer in die
sonde het. So nie, mag die kerk hom vir 'n tyd lank op die proef stel en hom also geleentheid
gee om te bewys dat sy berou waar en opreg is.
Maar waar dit dan blyk dat die sondaar in sak en as voor God verkeer, daar moet hy weer
herstel word as 'n lidmaat van die kerk van Christus. God het van 'n roekelose Saulus 'n
toegewyde Paulus gemaak. En so doen Hy nog dikwels. En dan moet ons daaroor dankbaar
wees, en ons moet die afgedwaalde sondaar kans gee om terug te kom en sy lewe aan
Christus te wy as 'n dankoffer aan God.
Hoe hartroerend skoon is die formulier van die wederopneming van die afgesnedene tog nie!
Ons haal net een paragraaf daaruit aan: "En u, geliefde Christene, ontvang hierdie broeder
van u met hartlike toegeneentheid; wees bly, want hy was dood en het weer lewend geword;
hy was verlore en is gevind; verheug u saam met die engele in die hemel oor die sondaar wat
hom bekeer het; beskou hom nie langer as 'n vreemde nie, maar as 'n medeburger van die
heiliges en as 'n huisgenoot van God".
Tog gebeur dit haas nooit dat hierdie troosryke formulier gebruik word nie. Sou dit wees omdat
daar byna nooit 'n waaragtige berou by 'n afgesnedene voorkom nie? Ai wat is ons tog nie 'n
verharde, trotse en eiegeregtige geslag nie! Ons sterf eerder in ons sonde as om skuld voor
God en mens te bely.
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8 SEPTEMBER
"DIE LEERSTUK VAN DIE DANKBAARHEID" — Vr. 86.
"Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een
jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus
wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste
genoemd word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy
sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele" — Matt. 5:18 en 19.
Ons kom nou by die derde deel van die Kategismus, nl. die leer oor die dankbaarheid vir die
verlossing in Jesus Christus, onse Here. Hierin word nou die Wet van die Here behandel as
die reël van dankbaarheid en die gebed van die Here as die vernaamste deel van die
dankbaarheid (vgl. vr. 116).
Hierdie derde deel van die Kategismus is die onmisbare afronding van die leer van die
saligheid. Daarsonder sou die hele verlossingsleer gebroke wees en nie tot sy volle einde
gekom het nie. Immers die hele doel van ons redding lê daarin dat ons God moet verheerlik
met 'n toegewyde en dankbare lewe. God red ons nie ter wille van onsself nie maar om die
eer van sy Naam. Dit gaan nie in die eerste plek om ons saligheid nie maar om die
grootmaking van Gods heilige Naam.
Die leer van die dankbaarheid staan dus in skerp teëstelling tot die opvatting wat alles
konsentreer op die redding van siele. By die Metodisme word alle nadruk gelê op die
wedergeboorte en oorgawe aan God. Maar dit kom dan nie tot uiting in 'n lewe van praktiese
uitvoering van God se wet op elke terrein nie. Nee, dis 'n sentimentele gevoelsopsweping wat
in weekhartigheid en gemoedsopwelling 'n sieklike bekoring vind. Dit lei nie tot 'n kragdadige,
doelbewuste en beginselvaste toepassing van Gods wet in die praktiese lewe nie. Die Metodis
staar hom blind op die redding van sy sieltjie en dié van ander en vergeet dat die einddoel van
alles is om God groot te maak deur die uitvoering van sy magtige Raadsplan in die wêreld.
Sulke mense begryp niks van die dankbaarheid wat ons aan God verskuldig is nie, en is in die
diepste wese selfsugtig. Hulle is oordrewe vroom in hul bidure maar gewoonlik taamlik liberaal
en beginselloos in die alledaagse lewe. Vir hulle bestaan godsdiens net in sing en bid en nie
in 'n lewe van praktiese uitvoering van Gods wil en wet nie. Solank hulle maar net gered is,
kan dit hulle weinig skeel wat hier in die wêreld aangaan. Hulle verstaan nie dat die saligheid
juis bestaan in die selfverloënende en selfvergetende diens van God nie.
Die apostel Jakobus gebruik in hierdie verband besonder sterk taal, sodat Luther self skepties
gestaan het teenoor hierdie sendbrief. Hy sê byvoorbeeld: "Net so is ook die geloof, as dit
geen werke het nie, in sigself dood" (Jak. 2:17). Hy wys daarop dat dit 'n dooie geloof is wat
vir iemand sê: Word warm, word versadig! en wat dan nie self sorg vir voedsel en kleding nie.
Hy sê dat Abraham uit die werke geregverdig is toe hy Isak op die altaar geoffer het (vs 21).
So is Ragab, die hoer, ook uit haar werke geregverdig (vs 25). Die grondgedagte by Jakobus
is egter dat ons daders van die Woord moet wees en nie net hoorders nie (Jak. 1:19-27). Die
daad moet bewys dat ons waarlik glo, en daarin kom ons geloof tot openbaring en afronding.
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9 SEPTEMBER
"TOT SY EWEBEELD VERNUWE" — Vr. 86.
"Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het en julle jul
met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy
Skepper" — Kol. 3:9 en 10.
Die vraag waarom ons goeie werke moet doen, aangesien ons tog enkel uit genade deur
Jesus Christus gered word, kan eintlik nie by 'n kind van God opkom nie! Dit word hier alleen
gestel om diegene te weerlê wat die genade misbruik om die vleeslike begeerlikhede te voed.
So byvoorbeeld leer die wederdopers dat ons die liggaam maar moet oorgee aan die sonde,
om juis daardeur te toon dat ons siel gered is en dat ons daarom niks meer van die sonde te
vrese het nie. Hoe bandeloser ons daarom is, hoe 'n groter bewys van innerlike genade is dit.
Ook is daar ander mense wat uit pure ligsinnigheid en oppervlakkigheid hulle aan die sonde
oorgee, met die Godonterende verskoning dat ons tog maar uit genade gered word. Dis 'n
soort fatalisme: as ons in die hemel moet kom, sal ons daar kom, hoe ons lewe ook al gewees
het. So word dan feitlik die spot gedryf met God se genade. So kan 'n begenadigde kind van
God egter nooit spreek nie.
Die fout wat gemaak word, is natuurlik dat die genade losgemaak word van hierdie lewe en
net op die hiernamaals toegepas word. Sulke mense verstaan nie dat die genade juis daarin
bestaan dat ons van die sondebande losgemaak en in Christus ingelyf word nie. Al raak ons
dan nie heeltemal ontslae van ons ou sondaarsnatuur voor ons dood nie, word ons tog na die
ewebeeld van God in Christus vernuut en verander. Mens kan nie 'n Christen wees sonder
dat Christus in jou en jy in Hom woon nie. En watter mens sou dan nog 'n slaaf van die sonde
kan wees as Christus in sy hart regeer? Ons kan dus nié help om goeie werke te doen nie.
Dit kom vanself. Ons doen dit omdat ons nie anders kan nie. Wie in Christus ingelyf is soos
die rank in die wynstok, moet vrugte van geregtigheid voortbring. Dit lê in sy natuur as 'n
verloste deur die bloed van Christus. As ons in Christus ingelyf is, dan besit ons sy Gees in
ons harte. En dan is ons vanself 'n vyand van die sonde en het ons daar 'n hartlike afkeer in.
Die gedagte kom selfs nie eens op of ons miskien maar in die sonde kan bly voortlewe nie.
Nee, 'n Christen voel dat hy net een roeping in die lewe het, en dit is om die sonde te bestry
en oorwin en God te verheerlik met 'n dankbare lewe.
Daarom sê Paulus dat ons ons liggaam "moet stel as 'n lewendige, heilige en aan God
welgevallige offer, dit is, ons redelike godsdiens" (Rom. 12:1). En Jakobus sê dat reine en
onbesmette godsdiens is om wese en weduwees in hul verdrukking te besoek en onsself
vlekkeloos te bewaar van die wêreld (Jak. 1:27). Ook sê Paulus: "As iemand in Christus is, is
hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword" (2 Kor.
5:17).
God se verkiesende genade het nie alleen krag en betekenis vir ons ewige wel of wee
hiernamaals nie maar bepaal ook ons lewe en werke aan hierdie kant van die graf. Daarom
het God vir ons die goeie werke voorberei sodat ons daarin kan wandel (Efes 2:10).
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10 SEPTEMBER
"SODAT.... HY DEUR ONS GEPRYS WORD" — Vr. 86.
"Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan ™ julle liggaam en in julle gees wat aan
God behoort" — 1 Kor. 6:20.
As daar een woord is waarin die ganse lewe van 'n Christen moet saamgevat word, dan is dit
"dankbaarheid". Ons is eenvoudig alles aan God verskuldig. Hy is nie alleen ons Maker nie,
maar bowenal ook ons Verlosser. Hy het ons lewe gered van die dood, ons siel van die verderf.
Na liggaam en siel behoort ons aan Hom en is ons sy absolute eiendom. Ons lewe kan dus
net een doel hê op die aarde en ook hiernamaals, en dit is om God te prys tot in ewigheid.
Daarom het Christus self gesê: "Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie
werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik" (Matt. 5:16). Alles wat 'n
gelowige doen, het net een doel en dit is die verheerliking van God — Soli Deo gloria! Die
apostel sê: "Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God" (1
Kor. 10:31). Vir die Christen is die hele lewe godsdiens. Daar is niks uitgesonder nie. Werk,
ontspanning, eet en drink, gedagtes, woorde en dade, bid en sing — alles moet geheilig wees
tot Gods eer. Of ons in ons arbeid staan en of ons op die sportveld is, of ons tuis is en of ons
met vakansie is, of dit Sondag is en of dit Maandag is, of ons met wetenskap, politiek of wat
ter aarde ook al besig is, oral en altyd moet ons lewe gerig wees op die grootmaking van Gods
Naam deur 'n dankbare lewe. 'n Christen is 'n voltydse dienskneg van sy hemelse Heer. Die
apostel sê: "Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God
voorberei het, sodat ons daarin kan wandel" (Efés. 2:10).
Dit is dus 'n lewensnoodwendigheid vir die gelowige om goeie werke te doen. God self het vir
ons die goeie werke voorberei en dit so beskik dat ons hulle moet doen tot sy eer. Ons lewe
is nie oorgelaat aan toeval en aan ons willekeurige insigte en gevoelens nie. God het ons
verlos en neem ons vir sy rekening. Hy gee ons die lus en die krag daartoe. En daarby sal
Gods kind hom nooit verhef nie, asof hy nou besig is om God te vergeld, terug te betaal vir
alles wat God aan hom gedoen het. Nee, waar ware dankbaarheid is, kom die gedagte van
vergelding selfs nie op nie. Al die vergelding wat God van ons begeer, is dankbaarheid; en uit
die dankbaarheid kom vanself 'n toegewyde lewe in die diens van God. Die ware kind van
God sal egter altyd voel dat sy dankbaarheid nog veel te gering is en God bid om hom waarlik
en opreg dankbaar te maak. Hoeveel traagheid en onverskilligheid is daar nie onder ons ten
opsigte van die diens van die Here nie! Hoe moet die lidmate van die kerk nie gedurig
aangespoor, gesoebat en gesmeek word om tog die huis van die Here te besoek nie!
Godsdiens is vir baie 'n las in plaas van 'n lus. Hoe anders sou dit nie gewees het as ons soos
Paulus deur die liefde van Christus gedring is nie! Kan ons ook die Psalmdigter nasê: "Want
die ywer vir u huis het my verteer" (Ps. 69:10)? Deur gemak en plesier-sug word baie gedryf
na die plekke van vermaak en ontspanning. Ons lewe is nie soos die van dankbare kinders
nie maar van bedorwe en liefdelose kinders van God.
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11 SEPTEMBER
"VAN ONS GELOOF UIT DIE VRUGTE VERSEKERD" — Vr. 86
"Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van
distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar 'n slegte boom dra slegte
vrugte" — Matt. 7:16 en 17.
Die geloof dra vrugte. En aan daardie vrugte kan en moet die geloof geken word. Iemand wat
nie vrugte van geregtigheid voortbring in sy lewe nie, besit g'n geloof in sy hart nie. En wie die
ware geloof besit, kan nie anders as om goeie werke te doen nie. Dis 'n onfeilbare toets. Uit
die vrugte is ons verseker van ons geloof.
Dit wil nie sê dat almal wat sonde doen, sonder geloof is nie. Ook beteken dit nie dat 'n
gelowige sonder sonde is en net goeie werke doen nie. O nee, daar is ongelowiges wat deur
Gods algemene genade nog verbasend baie goed doen. En die gelowiges aan die ander kant
bly nog steeds onvolmaak in hierdie lewe. Ons kan dus nie net bloot let op die uiterlike dade
nie maar moet meer let op die gesindheid van hart wat daaragter sit.
Tog bly dit in die algemeen waar dat daar 'n opmerklike verskil is tussen gelowiges en
ongelowiges, ook wat hulle uiterlike lewe betref. Iemand wat as 'n dief, dronkaard, hoereerder,
lasteraar, sabbatskender ens. deur die lewe gaan, toon daardeur op 'n onmiskenbare wyse
dat hy nie die geloof in sy hart besit nie. Maar hy wat in sy swakheid tog steeds jaag na die
goeie dinge, wat die wêreld nie liefhet nie en die sonde haat, wat God dien in woord en daad
en sy naaste liefhet en bystaan, toon daardeur dat hy die geloof deelagtig is. Al struikel hy nog
daeliks, dan stry hy tog met alle erns teen die sonde. Die diens van God is vir hom
welbehaaglik. Hy soek gedurig die aangesig van die Here. Al hierdie dinge is die vrugte van
die geloof en dien tot bewys daarvan dat ons genade besit. Daar kan en moet
geloofsversekerdheid wees by Gods kinders. Dit is dikwels juis omdat ons nog te veel in die
sonde lewe, dat ons geloof so swak is.
Ons geloofsekerheid berus dus nie enkel op die vrugte (goeie werke) wat uit ons geloof
voortkom nie. Nee, die sekerheid van die geloof kry ons alleen deurdat ons God glo wat Hom
in sy Woord aan ons geopenbaar het. Alleen omdat God waaragtig is en nie kan lieg nie,
daarom glo en weet ons dat almal gered word wat Christus aanneem. Maar tog is dit vir ons
'n versterking van die geloof as ons merk hoedat God ons krag en genade gee om in ons
swakheid die goeie te soek en die geregtigheid na te jaag. Ons sal ons daarop ewewel nie
beroem nie maar veeleer treur omdat daar nog so weinig vrugte van geregtigheid in ons lewe
is.
Die apostel Johannes sê: "Hieraan weet ons dat ons Hom ken, as ons sy gebooie bewaar....
Elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword" (1 Joh.
2:3-5). Wie God waarlik liefhet, sal hom nie net met die lippe eer terwyl hy sy hart ver van die
Here afhou nie (Jes. 39:13). Dis pure huigelary. Wie sy hart aan die Here gegee het, gee
daarmee ook sy hele lewe aan die Here. Ons moet daarom bly wees as ons dade wys dat ons
'n welbehae in die diens van God het, en dit moet ons geloof versterk.
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12 SEPTEMBER
"DAT.... ONS NAASTE OOK VIR CHRISTUS GEWIN KAN WORD" — Vr. 86.
"Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is" — 1 Kor. 11:1.
Soos ons reeds gesê het, doen die Christen nie goeie werke met enige bybedoeling nie. Hy
het alleen die verheerliking van Gods Naam op die oog en doen goeie werke net uit
dankbaarheid jeens God. Hy doen dit omdat hy nie anders kan nie, omdat Christus in hom
woon. Hy doen dus nie goeie werke om deur die mense gesien of geprys te word nie. Hy doen
dit ook nie omdat hy meen dat hy daardeur enigiets verdien by God nie. Tog neem dit nie weg
nie dat daar van die voorbeeldige lewe van 'n kind van God groot invloed uitgaan en dat God
dikwels die lewe en voorbeeld van sy kind gebruik om daardeur andere te trek uit die duisternis
tot die lig. So word dan ons naaste gewin vir Christus deur ons vrome Christelike
lewenswandel. Wat is dit nie 'n heerlike saak nie!
Daar gaan van die lewe van elke mens invloed uit, ten goede of ten kwade. Ons kan nie te
gering, te arm, te swak wees om invloed uit te oefen nie. Daar is wel swakkelinge wat hulle
deur almal laat beïnvloed en gedurig heen en weer swenk. Hulle het geen koers of rigting nie
en laat hulle meesleep met elkeen met wie hulle in aanraking kom. Tog gaan daar ook van
sulke swakkelinge 'n slegte invloed uit. Hulle swakheid is aansteeklik en maak dikwels van
ander ook swakkelinge. Elke mens is dus 'n seën of 'n vloek vir sy medemens. Ons doen elke
dag goed of kwaad aan ons medemense, selfs al sou ons nie eens met hulle praat nie. Ons
lewe self het 'n goeie of slegte uitwerking op ons medemens. Daarom moet ons so versigtig
wees wat ons sê of doen. Ons mag die oorsaak wees dat ons naaste tot 'n val kom en verlore
gaan. Vreeslik sal dit wees as ons medemense eendag voor die Regterstoel moet staan en
met die vinger na ons toe wys om ons aan te kla as die oorsaak van hulle ondergang en
verderf. Aan die ander kant sal dit heerlik wees as ons eendag moet ontdek dat,
nieteenstaande ons lewe in baie opsigte gebrekkig was, ons naaste tog vir Christus gewin is
deur die voorbeeld van geloof, hoop en liefde wat hulle by ons gesien het. O, wat 'n genade
is dit nie om soos Paulus te kan sê: "Volg julle my na, soos ek vir Christus volg!" (1 Kor. 11:1).
Is daar nie baie ouers nie wat sal huiwer om vir hul kinders te sê: "Volg my na"? Is daar nie
baie mense wat bang sal wees om vir hul vriende te sê: "Kom agter my aan en doen soos ek!"
O, laat ons dan nooit vergeet nie dat elke gedagte, elke woord, elke daad van ons ook vir ons
medemens tot ewige wel of wee kan wees! Ons moet altyd rekening hou met die uitwerking
wat ons lewe op ons medemense het.
In ons land moet ons ook rekening hou met die uitwerking van ons dade op die onbeskaafde
heidene. Petrus sê: "Hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat .... hulle op grond
van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking" (1 Petr.
2:12). Ons kan soms so uitvaar oor die "slegtigheid" van die naturelle, maar hoeveel daarvan
het hulle nie by ons blankes geleer nie! Die spreekwoord sê: Woorde wek, maar voorbeelde
trek! Kan ons verwag dat die barbare vir ons eerbied moet hê as ons nie vir onsself respek
het nie? In ons land behoort sulke slegte gedrag feitlik as 'n kriminele misdaad gestraf te word.
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13 SEPTEMBER
"....DEUR ONS GODSALIGE WANDEL" — Vr. 86.
"Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader
wat in die hemele is verheerlik" — Matt. 5:16.
Die lewe van Gods kinders op die aarde is van geweldige groot betekenis, al sou daardeur
ook nie alle mense gewin word om Christene te word nie. Dit is soos 'n kragtige suurdeeg wat
die sonde teëwerk en die lewe op aarde moontlik maak. Om dit te begryp moet ons net vir 'n
oomblik die kerk van die aarde af wegdink. Gestel dat hier g'n enkele mens op aarde was wat
God vrees nie, dat hier niemand is wat hom aan God wil onderwerp nie, dat hier op aarde
nooit gebid word en nooit gepreek word nie, dat die Bybel 'n onbekende boek was. Stel u voor
'n mensheid wat geheel en al aan die satan oorgegee is, wat losgelaat is om hul bose
hartstogte en begeertes ongehinderd na te jaag, wat deur niemand ooit teëgegaan of vermaan
word nie. O, dan sou daar heel gou 'n toestand op aarde ontstaan, soos voor die sondvloed,
dat God sal moet optree om die mensdom te verdelg van die aardbodem af.
Nee, die kerk het nog steeds 'n magtige invloed in die wêreld om die sonde teë te hou. En
daardie invloed gaan seker nie in geringe mate uit van die opregte en voorbeeldige
lewenswandel van Gods kinders nie, wat soos skynende ligte in die wêreld is, waardeur die
liederlikheid van die sonde van die wêreld geopenbaar word. Want dis 'n onomstootlike feit
dat ook hulle wat God nie vrees en sy gebod nie hou nie, 'n diepe respek het vir die strenge
en nougesette lewenswandel van die gelowiges, selfs al sou hulle daarmee spot, om hul eie
gewete te sus.
Die lewe van 'n Christen dwing altyd respek af. En dit het 'n remmende invloed om die sonde
te stuit. Die sondaar kan nie so maklik en so lekker sondig as hy in teenwoordigheid van 'n
nougesette kind van God is nie. Dis of iets hom teëhou. Al sou hy Gods kind ook haat en
bespot, kan hy tog nie help om die gelowige te respekteer nie. En die eer wat die Christen
ontvang, kom dan ook vir Christus self toe. Sonder dat die ongelowige daarvan bewus is, eer
hy tog vir Christus in die lewe van die gelowige. 'n Godsalige lewe is 'n lewe wat God-vol is,
dit wil sê 'n Godvervulde lewe, 'n lewe uit en deur en tot God. En so 'n lewe kan nie anders as
om 'n kragtige invloed ten goede uit te oefen nie. As ons so lewe, dan moet dit tot 'n seën
wees vir ons naaste, dit wil sê vir elkeen met wie ons in aanraking kom, hetsy heiden, Jood of
Griek of wie ook al. En as dit God se wil is, dan kan Hy ons lewe gebruik om ons naaste tot
inkeer te bring en vir ewig te red. Ook daarom moet ons dus goeie werke doen en meewerk
om ons naaste vir Christus te win.
Die apostel Paulus sê in 2 Korinthiërs 3:3:".... omdat julle duidelik 'n brief van Christus is deur
ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God; nie op
kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart." Wat 'n heerlike gedagte! Elke Christen is
'n ope brief van God aan die wêreld. Ons lewe moet in duidelike taal spreek. Elkeen moet
daarin kan lees wie en wat Christus is. Die wêreldling kan nie sy oë toemaak vir die heerlike
getuienis wat uit die lewe van die Christen spreek nie. Hy moet dit raaksien; en as hy hom nie
bekeer nie, sal dit sy oordeel verswaar.
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14 SEPTEMBER
".... DIEGENE WAT IN HUL GODDELOSE LEWE VOLHARD" — Vr. 87.
"Want dit moet julle weet dat. geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat 'n
afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie" — Efés.
5:5.
Ons het gesien dat dit 'n bewys van genade in die hart is wanneer ons uit dankbaarheid goeie
werke doen tot eer van God. Hieruit volg met logiese noodwendigheid dat diegene wat in 'n
goddelose, ondankbare lewe volhard, nie genade in hul harte besit nie en dus ook nie gered
kan word nie. Dit is natuurlik altyd moontlik dat die sondaar na jare van volharding in die sonde
tot bekering kan kom en gered word. Maar die Kategismus het die oog hier op hulle wat tot
hulle dood toe volhard in die sonde. En dan spreek hy stellig uit, op grond van tekste soos
hierbo aangehaal in 1 Kor. 6:9 en 10 ens., dat niemand wat in sy goddeloosheid volhard,
gered kan word nie.
Mens kan nie by die hemel uitkom as jy op pad is hel toe nie. En omgekeerd kan jy nie by die
verderf uitkom as jou koers hemelwaarts is nie. Dit is daarmee nie anders as met die aardse
dinge nie. As mens by 'n plek wil uitkom, moet jy die pad vat wat daarheen gaan. Jy kan nie
wegloop van 'n plek af en dan verwag om daar uit te kom nie. So is die hemel en die hel ook
bepaalde plekke. En dit hang net af van die pad wat ons inslaan in die lewe, waar ons eendag
sal uitkom. Daarom sê Gods Woord: "Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie
vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die
heilige nog heiliger word" (Openb. 22:11).
Wie op pad is na die verdoemenis, sal nie stil bly staan nie. Nee, hy word altyd slegter, altyd
goddeloser, altyd meer gereed vir die verderf. En net so ook wie op pad is hemel toe, sal altyd
beter, altyd heiliger, altyd meer gereed vir die hemel word, selfs al kan jy ook nooit in hierdie
lewe die volmaaktheid bereik nie. Daar is 'n logiese konsekwensie in 'n mens se lewe. Jy kan
nie jou hand in die vuur steek en verwag om nie te brand nie. So kan 'n mens ook nie jou siel
aan die satan verkoop en verwag om nie in die helse vuur te brand nie.
Wat onrein en vuil is, kan nie in die hemel kom nie. Ons moet dus breek met die sonde en
daarteen stry met alle mag, tot by ons laaste lewenssnik. Wie hier op aarde wandel in die raad
van die goddelose, staan op die weg van die sondaars en sit in die kring van die spotters (Ps.
1:1), sal in die hemel nooit tuis wees nie. Dit sal vir hom daar onuithoubaar wees. Want hy sal
daar nie onder sy kring wees nie. Nee, hy sal kom waar hy tuishoort, nl. onder diegene wat
God laster en hul tonge kou van pyn. Laat ons gewaarsku wees!
Paulus sê: "Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie?"
(1 Kor. 6:9), en dan noem hy in die volgende vers by name: hoereerders, afgodedienaars,
egbrekers, wellustelinge, sodomiete, diewe, gierigaards, dronkaards, kwaadsprekers en
rowers. Hierby noem die nagmaalsformulier nog verder o.a. die wat afgestorwenes aanroep
(spiritiste), towenaars en waarsêers, veragters van God en van sy Woord of van die
Sakramente, Godslasteraars, sektestigters en skeurmakers (vgl. die rewolusionêres),
mynediges, moordenaars, dobbelaars ens. En veral met die oog op ons tyd kan ons bepaald
die Sabbatskenders noem. Almal wat in hierdie sondes volhard, sal verlore gaan.
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15 SEPTEMBER
"VOLHARDING IN GODDELOOSHEID" — Vr. 87
"Is dit die vas wat Ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel: dat hy sy hoof
buig soos 'n biesie, en sak en as uitsprei om sy bed te wees?.... Is dit nie die vas wat
Ek verkies nie: dat julle losmaak die goddelose bande, dat julle afhaal die stroppe van
die juk?" — Jes. 58:5 en 6.

Die oorsaak van die godsdienstige verval van Israel het daarin gelê dat hulle die bande van
goddeloosheid nie losgemaak het nie. Daarom het al hulle bid- en vasdae, al hulle misbaar13
en geweeklag niks beteken nie. Immers, hulle het aangehou met sonde doen en daarvan nie
afgesien nie. En daarom het God gewalg van hul huigelary en geveinsdheid en hulle
soenoffers nie aangeneem nie. God sou eerder gesien het dat hulle minder biddae gehou het
en meer geregtigheid beoefen het. Dit is tog 'n teken van waaragtige en hartgrondige berou
as 'n mens jou bose weë laat vaar en in opregtheid voor God wandel. Alleen wanneer hulle
met die daad toon dat hulle spyt het oor hul sondes, sou God hulle gebede en offers
welgevallig vind.
Hierdie waarskuwing moet dan ook vandag teen 'n groot deel van die Christendom gerig word.
Daar is, helaas, ook by talle sg. kerkgangers 'n skandelike en gruwelike volharding in die
sonde, wat mens oorstelp laat staan. En dan is dit nogal mense wat die hoop op die ewige
lewe het, wat hulself beskou as erfgename van Gods Koninkryk.
Waarom is dit dat so baie Christene gedurig vermaan en bestraf moet word? Waarom moet
lidmate byna met geweld gedwing word om die kerk te besoek? Waarom moet so baie altyd
gesoebat en gesmeek word om tog meer belang te stel en hul deel te doen vir die
instandhouding van die kerk? Waarom het talle Christene nie 'n behae in God se diens nie?
Waarom is godsdiens vir baie meer 'n las as 'n lus?
Ja, die oorsaak is omdat daardie mense meen dat hulle Christene kan wees en aan die kerk
kan behoort en terselfdertyd ook in hul sondes wil volhard? Daar kom nie 'n breuk met die
sondes nie. Nee, daar word onverskillig in die boosheid voortgelewe. Maar terselfdertyd word
ook nie met die kerk gebreek nie. Nee, die kerk moet darem daar wees om mens hy te staan
as jy moet sterwe om jou dan in die hemel in te help. So mislei ons onsself. En dit is nodig dat
ons ten duidelikste moet besef dat niemand wat in sy ondankbare, goddelose lewe volhard,
die koninkryk van God kan beërwe nie. Al ons kerkbesoek en bidure sal ons niks help nie as
ons terselfdertyd volhard om in die sonde voort te lewe. In hierdie verband kan ons gerus Jes.
1:1-18 lees. Jerusalem word hier Sodom en Gomorra genoem (vs. 10). "En as julle jul hande
uitbrei bedek Ek my oë vir julle; ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister Ek nie: julle
hande is vol bloed" (vs 15). Wie is dit wat ons kroeë, danssale, badplekke en piekniekoorde,
soms halfnaak, vol maak? Is dit nie baiemaal hulle wat nog onlangs aan die Nagmaalstafel
gesit en bidure bygewoon het nie? Wie is dit wat treine huur om voetbalwedstryde by te woon
en dae lank toulê om by die hekke in te kom? Het diesulkes al ooit tougestaan om by die
kerkdeure in te kom? Wat 'n geslag van huigelaars!

13

Lawaai, geskreeu, geraas
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16 SEPTEMBER
"WEDERGEBOORTE" — Vr. 88.
"As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot
ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit 'n rein hart;
want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur
die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly" — 1 Petr. 1:22 en 23.
Die Kategismus handel nie spesifiek oor die wedergeboorte as sodanig nie maar sluit dit in by
wat gesê word omtrent die bekering. Tog is daar 'n belangrike verskil tussen wedergeboorte
en bekering. Ons kan die geestelike wedergeboorte vergelyk met die ontvangenis en geboorte
van 'n mens. Net soos deur geboorte 'n mens in die wêreld kom wat eers nie daar was nie,
net so kom deur wedergeboorte 'n nuwe lewe in ons siel wat vantevore nie bestaan het nie.
En net soos 'n mens absoluut niks aan jou geboorte kan doen nie maar eenvoudig gebore
word, so word ons ook wedergebore sonder enige toedoen van ons kant. Ons kan ons dus
nie voorberei of gereed maak om wedergebore te word nie. Daarom sê die apostel: "Maar
God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,
ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus — uit genade is
julle gered" (Efés. 2:4 en 5). 'n Dooie kan hom nie roer nie en kan nie eers sy hand na ons toe
uitsteek nie. Net so kan iemand wat geestelik dood is, nie sy hand uitsteek om die genade van
God aan te neem nie en nog minder kan hy sy hart ontvanklik maak vir die genade.
Dit neem natuurlik nie weg dat ons die Evangelie aan alle mense moet verkondig nie,
insluitende die onwedergeborenes. Want God maak gebruik van die genademiddele om ons
tot wedergeboorte en bekering te bring. As dit Hom behaag, sou Hy ons ook sonder die
genademiddele kon roep en wederbaar, soos seker dikwels gebeur in die geval van klein
kindertjies. Ons kan egter alleen met die uitwendige roepstem van die Evangelie kom. Alleen
wanneer God in en deur ons prediking self roep, is die roeping effektief en roep God die wat
dood was, asof hulle lewe. Dis dan ook in letterlike sin 'n opstanding uit die dood. Sonder
hierdie roeping van God kan die sondaar hom dan ook nooit bekeer nie.
As hy egter deur die Gees van God wedergebore is, dan kan hy hom bekeer en Gods genade
in Christus aanneem. Ja, dan moet hy dit doen. Want die bekering volg uit die wedergeboorte
met absolute noodwendigheid. 'n Wedergeborene kan nie onbekeerd bly nie. Wel mag sy
bekering baie swak begin en stadig toeneem. Ook kom die bekering soms skielik en
gewelddadig, soos met Saulus op weg na Damaskus. Die bekering is die geestelike
groeiproses waardeur 'n wedergeborene groot word in die Here en toeneem in genade.
Deur wedergeboorte word ons in beginsel totaal vernuut en ontvang ons die nuwe lewe in
onse Here Jesus Christus. Hy het vir Nikodemus gesê: "Voorwaar, Ek sê vir jou, as iemand
nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat
uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees" (Joh. 3:5 en 6). Die
geestelike mens word dus gebore deur die lewendmakende werking van Gods Gees,
waardeur die ou mens, die vleeslike natuur, in beginsel oorwin en tot niet gemaak word.
Sonder die wedergeboorte sal niemand tot bekering kom nie. Ons moet God dus steeds bid
om die wedergeboorte van dié wat nog dood mag wees in die sonde. Ons weet immers nie
wie wedergebore is en wie nie. En wat die bekering aangaan, moet die kerk daartoe steeds
met alle mag aandring, op grond van God se verbond met sy volk.
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17 SEPTEMBER
"DIE VOLHARDING VAN DIE GELOWIGES" — Vr. 88.
"Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die
Bose bewaar" — Joh. 17:15.
Die gelowiges kan in hierdie lewe val maar nooit verval nie. God se werk kan nie tot niet
gemaak word nie. Wat Hy begin het, sal Hy ook vir ons voleindig (vgl. Ps. 138:8). Die apostel
Petrus spreek dieselfde gedagte ook uit as Hy sê: "Ons wat in die krag van God bewaar word
deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd" (1
Petr. 1:5).
As die wedergeboorte 'n daad van onsself was, dan was die moontlikheid altyd daar dat ons
dit weer kan verloor. Want alle mensewerk is tydelik en onbestendig. Maar Gods werk dra die
stempel van onveranderlikheid en onverganklikheid. As Hy dan die nuwe lewe in ons verwek
het en ons uit die dood laat opstaan deur die wedergeboorte, dan kan g'n mag ter wêreld dit
weer ongedaan maak nie. Dan leef ons en sal ons lewe tot in alle ewigheid.
Geen wonder dat die Dordtse vaders hierdie leerstuk van so groot belang geag het dat hulle
in die Dordtse leerreëls 'n hele paar hoofstukke daaraan gewy het, om die Remonstrante te
weerlê nie. Hulle het uitgegaan van die Skriftuurlike gedagte dat die diepste grond van ons
saligheid lê in God se verkiesende genade na sy ewige welbehae. Dit sluit nie uit nie dat ons
ons moet bekeer en die goeie stryd moet stry. Ons kan dit egter alleen doen as God ons deur
die wedergeboorte daartoe in staat stel. Daarom sê Paulus: ".... werk julle eie heil uit met vrees
en bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae"
(Fil. 2:12 en 13). In die leer van die volharding van die gelowiges lê dan ook 'n grote troos en
'n magtige spoorslag om op te staan uit die sonde en te volhard in die stryd teen die bose. Die
gelowige leef nie in die gedurige onsekerheid en spanning dat hy dalk weer totaal sal verval
nie. Wel val die satan hom aan en wys hom op sy gedurige afdwalinge en struikelinge om hom
te laat wanhoop en twyfel aan Gods genade. Maar omdat hy weet dat hy in die verbond met
God staan en God nie kan verander nie, daarom weet hy ook dat God hom nie sal laat vaar
nie. Hy kom daarom maar altyd weer op sy knieë en bid om genade om weer te kan opstaan
as hy geval het en om te kan volhard tot die einde toe. So kan hy bid en so mag hy ook bid,
want dit is God se wil dat hy moet en sal volhard en oorwin deur die krag van Christus. God
sal ons daarom nie teleurstel nie maar altyd weer aanneem in genade en nuwe krag gee.
Satan sal ons nooit uit sy hand ruk nie. Ons hoef nie bang te wees vir die toekoms nie. God
sal ons steeds laat volhard.
Uit Openbaring 7 en 14:1 kan ons ook sien dat almal wat deur God aan hulle voorhoofde
verseël is, behoue sal word. Christus dank God dat uit die wat die Vader aan hom gegee het,
nie een verlore gegaan het nie, behalwe die seun van die verderf, Judas Iskariot (Joh. 17:12).
As Dawid, nadat hy 'n lang tyd in diepe sonde geleef het, tot berou kom, dan bid hy dat God
tog nie sy Gees van hom af moet wegneem nie (Ps. 51:13). Die Gees van die Here was dus
nog altyd by hom, alhoewel hy die Gees bedroef het. Die gelowiges maak almal saam die
liggaam van Christus uit, en daarom kan nie 'n enkele een ontbreek nie. Dan sou die liggaam
onvolmaak wees.
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18 SEPTEMBER
"DIE BEKERING" — Vr. 88.
Die werkwoord "bekeer" kom in die Bybel nie minder as 120 keer in een of ander verband voor
nie. Dit is een van die sake wat in die Heilige Skrif ten sterkste beklemtoon word. So sê Paulus
bv.: "Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot verlossing
maar die droefheid van die wêreld werk die dood" (2 Kor. 7:10). En Jesus Christus het die
bekeringsgedagte treffend uitgebring in die gelykenisse van die verlore skaap, die verlore
penning en die verlore seun. Hy sê in dié verband: "Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal
wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege-en-negentig
regverdiges wat die bekering nie nodig het nie" (Luk. 15:7). Ook vermaan God deur sy profete
tal van kere sy volk Israel om hulle van hul bose weë te bekeer (vgl. o.a. Sag. 1:4). Sonder
bekering sal niemand God sien en die ewige lewe verwerf nie. Dit is deurgaans die grondtoon
van die vermaninge wat die Skrif tot ons rig.
Maar wat is bekering dan? Volgens die Bybel word onder "bekering" verstaan verandering van
sin en wil. Dit wil sê daar moet by ons 'n omkering plaasvind, 'n terugkeer tot God, van Wie af
ons weggedwaal het. Ons moet gaan stilstaan op die sondaarspad en omdraai terug na God
toe. Daar moet dus 'n totale en radikale omkering kom in ons lewensrigting. Op grond van die
wedergeboorte moet ons nou opgroei in Christus tot die gestalte van 'n volle man. Ons moet
'n ander gesindheid kry, 'n ander lewenskyk, 'n ander lewensrigting. Ons hart moet nie meer
aan die wêreld kleef nie maar met hemelse gedagtes en begeertes vervul wees. Ons
verduisterde verstand moet nie meer aardse gedagtes dink nie, maar ons moet die wêreld en
die lewe sien "in U lig" (Ps. 36:10). Ons moet nie meer 'n slaaf van die sonde wees nie maar
liggaam en siel as 'n offerande van dankbaarheid aan God wy. Daarom sê die apostel: "En
word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle
gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is"
(Rom. 12:2). Bekering is dus 'n langdurige proses, wat sy aanvang neem by ons wedergeboorte en daarvandaan af voortgesit word tot die dag van ons dood.
Dis 'n kwessie van beweging, van voortwandel op die pad van die lewe. Dit raak dus ons
daaglikse lewe in al sy aspekte. As 'n mens jou bekeer, dan kom jou hele lewe in 'n ander
verhouding tot God en jou medemens te staan. Die bekering affekteer ons ganse bestaan en
maak van ons lewe 'n totaal andere lewe, nl. 'n Godgerigte lewe, 'n Geesvervulde lewe. Dit
laat die beeld van God weer in ons lewe uitblink en lei ons stadig maar seker tot die
volmaaktheid, wat ons na ons dood ten volle sal besit. Bekering is dus 'n geweldige krag ten
goede wat in ons lewe tot openbaring kom. Dit stel ons nie net bloot in 'n ander verhouding tot
God nie, soos die Barthiaanse teologie leer. Nee, dit vernuut en verander ons lewe self en vul
dit feitlik met 'n nuwe inhoud. Ons is en bly dan nog mense, maar dan is ons mense van God,
"vir elke goeie werk volkome toegerus" (2 Tim. 3:17). Dan groei ons op in die Here. Dan kruisig
ons die vlees en sy begeertes en sterf ons die sonde daagliks af. Daarom is sommige mense
dan ook veel verder op die weg van heiligmaking as andere. Die bekering bestaan dan ook
nie daarin dat ons uitwendig en kunsmatig 'n sekere paar sondes laat staan nie maar dat ons
lewe in alle opsigte gedra word deur die liefde van Christus.
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19 SEPTEMBER
"DIE MENS MOET HOM BEKEER" — Vr. 88.
"O, Here, is u oë nie op opregtheid gerig nie? U het hulle geslaan, maar hulle het
geen pyn gevoel nie, hulle tot niet gemaak, maar hulle het geweier om tugtiging aan
te neem; hulle het hul aangesig harder gemaak as 'n rots, geweier om hulle te bekeer"
— Jer. 5:3.
Waar die mens in die wedergeboorte heeltemal passief is, daar werk hy mee in sy bekering.
Hy is dus hier 'n medewerker van God. Opmerklik is dit hoe baie maal die Bybel die gelowiges
vermaan om hulle te bekeer of tot God terug te keer. Die bevel: "Bekeer u", kom 27 maal voor
in die Heilige Skrif. En, volgens ons teksvers hierbo verwyt die profeet die volk dat hulle,
nieteenstaande God hulle hard geslaan het, hulle verhard het en geweier het om hulle te
bekeer. Deur mooi praat en soebat sowel as deur bestrawwing en vermaning trag die profete
gedurig om die volk te beweeg om hulle tot God te bekeer. So het ook Johannes, die doper,
'n groot bekeringsveldtog op tou gesit en het Christus en sy apostels gedurig in alle erns die
volk vermaan tot bekering.
Ook die bekering is nie uitsluitlik mensewerk nie. Sonder Gods genade en die werking van sy
Heilige Gees kan niemand hom bekeer nie. Dit is nie net 'n saak wat van ons afhang nie. Nee,
as God ons nie help en krag gee nie, sal niemand hom kan bekeer nie. En waar dit God
behaag dat ons tot bekering moet kom, sal niemand en niks dit kan verhinder nie.
Dit neem ewewel nie weg nie dat ons as redelik sedelike skepsels mede-werksaam moet
wees in ons bekering. Ons moet self optree en ons na God toe wend. God wil en sal ons nie
soos 'n stok en 'n blok in die hemel indra nie. Nee, ons moet kragtens die wedergeboorte, wat
ons as verbondskinders deelagtig word, ons tot God bekeer. Die feit dat ons in die verbond
met God staan, verplig ons om ons tot God te bekeer. En die feit dat God deur die
wedergeboorte nuwe kragte in ons lewe instort, stel ons in staat om ons te kan bekeer.
Bekering is dus 'n diep ernstige saak. Dis nie 'n blote gevoelskwessie, waarby ons deur
gevoelsopwinding hope mense kan bekeer nie. Dergelike bekerings is gewoonlik pure
mensewerk en net so kortstondig en verganklik as alle mensewerk. Nee, soos ons nog sal
sien, is bekering 'n saak van sieleworsteling, van gebed, van gestadige groei en toename in
die kennis en belewing van die geestelike dinge, soos geopenbaar in Gods Woord. Bekering
is nie 'n speletjie nie. Dis nie 'n sensasie nie. Nee, dis 'n innige en opregte terugkeer tot God
en sy diens, gewortel in 'n diepe oortuiging van ons kindskap van God, kragtens die
soenverdienste van onse Here Jesus Christus.
Die profeet Joël het gesê: "Skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here
julle God" (2:13). O, daar is dikwels soveel oppervlakkigheid met sogenaamde "bekerings" dat
die woord al in sommige kringe 'n halwe slegte smaak gekry het. By alle ware bekerings moet
dit in die eerste plek gaan om die verandering van die hart. 'n Prediker kan soms die harte tref
deur 'n vurige bekeringspreek sonder dat hy die woord "bekering" 'n enkele maal gebruik het.
Ons word dan ook nie geroep om "bekering" te preek nie maar "Christus", en in Christus word
ons op die aangrypendste wyse geroep tot hartgrondige berou en bekering. Christus is
bekering.
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20 SEPTEMBER
"DIE AFSTERWING VAN DIE OUE MENS" — Vr. 89.
".... aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam, gekruisig is, sodat die liggaam
van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie" —
Rom. 6:6.
Die bekering is net so radikaal as die opstanding uit die dood. Dit wil sê daar is net so 'n
absolute kloof tussen bekering en volharding in die sonde as wat daar is tussen lewe en dood.
Wie uit die dood opstaan, kan nie terselfdertyd daarin bly lê nie. Wanneer die lewe aanvaar
word, moet die dood afgelê word. Net so is dit ook in die bekering. Wie tot 'n nuwe lewe in
Christus opstaan, moet die oue lewe in die sonde afgee in die dood. Hoe meer ons leef in
Christus, hoe meer sterf ons in die sonde. Die twee nature kan nie tegelykertyd ewe sterk in
ons wees nie. Die nuwe of herbore natuur kan ons alleen verkry ten koste van die dood van
die oue natuur, die Adamsnatuur. Die nuwe mens in ons beteken eenvoudig die dood van die
oue mens.
Ons moet dus die oue mens kruisig. Hy mag nie bly voortlewe nie. Ons moet met alle geweld
probeer om hom dood te maak. Ons moet ons sondige natuur, met sy verkeerde neiginge en
drifte, vasslaan aan die kruis en magteloos maak en laat dood bloei. Dag vir dag moet die
sondebeginsel in ons 'n gestadige, maar sekere dood sterwe. Ons mag die sonde nie vrye
teuels gee en voed nie. Ons moet onbarmhartig wees teen alles wat verkeerd is in ons lewe.
Ons moet geen genade bewys aan die bose in ons nie. En dit alles moet ons doen uit 'n
hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het. Omdat ons God liefhet in
Christus, daarom moet ons die sonde haat met 'n dodelike haat. Saam met Dawid moet ons
altyd voel dat ons sonde uitsluitlik teen God gemik is en daarom gans verwerplik en verfoeilik
is. Hy sê: "Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë" (Ps. 51:6).
Bekering vereis dus 'n sekere gewelddadige optrede, nl. om jouself, jou sondige natuur, met
geweld aan te rand en in te breek en tot die dood te bring. Bekering vereis verskeuring van
die ou sondaarshart. Daarom sê Joël: "En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle
tot die Here julle God" (Joël 2:13). Bekering is dus nie 'n kwessie van die sonde so 'n bietjie
teëhou nie terwyl ons dit terselfdertyd darem nog voed nie. Nee, die sonde moet uitgeroei
word, dit moet dood. Al kan ons dit ook nie ten volle regkry in hierdie lewe nie, moet dit tog
steeds ons doel, ons vurige begeerte en strewe wees, wat ons met alle mag probeer uitvoer.
Dit alles geskied natuurlik nie buite Christus om nie. Alleen deurdat Hy in ons harte woning
maak, is ons in staat om die ou verdorwe natuur te kruisig. Daarom sê die apostel: ".... dat
julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede
van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en
heiligheid" (Efés. 4:22-24). Dit verbind hy aan die waarheid wat in Jesus is (vgl. ook Kol. 3:9,
10). Die stryd teen die bose is nie in die eerste plek 'n sedelike stryd nie maar 'n geestelikgodsdienstige stryd.
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21 SEPTEMBER
"DIE OPSTANDING VAN DIE NUWE MENS" — Vr. 90.
"Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En
wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my
liefgehad het en Homself vir my oorgegee het" — Gal. 2:20.
Wat 'n lieflike uitspraak, watter roem van Gods genade! Wat is dit nie heerlik om te kan sê:
"Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my!" As Christus waarlik in ons lewe, dan het ons
saam met Hom opgestaan uit die dood en leef ons tot in alle ewigheid. Dan is ons onsterflik
en is ons erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Dan is ons nie langer slawe
van die sonde nie maar is die bande van satan vir ons verbreek. Dan sal ons voel dat ons vir
die sonde dood is, maar vir Christus lewe, soos Paulus sê: "So moet julle ook reken dat julle
wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here" (Rom. 6:11).
Dan sal daar in ons gemoed wees 'n hartlike vreugde in God deur Christus. Ja, dit sal die
allereerste teken van nuwe lewe in ons wees. Die wêreld ken immers nie ware blydskap nie.
Hoe sal mens dan tog ook bly wees as die skaduwees van die dood oor jou pad lê en jy die
donker dieptes van die doodsvallei moet betree sonder enige hoop op uitredding! Agter al die
ydele oppervlakkigheid en ligsinnige plesierlewe van die wêreld sit diepe droefheid en
ongelukkigheid. Die mens wat sonder God en sonder hoop op die wêreld is (Efés. 2:12), kan
nie anders as 'n diep ongelukkige wese wees nie. Wie egter in Christus die ewige lewe gevind
het, is vervul met 'n hemelse blydskap en onuitspreeklike dankbaarheid. Hy ken 'n vreugde in
God wat onbeskryflik heerlik is. Hy is altyddeur bly (1 Thess. 5:16). En daarby kom dan 'n lus
en liefde om in alles Gods wil te volbring. Hy is haastig en ywerig om werksaam te wees in
God se diens. Net soos iemand in die more opstaan en met 'n opgewekte stemming haastig
is om sy dagtaak met lus en liefde aan te pak, net so staan Gods kind op uit die doodslaap
van die sonde. En dan juig dit in sy binneste en is hy al te gretig om te doen wat God wil hê
dat hy moet doen. Bekering is dus nie net 'n kwessie van sekere sondes te laat vaar nie. Nee,
dit is 'n kragtige en toegewyde lewe in diens van God. Bekering is om op te staan tot 'n nuwe
lewe en voor God te bly staan tot in alle ewigheid. Maar as ons staan, sal ons ook wakker en
nugter wees. Mens staan nie en slaap nie. Nee, om te staan beteken om te werk. Daar is dus
niemand so springlewendig, so wakker, so vurig, so besig soos Gods kind nie. Om 'n bekeerde
lewe te voer is om 'n ryk en gelukkige, 'n kragtige en doelbewuste lewe te voer. Paulus gebruik
ook die beeld van iemand wat in die môre opstaan om sy dagtaak te verrig, as hy sê: "Die nag
het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die
wapens van die lig aangord" (Rom. 13:12). As werke van die duisternis noem hy brassery en
dronkenskap, ontug en ongebondenheid, twis en nydigheid, en dan sê hy: "Maar beklee julle
met die Here Jesus Christus" (vs. 14). Die gelowiges in Christus het opgestaan uit die nag
van sonde en dood, en hulle gaan met blydskap die daeraad tegemoet van 'n dag sonder
einde (vgl. Spreuke 4:18).
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22 SEPTEMBER
"SKYNBEKERING" — Vr. 90.
"Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot
verlossing, maar die droefheid van die wêreld werk die dood" — 2 Kor. 7:10.
Daar bestaan ook so iets as 'n skynbekering. Dis ook 'n soort droefheid oor die sonde. Daar
kom ook 'n soort verandering in ons lewe. Maar dit is nie opreg nie en ook nie van blywende
aard nie. As ons dit wil verstaan, moet ons die boetepsalm 51 van Dawid lees en daarnaas
wat ons lees van die berou en selfmoord van Judas Iskariot (Matt. 27:3-5). Dawid het die
droefheid volgens die wil van God gehad en het daarom tot verootmoediging gekom en
homself met God versoen deur ware en opregte skuldbelydenis. Judas, daarenteen, het die
droefheid van die wêreld gehad, wat die dood werk. Dis dieselfde soort berou as die van Esau
en van Kain (vgl. Hebr. 12:17 en Gen. 4:13-16). Kenmerkend van sulke skyn-berou is dat dit
meer gaan om die gevolge van die sonde as om die sonde self. As so iemand maar die
gevolge kon vryspring, sou hy geen berou hê nie. Die sonde word nie aangevoel as verwerplik
in sigself, as aanranding van Gods heilige majesteit nie. Nee, dis alleen die bittere vrug van
die sonde wat die sondaar enigsins daarvoor laat terugdeins of agterna 'n soort spyt daaroor
laat kry. As hy ongestraf die sonde kon doen, sou die sonde self hom nie daarvan af weggehou
het nie.
'n Verdere kenmerk van skyn-berou of skynbekering is dat dit ons dikwels in wanhoop laat
wegsink, soos die geval met Judas Iskariot was. Sy berou het hom nie op sy knieë gebring
voor God nie; inteendeel, dit het hom van God af weggedryf tot 'n droewige wanhoopsdaad.
So gebeur dit nog dikwels dat mense, as hulle sonde nie langer bedek gehou kan word nie,
hul toevlug neem tot selfmoord in stede van hulle in ware verootmoediging tot God te bekeer.
Daar is ook 'n soort oppervlakkige skynbekering wat daarin bestaan dat die sondaar breek
met enkele growwe sondes, terwyl hy tog nie die sonde as sodanig haat nie. Dis meer 'n soort
sensasiedrywery, 'n soort vertoon om andere te laat sien wat 'n wonderlike ommekeer daar in
sy lewe gekom het. Dis eintlik 'n soort bekeringspeletjie. Sulke mense kan dan ook nie genoeg
praat van hul bekering nie. Die "bekering" hou egter gewoonlik nie te lank nie. Dan begin so
iemand kom verveel vir sy kunsmatige vroomheid, vir sy nagemaakte bekering. En omdat hy
nog nooit die sonde as sodanig leer ken het nie, verval hy dan dikwels in growwe sondes.
Daarom moet ons God steeds bid om die ware bekering, wat ons nader na God toe sal bring
en ons steeds vaster aan Christus sal laat vasklem. Dis alleen die skynbekering wat 'n gevoel
van selfvoldaanheid en eiegeregtigheid by 'n mens kan laat ontstaan.
Die skynbekering is nooit standhoudend nie. Vroeër of later verval 'n skynbekeerde weer terug
in die ou sondige paaie, nes 'n hond wat terugkeer na sy eie uitbraaksel. Dis soos die beeld
wat die Here Jesus gebruik het van iemand wat sy huis uitgevee het en dit toe so leeg laat
staan het. Weldra was dit vuiler as ooit tevore. Hy wat waarlik bekeerd is, is nooit met homself
tevrede nie maar haat homself meer en meer. Tog is dit opmerklik dat hy nooit ophou om teen
homself te stry nie, en dis juis 'n bewys dat dit God self is wat in en deur hom stry.
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23 SEPTEMBER
"GEDURIGE BEKERING" — Vr. 90.
"Bekeer ons tot U HERE, dan sal ons ons bekeer" — Klaagl. 5:21.
Bekering is nie 'n saak wat in 'n oomblik of 'n kort tydjie afgedaan is nie. Nee, dis 'n saak wat
duur solank as wat ons op aarde lewe. Ons is nie klaar bekeerd voordat ons die laaste asem
uitblaas nie. Ons moet ons lewe lank teen die sonde stry en gedurig weer terugkeer van ons
afdwalinge. Ons struikel daeliks, ja, ons kan sê elke oomblik. Ons lewe bestaan nie in 'n
lynregte vooruitgang vanuit die Egipte van sonde na die hemelse Kanaän nie. Nee, nes Israel
van ouds, is ons pad 'n kronkelgang en kom daar selfs tye dat ons weer ons rug na Kanaän
en ons gesig na Egipte toe keer. Dit is wel diep te betreur dat dit so is. En ons mag nooit daarin
berus nie. Nee, ons moet onsself gedurig onder tug hou en dwing na die regte pad om daarop
koers te hou. As ons enige afdwaling in ons lewe bemerk, moet ons onmiddellik en met alle
krag weer terugkeer na die regte pad toe. Die Here het aan die gemeente van Efese geskrywe:
"Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval
het, en bekeer jou en doen die eerste werke" (Openb. 2:4-5). So het ons gedurig nodig om
vermaan te word om na die eerste liefde terug te keer.
Dit gebeur tog so baie maal dat iemand in vuur en vlam is van ywer en toewyding by sy eerste
bekering uit die sonde. Daarna verflou die ywer egter en verroes die liefde en val hy terug in
'n mate van koudheid en onverskilligheid, wat mens soms laat twyfel of hy ooit wel tot bekering
gekom het. So iets is baie pynlik om te aanskou en doen die Naam van Christus smaadheid
aan. Ons lewe moet daarom 'n gedurige opstanding uit die sonde wees. Elke dag moet vir ons
'n nuwe dag van bekering wees. Geleidelik moet daar vooruitgang kom in ons geestelike lewe.
Ons mag nie na ons eerste bekering tot stilstand kom nie. "Daarom moet ons nie bly by die
begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder
om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke...." (Hebr. 6:1). 'n Mens se lewe
is soos 'n huis wat gebou word. En wie net altyd fondamente lê, sal nooit bou nie. Nee, ons
moet voortbou op die fondament wat gelê is in ons eerste bekering. En ons mag nie rus
voordat die huis klaar is nie, wat in elk geval nie geskied voor ons dood nie. Daar is dus
niemand van ons wat die bekering nie meer nodig het nie. Al is ons bekeerd, dan moet ons
ons nog steeds bekeer. Daartoe moet ons God steeds bid om genade. Dis 'n huigelaar, wat
meen dat hy klaar bekeerd is en nou net ander mense moet bekeer.
Dis ook daarom dat sending en evangelisasie dikwels baie min vrugte afwerp. Ons wil ander
mense tot die Here bekeer, terwyl ons self nog nie bekeerd is nie. Die Oosterse nasies kan
met 'n groot mate van reg vir ons Westerse Christendom sê: "Maak eers julle eie huis aankant
voordat julle ons huis wil kom regmaak!" en die buitekerklike mens kan vir baie sg. kerkmense
sê: "Wat is jou beter as myne?" Waarlik, daar is baie rede om ook vir ons volk te sê: "Bekeer
jou!" Daar is hele kerke in die wêreld wat so afgedwaal het dat hulle tot bekering gebring moet
word. Ja waarlik, ons almal het die bekering nodig. Ons struikel daagliks en moet ons dag vir
dag bekeer.
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24 SEPTEMBER
"GOEIE WERKE UIT 'N WARE GELOOF" — Vr. 91.
".... en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde" — Rom. 14:23.
Om bekeerd te wees, beteken (vgl. die Kategismus) om in alle goeie werke te lewe (kyk by vr.
90). Die vraag kom nou egter op: Wat is dan goeie werke? Immers dit kan so gevaarlik wees
om sg. goeie werke te doen en ons dan te verbeel dat ons waarlik bekeerd is, terwyl ons
miskien nog in 'n onbekeerde toestand lewe. Goeie werke is immers uiterlike dinge, wat 'n
skynheilige fariseër net so goed kan doen as ons nie let op die innerlike gesindheid van die
hart nie. Dit is juis daarom dat die begrip "goeie werke" by die Roomse Kerk so 'n huigelagtige
vorm aangeneem het en vir die Protestante so afstootlik was. By daardie kerk is net gelet op
die uiterlike vorm van die goeie werke en is feitlik g'n aandag gegee aan die hart en gesindheid
waaruit sodanige werke moet voortkom nie. Wie uiterlik voldoen het aan die deur die priester
opgelegde pligte en eise, dié is vrygespreek en geregverdig en kry feitlik 'n vrybrief om maar
weer te gaan sondig. So is alle lewenswarmte en lewenserns uit die Christelike godsdiens
verban en het dit 'n koue formele wetsvervulling geword.
Volgens die Kategismus en die Heilige Skrif is goeie werke in die eerste plek dié wat uit 'n
ware geloof gedoen is. Dit moet dus voortspruit uit ons geloof in die drie-enige God en 'n vrug
daarvan wees. Wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Uitwendig mag daar g'n verskil wees
tussen die goeie werke van 'n gelowige en van 'n ongelowige nie. Tog bestaan daar vir God,
wat die harte ken, 'n baie groot verskil. Die goeie werke van die ongelowiges is soms genoem
blink sondes. Dit is waarskynlik egter te skerp. Ons sou eerder die goeie werke van
ongelowiges wil beskou as gedeeltelik nog die vrug van Gods algemene genade, vir sover dit
werklik uit onselfsugtige motiewe gedoen is. Maar die sonde in die sg. goeie werke van
ongelowiges is dat dit meesal met bybedoelings gedoen word, om eer en invloed te verkry of
miskien uit 'n soort selfjammerte, waar die gedagte bestaan dat, wat ons aan ander mense
doen, onsself weer op een of ander manier sal ten goede kom.
Die gelowige doen egter goeie werke omdat hy hom daartoe enkel en alleen uit dankbaarheid
teenoor God verskuldig voel. Hy doen dit om God ontwil en nie ter wille van homself en sy
eiebelang nie. Dit is die geval waar ons goeie werke uit die geloof gedoen word. Helaas, dat
ook die gelowiges dikwels sondige bymotiewe het in hul goeie werke. Daardeur word dus
goeie werke dikwels voor God bedorwe. Mag ons dan genade vind om goeie werke te doen
enkel en alleen met die oog op God en nie met die oog op onsself nie! Hoe groter ons geloof
is, des te oorvloediger sal ons wees in goeie werke.
Ons vergeet dikwels dat ons goeie dade weinig waarde het voor God as dit nie uit
dankbaarheid en liefde gedoen word nie. Die mens moet nie van buite af reggemaak word nie
maar van binne uit. As iemand se hart reg is, dan kom sy hele lewe reg. Wie byvoorbeeld dors
na God, sal gretig wees om die Here se Huis te besoek. Wie "dronk" is van die Heilige Gees,
sal hom nooit dronk drink aan wyn nie (Efés. 5:18). Wie 'n biddende lewe voer, kan nie 'n
lasteraar wees nie. Wie sy liggaam beskou as 'n tempel van die Heilige Gees (1 Kor. 6:1220), sal dit nie ontbloot om tot onsedelikheid te prikkel nie, en sal byvoorbeeld nie aan sinnelike
en wellustige danspartye deelneem nie.
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25 SEPTEMBER
"VOLGENS DIE WET VAN GOD" — Vr. 91.
"Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in
gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter
as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme" — 1 Sam. 15:22.
'n Tweede vereiste om goeie werke te doen is dat hulle gedoen moet word volgens die wet
van God. Dit wil sê ons moet ons streng en stip hou aan die voorskrifte van Gods Woord. Al
gee die Bybel nie vir ons 'n reël vir elke omstandigheid van die lewe nie, omdat dit nie 'n
wetboek is nie, tog gee die Heilige Skrif die algemene beginsels of grondslae waarvolgens
ons in die lewe moet handel. En daarom moet ons steeds vra: Wat is God se wil? Hoe sê God
se Woord?
Ons leef in 'n tyd van verwarring en verbreking van die dinge wat altyd vasgestaan het. Vir die
moderne mens is niks meer seker nie, niks meer onaantasbaar nie. Elkeen is sy eie wet en
doen soos hy lus het. Alles word goed gepraat, en daar is 'n algemene houding van
skeptisisme of vertwyfeling. So iets as 'n wet of norm wat vir almal vasstaan en waaraan altyd
en oral voldoen moet word, word deur talle mense nie meer aanvaar nie. En daarom vra die
moderne mens nie wat God se wil is nie maar wat is die mens se opinie of gevoel oor 'n saak?
In alles moet die begeertes van die mens se hart bevredig word, solank dit net nie vir hom of
vir ander mense nadelig is nie. En selfs daaroor is die mens self die enigste regter.
Daarteenoor handhaaf ons die standpunt dat reg en verkeerd, goed en kwaad dinge is wat in
God veranker is en deur Hom bepaal word. Ons mag dus nooit beter wil weet as God nie.
Gehoorsaamheid is beter as offerande. Al sou ons ook die allerbeste en vroomste bedoelings
hê, soos Saul by Gilgal toe hy vir die Here geoffer het, iets wat hy nie mog doen nie omdat
alleen die priester dit kon doen, tog mag ons nooit God se wet oortree nie.
Hoeveel daar ook al te sê mag wees vir ons handelwyse, is dit tog altyd sondig en verkeerd
as dit in stryd is met Gods Woord en wet. Ons mag nie beter wil weet as God nie. Wat die
mense ook al sê en wat die omstandighede ook al mag wees, daar kan nooit vir ons rede
wees om anders te handel as wat Gods wet vereis nie. En as ons dit tog doen, dan bly dit
altyd sonde en mag nie goedgepraat word nie. Ons hoor in ons tyd so min vra na die wil van
God. Dit kan die mense minder skeel wat die Bybel sê oor 'n saak. Ons eie verstand en gevoel
moet oor alles beslis. Vandaar al die dwaasheid en verwarring op sedelik-godsdienstige
gebied en die ellende wat die nasleep daarvan is. Nee, ons moet weer, soos die profeet van
ouds gesê het, "na die wet en na die getuienis!" (Jes. 8:20). So nie, "dan is daar vir ons geen
daeraad nie".
Jesus het gesê: "Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense
is" (Matt. 15:9). Hierin lê vir ons tegelyk die hoogste vryheid en die hoogste gebondenheid.
Ons mag nooit 'n slaaf wees, hetsy van die tradisie of die mode of die sg. beskawing nie. Ons
staan innerlik vry teenoor alles wat bloot deur mense ingestel is. Maar dis juis omdat ons
absoluut gebonde is teenoor die heilige wil en wet van God.
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26 SEPTEMBER
"....ALLEEN TOT SY EER" — Vr. 91.
"Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God" — 1
Kor. 10:31.
Goeie werke is sulke werke wat die eer van God bo alles op die oog het. Dit gaan dus nie om
die eer van mense nie. God het die mens op aarde geskape om Hom te verheerlik. Trouens,
alle dinge wat gemaak is, is uitsluitlik geskape om God se eer en heerlikheid te verkondig.
"Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid"
(Rom. 11:36).
Ons lewe moet dus God as middelpunt hê. By al ons doen en late moet ons vra na die eer
van God. Die groot vraag moet altyd wees of ons God se naam groot maak in gedagtes,
woorde en dade. Ons moet dus nie in die eerste plek vra wat is in belang van die mensdom
of hoe kan ons vir die mensdom meer geluk bring nie? Al sou sekere dinge skynbaar vir die
mensdom tot voordeel wees of vir ons geluk en voorspoed kan verskaf, dan mag dit nogtans
nie gedoen word as ons daardeur God se naam oneer en smaad sou aandoen nie. En ten
slotte is alleen dié dinge vir die mensdom goed en heilsaam wat ook tot eer van God gedoen
word. Alles wat nie tot verheerliking van God gedoen word nie, is tog wesenlik nie goed en
heilsaam vir ons nie. Alles waarmee 'n mens Gods naam onteer, beskadig en vernietig jou eie
lewe. Daar kan dus nie waarlik 'n botsing wees tussen wat tot Gods eer gedoen word en wat
vir ons goed is nie.
So moet dan ons lewe in alles gerig wees op die grootmaking van onse God. Dit moet ons lus
en ons vreugde wees. Dit moet die dryfkrag in ons lewe wees. Dit moet rigting en koers gee
aan alles wat ons doen. Selfs al dink ons nie elke oomblik opsetlik daaroor dat selfs ons eet
en drink geheilig moet wees tot eer van God nie, dan moet ons só vervul wees van daardie
gesindheid dat ons vanselfsprekend alles doen tot Gods eer en alles vermy waardeur ons
Hom sou beledig. Dit moet die innerlike wet van ons hart wees, sodat ons nie anders kan as
om voor alles die eer van God te soek nie.
Daartoe het ons seker genade nodig, en ons kan dit alleen doen as Christus deur die Heilige
Gees in ons harte woon. Uit onsself is ons geensins in staat om God selfs in die geringste te
verheerlik nie. Mag ons dan die genade ontvang om in ons swakheid net één maatstaf vir ons
lewe te hê, en dit is om altyd en oral net te vra na die eer van Gods heilige Naam.
Ons leef in 'n wêreld waarin die mens op die troon sit. Alles gaan om die mens. Die gees van
ons tyd is mensverheerliking (humanisme). Daar word gedweep met die sg. menslike
outonomie, d.w.s. dat die mens vir homself 'n wet is. Die Liberalisme rus op hierdie valse
fondament. Uit hierdie gees sal gebore word die "mens van sonde", die seun van die verderf
(Antichris), "wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat
hy in die tempel van God sal sit en voorgee dat hy God is" (2 Thess. 2:3, 4). Lees nou
daarteenoor Openbaring 4:1-11, waar God op die troon in die hemel sit en die ouderlinge hul
krone voor Hom neerwerp en almal Hom aanbid! Nie die mens nie maar God sal ten slotte
alles wees in almal (1 Kor. 15:28).
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27 SEPTEMBER
".... ONS GOEDDUNKE OF DIE INSETTINGE VAN MENSE" — Vr. 91.
"En die Here het gesê: Omdat hierdie volk nader hom, met hulle mond en My eer met
hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van My hou, sodat hulle vrees vir My 'n
aangeleerde mensegebod is...." — Jes. 29:13.
Daar is veral twee soorte mense wat hulle nie deur Gods wet laat lei nie. Die eerste is diegene
wat vir hulleself 'n wet is en maak soos hulle wil. Die ander is diegene wat buig voor mense
en maak soos mense aan hulle voorskrywe. Vir die een is sy eie ek die afgod waarvoor hy
buig, en vir die ander is die publieke opinie de afgod wat hy eer.
Sommige mense het g'n ander wet of maatstaf in die lewe as die willekeurige grille en
begeertes van hul eie hart nie. Hulle handel eenvoudig na eie goeddunke. Dit kan hulle nie
skeel wat Gods Woord sê of wat die gevoel van die kerk is nie. Hulle steur hulle eenvoudig
nie aan wat ander mense sê of dink nie. Hulle is vir hulleself 'n wet. Dis die gees van die
Liberalisme. Hiervolgens kan elke mens doen, sê of glo net wat hy op die aarde wil en
daarvolgens handel, solank hy maar net nie 'n gevaar word vir ander mense nie. Eintlik kan
daar g'n reëls of wette wees waarvolgens alle mense moet handel nie. Alles hang van
omstandighede af. Wat vir die een goed mag wees, kan vir die ander sleg wees. Wat die een
dag goed mag wees kan op 'n ander dag verkeerd wees. Daar is g'n absolute waarheid en g'n
absolute goed of kwaad nie. So moet elkeen dan maar vry gelaat word om na eie goeddunke
te handel.
Ander mense weer vra net na die publieke opinie. Hulle god is die gewoonte. Hulle gaan net
volgens wat die gebruik of die mode is. As almal so maak, dan maak hulle ook so. En as daar
dan weer nuwe modes kom, dan volg hulle dit slaafs na. Hulle is vreeslik bang om uit tel te
wees. Hulle dink nie vir hulleself nie. Hulle gaan maar net altyd met die stroom saam. Vandaar
dat ons soveel onvastheid en koersloosheid kry. Daar word nie meer gevra na God se wet
nie. Nee, dis veel makliker om maar te doen soos almal doen en te praat soos almal praat. En
wee hom wat hom daarteen durf verset! Hy word gou gebrandmerk en uitgestoot.
Tog mag ons, as gelowiges, net één maatstaf hê vir goed en kwaad, en dit is Gods wil. Al sou
almal van ons verskil, al sou ons eie begeertes daarteen wees, al sou ons onsself daardeur
skade aandoen, dan nog mag niks anders vir ons die deurslag gee as net Gods wil nie. Dit en
dit alleen bepaal wat goed en kwaad is. Wat nie daarvolgens is nie, is uit die bose. Die
oortreding van Gods wil kan en mag nooit goed gepraat word nie. Dis die enigste punt van
vastigheid en sekerheid wat ons in die lewe besit.
Van Paulus en Barnabas word gesê dat hulle was "manne wat hulle lewe oorgegee het vir die
Naam van onse Here Jesus Christus" (Hand. 15:26). Ook vind ons die goue stelreël: "As
iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg" (Matt.
16:24). O, dit kos so 'n stryd om onsself te verloën. Mense sou graag baie wou gee vir die
saak van Christus en selfs baie wil bid daarvoor, as hulle origens tog maar net kon maak soos
hulle wou. Die eie ek is 'n koninkie wat hom nie maklik laat onttroon nie, en die publieke opinie
is 'n ander afgod van ons tyd wat sy septer ver en wyd swaai. Mag ons dan tog genade kry
om elke juk van ons af te gooi, sodat God alleen soewerein in ons lewe mag wees!
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28 SEPTEMBER
"DIE WET VAN DIE HERE" — Vr. 92.
"Of weet julle nie, broeders — want ek spreek met mense wat die wet ken — dat die
wet oor die mens heers solank as hy lewe nie?" — Rom. 7:1.
Goeie werke is werke wat volgens Gods wet gedoen is. Die mens is ook aan die wet van God
verbonde, net soos alles wat geskape is. Elke ding het sy bepaalde wette, waarvolgens hy
bestaan en werk. Die natuurwetenskap gaan uit van die wetsgedagte en veronderstel dat daar
sekere vaste en onveranderlike wette is wat in alles werksaam is en waardeur alles verklaar
kan word. Hulle is dan ook gedurig besig om die geheimsinnige wette na te speur en toe te
pas in die wonders van die wetenskaplike tegniek. Ons kan byna sê dat die wet of natuurwet
in die wetenskap verafgood word, sodat baie wetenskaplikes glad nie aan die wonders van
die Bybel wil glo nie, omdat dit dan met die sg. wette van die natuur in stryd sou wees. Hulle
vergeet dat God self die hoogste Wetgewer is en dat ook die wette van die natuur sy
diensknegte is wat deur Hom gebruik word soos Hy wil. Dit is dus in sy mag om die wette op
te hef of ander wette te laat optree, waardeur daar dinge gebeur wat as wonders bestempel
word. Al die wette is tenslotte niks anders nie as God se wil wat Hy in die natuur toepas, en
daarom is daar niks wat Hom kan verhinder om die wette te gebruik soos Hy wil of om hulle
glad nie te gebruik nie.
Nou is dit egter so eienaardig dat dieselfde mense wat so dweep met die wette van die natuur,
nie wil hoor van 'n wet vir die mens ten opsigte van sy sedelike lewe nie. Altans, hulle wil niks
weet van 'n Goddelike wet wat oor die mens is en sy handelinge moet beheers nie. Die mens
is volgens daardie mense sy eie wet en moet homself uitlewe, d.w.s. hy word beheers, word
gelei en gedwing om te doen wat hy doen, deur die innerlike dryfvere, stemminge en geheime
komplekse van sy sielelewe. Hy kan dus feitlik nie verantwoordelik gehou word vir sy doen en
late nie, en die misdadiger moet eerder bejammer as gestraf word.
Hierdeur word 'n wetmatigheid dus op die mens toegepas wat nie by sy eie aard as beelddraer
van God pas nie. Hy verskil juis in hierdie opsig van die stof en die plant, wat bloot meganies
werk of organies lewe sonder bewussyn. Hy verskil ook van die dier, wat wel bewussyn het,
maar nie 'n persoonlike besef nie en wat grotendeels instinktief lewe.
Hy is so gemaak dat hy deur sy wilsbesluit 'n sedelike keuse of beslissing kan maak, dat hy
dus innerlik kan en moet lewe in ooreenstemming met die eise en pligte wat God op hom gelê
het. Dit beteken nie absolute onafhanklikheid van God nie, maar vrywillige liefdediens in
samewerking met God, volgens sy wil en wet.
Ons glo dat die mens 'n verantwoordelike wese is, geskape na die beeld van God; dat hy
tussen goed en kwaad kan onderskei en in staat is om 'n oordeelkundige besluit te vorm en
daarvolgens te handel. Hy het wel deur die sonde sy vrye wil verloor en is 'n slaaf van die
sonde. Dit beteken egter nie dat hy nou geen wil het nie en 'n stomme slagoffer van sielkundige
faktore is. Nee, dit beteken dat hy hom doelbewus en opsetlik verset teen Gods wil en also
die wet, wat God in sy siel gelê het, oortree en verbreek. Deur Christus word hy egter weer
vrygemaak om die wet te volbring uit dankbaarheid en also gewillig te doen wat God van hom
eis. Gods wet word dan weer in sy hart geskrywe.
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29 SEPTEMBER
"GOD HET AL HIERDIE WOORDE GESPREEK" — Vr. 92.
"Met hierdie woorde het die HERE julle hele vergadering op die berg, uit die vuur, die
wolk en die wolkedonkerheid met 'n groot stem toegespreek, en niks meer nie; en Hy
het dit op twee kliptafels geskrywe en dit aan my gegee" — Deut. 5:22.
God het sy heilige wet persoonlik afgekondig van die berg Sinai af. Dit het Hy gedoen deur
met 'n hoorbare stem tot die volk te spreek van aangesig tot aangesig. Hulle kon God wel nie
sien nie maar het sy heilige stem duidelik gehoor. En so vreeslik was die aanhoor van die
stem van God dat die volk vir Moses gevra het om tog nie verder daarna te hoef luister nie,
maar dat Moses die woorde van God moet verneem en dit dan aan hulle oorbring (Deut. 5:2327). God het die tien gebooie ook op twee kliptafels geskrywe met sy eie vinger en aan Moses
gegee om dit aan die volk voor te lees en dit te bewaar in die ark van die verbond.
Die wet van God, wat Hy aan Moses gegee het, omvat veel meer as net die tien gebooie. Dit
sluit ook in tal van seremoniële, maatskaplike en selfs politieke verordeninge. Die morele wet
soos vervat in die tien gebooie, is maar 'n klein onderdeel van die wet in sy geheel. Tog is dit
van soveel belang geag dat God dit persoonlik afgekondig het en op twee tafels geskrywe het.
Dit neem dan ook 'n allerbelangrikste plek in in die geheel van die wet en staan daarom heel
aan die begin van die wet. Dit bevat sekere algemene beginsels vir die menslike handelinge,
wat altyd en oral van toepassing is en nie net op Israel of die Ou Testament betrekking het
nie.
Ons sal nog sien wat die algemene inhoud, strekking en betekenis van die tien gebooie is.
Hier wil ons net daarop wys dat ons hier die voorskrifte van God het wat Hy self uit Sy eie
mond gespreek het. Nie dat die ander dele van die Wet of van die Skrif wat nie direk uit Gods
mond gekom het, van minder gesag of betekenis is nie. Maar dit is asof God ons wou laat voel
hoe ontsettend heilig en gewigtig sy wet is en dat daarmee nie gespeel mag word nie. Wie die
tien gebooie ignoreer of minag, die klap God in die aangesig. Dit is iets verskrikliks. Die wet
van God is van allesbeslissende betekenis in ons lewe, en g'n persoon of volk kan dit ongestraf
oortree nie. God handhaaf self sy heilige wet, en daarom is dit 'n verterende vuur vir almal wat
dit oortree. Christus het die wet nie opsy gesit nie maar dit vir ons vervul. En vir almal wat by
Christus ingelyf is, kan daar g'n ander lewenswet wees as die heilige wet van God nie. Wie
nie in die Wet lewe nie, moet deur die wet sterwe. Gods wet is heilig, soos Hyself. Mag ons
dan in en deur Christus die wet volbring tot sy eer!
Mag ons daarby steeds onthou dat dit nie God se wet is wat ons vryheid inperk nie, maar wel
ons oortreding van die wet. As 'n misdadiger in die tronk kom, dan is dit nie deur die wet dat
hy daar beland het nie; nee, dis deur sy wetsverbreking. Paulus wys in Romeine 7 daarop dat
die wet geestelik is (vs. 14), d.w.s. dit het 'n geestelike, verheffende, vrymakende,
Godverheerlikende karakter en doel. Dis nie die wet wat die oorsaak van my ellende is nie,
dis my sonde, waardeur ek die wet oortree. In ons menslike samelewing is daar nie iets wat
ons meer op prys stel nie as dat wet en orde gehandhaaf moet word. Hoe sou ons dan in die
samelewing met God en sy skepping sonder wet en orde kan bestaan?
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30 SEPTEMBER
"EK IS DIE HERE JOU GOD" — Vr. 92.
"Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die HERE jou God wat jou uit
Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het" — Exod. 20:1 en 2.
Die wet van die Here is gegrond in die soewereiniteit van God. Dit wil sê dat God alleen die
Koning is wat reg en mag het om te gebied en oor sy volk te heers. Die grond van alle
sedelikheid of moraliteit is dus die vrees van die Here. Die Bybel ken nie so iets as om deug
te beoefen ter wille van die deug nie. Die sedewet is nie iets wat sy gesag in homself het nie.
Om goed te doen en geregtigheid te beoefen is nie iets wat vanself geld en sonder meer
volbring moet word nie. Daar is g'n enkele geldige en onbetwyfelbare rede waarom 'n mens
tog die goeie moet doen en die kwade moet vermy as ons nie aan God glo en om sy ontwil
reg handel nie. Daar kan geredeneer word dat 'n mens tog die goeie moet doen omdat dit
goed en heilsaam is vir die mensdom of vir die indiwiduele mens of omdat dit geluk en vreugde
verskaf aan die grootste aantal mense. Maar wat verplig ons om te doen wat vir die mensdom
nuttig is of vir die grootste aantal mense die grootste genot verskaf? Waarom moet ons dan
juis doen wat in die belang van die mensdom is? Waarom is dit reg om vir die voortbestaan
en welvaart van die mensdom te werk en verkeerd om ons naaste en onsself te vernietig? Op
al hierdie vrae kan die ongelowige mens ons g'n antwoord gee nie.
En daar is maar net één antwoord op die vraag na wat reg of verkeerd, goed of kwaad is, en
dit is dat reg is alleen dit wat God van ons eis, en verkeerd is alles wat God nie wil hê nie. Hy
alleen het alles te sê, omdat Hy ons gemaak het. Goed en kwaad is gegrond in sy wil en word
enkel en alleen daardeur bepaal.
Sedelikheid wat nie in die vrees van God gefundeer is nie, het g'n onwankelbare grond nie.
As ons die geloof in God verloën, dan verval daarmee alle sedelike gesag en kan elke mens
doen soos hy wil. Dan word elkeen sy eie god en is daar g'n goed of kwaad meer nie. En
daarmee verval dan die sedelikheid self en verval die mens in 'n toestand van roekeloosheid,
bandeloosheid en verwildering. Dit sal dan ook niks meer help om 'n beroep op sy gewete te
doen as sy gewete nie aan God verbonde is nie. Wat ons dus nodig het, is nie soetsappige
sedeprekies en sentimentele uitsprake nie maar 'n kragdadige bekering tot God en sy Woord.
Dan alleen sal ons die granietfondament hê waarop die toekoms van die wêreld gebou kan
word.
As die wet ingelui word met die woord: "Ek is die Here jou God", dan wil God daarmee sy
regmatige gesag uitspreek, waardeur Hy die bevoegdheid besit om vir ons wette te maak. Nie
asof God daardeur 'n apologie wil aanteken nie maar om ons te laat verstaan dat die
promulgasie van die wet self in wetlike gesag en grond berus. God gee nie sy wet aan ons
net omdat Hy die mag het om dit te doen nie, maar omdat Hy die reg het om dit te doen. Ons
ontvang nie die wet van 'n vreemde owerheid nie maar van ons eie wetmatige Owerheid. En
dit nie omdat ons God gekies het en as ons Owerheid geïnstalleer het nie, maar omdat God
ons verkies en tot sy volk gemaak het. Daarin spreek dus die oneindige ontferming en genade
van God oor ons.
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1 OKTOBER
".... WAT JOU UIT EGIPTELAND UITGELEI HET" — Vr. 92.
"Maar die HERE het julle geneem en julle uit die ystersmeltoond, uit Egipte, uitgelei
om sy erfvolk te wees soos dit vandag is" — Deut. 4:20.
Omdat God die Skepper is van al wat bestaan, het Hy alleen die reg om oor alles te heers.
Elke skepsel is dus onvoorwaardelik verplig om voor Hom te buig. En veral die mens, wat na
sy beeld geskape is, is geroepe om as 'n selfverantwoordelike wese hom in diens van God te
stel en doelbewus sy wil te volbring. Daarom is die tien gebooie van toepassing op alle mense,
sonder uitsondering. Dit is nie, soos die seremoniële wette, iets wat net vir Israel bedoel is en
wat aan 'n bepaalde tyd en plek gebonde is nie. Ons sal wel nog sien dat die vorm waarin die
tien gebooie ingeklee is, 'n sekere Israelitiese karakter dra, maar dit neem nie weg nie dat die
inhoud van universele karakter is en vir alle mense op alle tye en plekke geldig is.
Tog is daar 'n bepaalde rede waarom die wet besonderlik van toepassing is vir Gods volk en
deur hulle nog met soveel meer erns opgevat moet word. God het naamlik sy volk verlos uit
Egipte, waar hulle soos yster in 'n smeltkroes was. Hulle is dus nie alleen verplig om God as
Skepper te dien nie, maar is bowendien nog oneindig veel dank aan God verskuldig, omdat
Hy hulle uit die kake van die dood en van 'n gewisse ondergang gered het. God is dus ook
hulle Verlosser en hulle daarom sy eiendom in heel besondere sin. Hy is hulle Here, nie alleen
omdat Hy hulle gemaak het nie maar ook omdat Hy hulle verlos het en also geroep het om sy
uitverkore volk te wees. Hulle is aan God verbind met die allerteerste en innigste liefdebande.
Hulle is die Bondsvolk en is in trou aan God verskuldig om sy verbond te hou en sy wil te
doen. Die wet of tien gebooie is dus vir Israel nie gegrond in die werkverbond nie, nl. "doen
dit en, jy sal lewe!" Nee dis in die "genadeverbond" ingeweef, nl. "dank God in alles!" En
daarom word dit begelei van al die wette en voorskrifte in verband met die offerandes, wat 'n
teken is van die versoening van die sondes deur die Lam van God, nl. Jesus Christus. So is
dan die wet van God vir ons die reël van dankbaarheid. Ook ons is Gods volk, verlos uit die
Egipte van sonde en dood en daarom trou en gehoorsaamheid aan ons Bondsgod verskuldig.
Ons ken God nie alleen as Skepper nie maar as ons hemelse Vader deur Jesus Christus, wat
ons moet dien in kinderlike liefde en dankbaarheid.
Hierin kom dus baie mooi uit wat die grondtoon van die wet is vir Gods volk, nl. dat ons die
wet ontvang as 'n "verloste" volk, oor wie satan geen wesenlike mag meer het nie. Die wet is
geen voorwaarde tot verlossing uit Egipte nie maar beseëling en uitwerking van daardie
verlossing. Dis nie die wet nie maar die bloed van die Paaslam wat vir die Israeliete in Egipte
die teken van God se verlossende genade was. Tog wil die Jode tot vandag toe nog deur die
wet geregverdig word en hul saligheid verdien. Hulle het dus geen begrip van die ware
betekenis van die wet of Torah nie.
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2 OKTOBER
".... UIT DIE SLAW'EHUIS" — Vr. 92.
"En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom,
teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak; en hulle lyke sal lê op die
straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse
Here gekruisig is" — Openb. 11:7 en 8.
Die uittog uit Egipteland na Kanaän deur Israel word dikwels in die Skrif gesien as 'n
simboliese tog van die volk van God uit die Egipte van sonde en dood na die hemelse Kanaän.
Daarom word Egipte hierbo naas Sodom gestel. Daarvolgens verteenwoordig sowel Sodom
as Egipte die mag van die vors van die duisternis, wat die Christus Gods aan die kruishout
geslaan het. Die twee getuies verteenwoordig hier die kerk van Christus, wat vir sy naam sal
getuig en uiteindelik vervolg en ter dood gebring sal word.
Also gesien is die wet van die Here vir Gods volk 'n reël van dankbaarheid vir die verlossing
uit die Egipte van donkerheid en doodskaduwees. Egipte verteenwoordig die wêreld in sy
diensbaarheid aan die sondemag. Farao, die dwingeland en vyand van Israel, is die
verteenwoordiger van satan, wat op die troon van die wêreld sit en op enige manier probeer
om Gods volk te verdruk en uit te wis. Soos Israel vreemdelinge in Egipte was, so is Gods
volk ook in die wêreld maar nie van die wêreld nie. Soos hulle daar slawediens verrig het, so
is ook Gods volk nog in die bande van die sonde en die dood. Maar soos hulle dan ook op 'n
wonderbare wyse uitgelei is deur die Rooi See en Farao se magte daar verwoes is, so lei God
vandag nog sy volk uit en verlos Hy hulle deur die bloed van Christus heen en laat Hy die
magte van die duisternis wegsink in die dieptes van vernietiging en die afgrond van die dood.
Toe Israel by Sinai die wet ontvang het, was die slawebande van Egipte reeds verbreek. Hulle
was toe uit onder die juk van satan en was die uitverkore eiendom van God. Nie meer satan
nie maar God was nou hulle heerser. Met die wette en voorskrifte van Farao het hulle nou niks
meer te doen gehad nie. Hulle was nou onderhorig aan die wet en die gesag van God, wat
hulle uit die slawehuis uitgelei het. Om terug te keer na Egipte toe beteken om weer die wet
van sonde en dood op die hals te haal. Maar om met God voort te trek na Kanaän beteken
om as sy verlostes en onderdane die wet van die lewe en van heiligheid te vervul. En dan nie
om deur wetsvervulling die ewige lewe te verdien nie. Nee, want hulle was reeds verlos en
het die ewige lewe besit as erfgename van God; en die wet was wel vir hulle dus nie net 'n
tugmeester tot Christus nie, tog moes dit hulle uitdryf tot Christus, omdat hulle besef het dat
Hy alleen die juk van die sonde vir goed kon verbreek en die ware vryheid aan hulle gee.
Om waarlik vry te wees, moet 'n mens innerlik in jou gemoed vry wees. 'n Mens kan uiterlik
vry wees, selfs oor ander heers en tog nog in jou gees die mentaliteit en geaardheid van 'n
slaaf besit. So het God sy volk uit Egipteland uitgelei tot vryheid; tog blyk dit dat hulle innerlik
nog 'n slaafse vrees gehad het en ter wille van tydelike voordele bereid was om hul hoë
roeping los te laat en terug te keer tot die slawehuis van Egipte. Selfs waar hulle God vandag
dien, dien hulle Hom nogtans soos slawe en nie soos vrygemaakte kinders van die hemelse
Vader nie. Hierdie slaafse vrees en diens van God vind ons ook by talle Christene wat nog nie
geestelik uit die slawehuis gelei is nie, en by Rome het dit prakties gelei tot volkome verslawing
aan die Pous en die kerk.
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3 OKTOBER
"DIE GEWETE VAN DIE MENS" — Vr. 92.
"Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet
doen, is hulle vir hulleself 'n wet, al het hulle geen wet nie; omdat hulle toon dat die
werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis
gee...." — Rom. 2:14 en 15.
Die wet van God behoort nie net aan Israel nie. Dit was oorspronklik in die mens se hart
geskrywe. Dit wil sê die mens het somaar spontaan gevoel en besef wat goed is en wat kwaad
is. As beelddraer van God het sy eie regsgevoel vir hom gesê wat hy moet doen en wat nie.
Om die mens se gehoorsaamheid te toets, was dit dan ook nodig om hom voor 'n keuse te
stel, soos God gedoen het met die verbode boom. Dit wil sê God moes van hom onderwerping
vra ten opsigte van iets wat op sigself nie goed of kwaad is nie. Dit sou byvoorbeeld nie die
gehoorsaamheid van die mens getoets het as God vir hom gesê het dat hy nie moet steel nie,
want hy het nie die minste neiging gehad om te steel nie. Sy aangebore regsgevoel sou hom
dit belet. Daarom het God hom voor 'n keuse gestel waar hy enkel en alleen met die gesag
van God te doen gehad het, sodat hy kon besluit of hy hom aan daardie gesag wil onderwerp
of nie So het die mens dan van nature die dinge van die wet geken en gedoen. Hy het selfs
nie eens besef dat hy die wet uitvoer nie. Dit was vir hom net so vanselfsprekend as
asemhaling.
Deur die sonde het die mens egter die wet verbreek, en toe het sy gewete hom beskuldig. Die
Skrif praat van 'n goeie gewete (Hand. 23:1, 1 Tim. 1:5, 19; Hebr. 13:8; 1 Petr. 3:16 ens.). Ook
praat die Skrif van 'n swak gewete (1 Kor. 8:12), 'n toegeskroeide konsiensie14 (1 Tim. 4:2), 'n
slegte gewete (Hebr. 10:22 ens.). Die gewete van die mens is dan daardie aangebore
regsgevoel waarmee elke mens begiftig is en waarmee hy tussen goed en kwaad onderskei.
'n Goeie gewete is 'n gewete wat gerus is, wat tevrede voel dat ons die regte ding gedoen het.
En 'n slegte gewete is 'n gewete wat ons veroordeel en aankla.
Nou is die mens se gewete self ver van volmaak af. Deur die sonde is sy regsgevoel verstomp
en gekrenk, sodat hy dikwels verdraaide begrippe van reg en onreg het. Ons kan daarom
nooit op die gewete van die mens vertrou nie. Die mens handel dikwels gewetenloos. Dit alles
neem egter nie weg nie dat die mens 'n besef van goed en kwaad het en dat hy daarom voor
God skuldig staan as hy Gods wet oortree. By Sinai het God die wet weer aan die mens
voorgestel, om sy gewete daaraan te toets en te hou. En hiernamaals sal die wet weer
volkomelik op elke hart van Gods kinders geskrywe staan. Intussen dien die gewete van die
mens om die sonde enigsins teë te hou en hom te herinner aan die onvolmaaktheid en ellende
waarin die sonde hom gedompel het.
Die mens bly altyd mens, tot ook in sy mees verdierlikte toestand toe, as ons dit so mag noem.
Hy kom van homself en daarmee ook van God af nooit los nie. Hy moet homself seermaak en
sy eie wese aanrand om sondaar te wees. Dit is juis die tragiese en vreeslike van die sonde,
dat die mens homself geweld aandoen en daarmee voortgaan tot sy ewige ondergang. Hy
kan nie meer omdraai nie en sy gewete kan hy wel probeer toeskroei, maar dan brand hy self
in daardie verterende vuur. Sy gewete kan hom nie van die sondediens afbring nie. Dit kan
God alleen doen deur Christus in die werking van die Heilige Gees.

14

Gewete
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4 OKTOBER
"DIE GRENSE VAN DIE WET" — Vr. 92.
"Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat dit
in die openbaar in die vlees is nie; maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en
besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie.. .," — Rom. 2:28 en
29.
Die wet is aan Israel gegee by Sinai. Tog het ons gesien dat die wet nie net vir Israel geldig is
nie. Dit het universele krag en kan deur niemand ongestraf oortree word nie. Die wet werk
daarom die dood vir almal wat nie in Christus is nie. As die wet nie deur Christus vir ons
volbring word nie, moet ons dit self volbring. Almal wat Christus daarom verwerp, moet onder
die wet sterwe, omdat g'n mens in staat is óm die wet te volbring nie.
Na sy uiterlike vorm is die wet beperk tot Israel as volk. So eis die eerste gebod byvoorbeeld
van ons dat ons geen ander gode mag hê nie. Letterlik opgevat, is dit nie van toepassing op
ons nie, omdat die ander gode hiér sinspeel op die heidense afgode, wat by ons nie meer
gedien word nie. Ook die vierde gebod is nie meer letterlik van toepassing nie, omdat ons nie
die sewende dag nie maar wel die eerste dag van die week as rusdag vier. So ook die vyfde
gebod: "Die land wat die Here jou God aan jou sal gee", beteken die land Kanaän en kan dus
nie letterlik op ons van toepassing wees nie. Wat die vorm betref, het die wet 'n begrensing in
Israel. Maar wat die inhoud betref, is die wet ten volle en in alle dele van toepassing op elke
mens, binne elke volk, in elke tyd. Daar kan nie 'n jota of 'n tittel van die wet afgewyk word nie.
Die tien gebooie wys die hoofsondes aan en waarsku teen die oortreding daarvan. Omdat die
mens geneig is tot alle kwaad, daarom sê die wet vir ons wat ons nie moet doen nie. As ons
net die hoofbeginsels het, die algemene riglyne, dan weet ons verder wat om te doen. Die wet
is immers nie 'n wetboek nie. Dit gee nie 'n reël vir elke omstandigheid nie. So iets is tog
waarlik nie nodig nie. Gods volk word deur Gods Gees in alle waarheid gelei. En die gelowige
het niks meer nodig nie as die breë lyne wat in Gods wet aangedui word, om te weet hoe sy
optrede moet wees. En as hy weet wat hy nie moet doen nie, dan weet hy ook wel wat hy wel
moet doen. Wie van die letter afdaal tot die gees van die wet, sal verbaas staan om te sien
watter helder lig die wet werp op al die probleme van ons ingewikkelde lewensomstandighede
en watter kragtige en suiwere leiding die wet gee aan die kerk of volk van die Here. As ons
die wet so verstaan, sal ons vind dat die wet grenseloos diep en breed is en die volheid
daarvan nooit deur ons deurgrond kan word nie. Die Psalmdigter sê: "Aan alle volmaaktheid
het ek 'n einde gesien, maar u gebod is baie wyd" (Ps. 119:96). Vir die gelowige is die wet dus
nie 'n knellende boei of 'n benouende kerker nie. Dit gee hom lewensruimte en ewige
onbeperkte vryheid, want dis net so wyd soos God se wese self. Maar dit beteken nie
ongebondenheid en beginselloosheid nie, want die wet verbind ons juis aan God, wat die
begin en die einde van alle dinge is. Christene verskil wel soms onder mekaar oor sekere
gedragsreëls en die toepassing van die wet, maar dit kom deurdat ons met ons verduisterde
verstand nie altyd die wet ten volle deurgrond nie. Nogtans is die wet nie duister nie, maar dis
ons wat nie wil of kan sien nie.
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5 OKTOBER
"ALGEMENE OORSIG VAN DIE WET" — Vr. 93.
"En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met
jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede
wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee
gebooie hang die hele wet en die profete" — Matt. 22:37-40.
Die tien gebooie bestaan eintlik net uit twee gebooie, nl. liefde tot God bo alles en tot jou
naaste soos jouself. As ons teenoor God en ons medemens die ware liefde betoon, dan het
ons die hele wet vervul. Die essensie van die wet is liefde. Daarom is daar g'n stryd tussen
die liefde en die wet, tussen God se barmhartigheid en sy geregtigheid nie. Ware liefde is
wetsvervulling, en die wet kan nooit anders as in liefde uitgevoer word nie. Liefde wat g'n wet
ken en aan g'n wet gebonde is nie, is g'n liefde nie. En die wetsvervulling wat koud en
liefdeloos is, is g'n wetsvervulling nie.
Die wet bestaan dus uit twee dele. Die eerste raak ons verhouding tot God, en die tweede
raak ons verhouding tot die mens. Die Roomse en Lutherse vat die eerste en tweede gebooie
saam as één gebod en splits dan die tiende gebod in twee. Dis egter 'n onnatuurlike en
onwaarskynlike verdeling. Beter is die indeling van die Calviniste. Hiervolgens het die eerste
drie gebooie betrekking op God se persoon, sy wese en sy naam. Die vierde gebod saam met
die vyfde vorm die oorgang. In die vierde gebod word Gods voorbeeld vir ons gestel om na te
volg, en in die vyfde gebod word God se gesag, waarmee hy die mens beklee, in die
huisgesinslewe vasgelê as die grond en fondament waarop alle sedelike verhoudinge onder
die mense gefundeer is. Gebooie ses, sewe, agt en nege beskerm dan weer die mens se
persoon, sy besitting (eer en goed) en sy naam. En die tiende gebod vat alles saam in die
grondgedagte dat ons ganse lewe, wat voortspruit uit en gedra word deur die begeerte van
ons hart, aan God geheilig moet wees. In die eerste en die sesde gebooie word die persoon
van God en mens beskerm teen sondige aanranding. In die tweede gebod en in die sewende
en agtste gebooie word God se eer beskerm en die mens in sy menslike bestaan (nl. in sy
huwelikslewe en sy eiendom). In die derde en die negende gebooie word die Naam van God
en mens beskerm.
So sien ons dus dat daar 'n wonderlike eenheid en gelykmatigheid in die wet bestaan. Dit
gaan alles daarom dat ons God en mens nie mag aantas in hul persoon, hul bestaan en hul
goeie naam nie. Maar God en mens word nie op een lyn gestel nie. Daarom gaan eers die
gebooie rakende God, vooraf, en dan volg dié oor die mens. Die tien gebooie is maar kort, tog
dek dit 'n oneindige gebied en raak dit eenvoudig alles. Daar is niks wat ons in die lewe kan
doen wat nie die tien gebooie raak nie. Dit beheers ons ganse lewe en gee lig en leiding op
alle terreine. Die wet van God is ten diepste die uitdrukking van 'n volmaakte lewe van liefde
en toewyding aan God en daarom ook aan al wat God gemaak het. In daardie sin het Christus
alleen die wet volbring en kan ons dit alleen doen deurdat Hy in ons hart woon en werk. So
gesien is Christus vir ons die wet van ons lewe. Maar dit beteken nie dat die wet nou as
sodanig dood is nie, maar juis dat die wet in ons lewe en dat dit ons ganse bestaan beheers,
selfs ook op die gebied van die natuurlike lewe. Christus het nie gekom om die wet te ontbind
nie maar om dit te vervul (Matt. 5:17). Deur Christus het die dooie letter van die wet vir ons
geword die lewendmakende Gees.
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6 OKTOBER
"WAT GEBIED GOD IN DIE EERSTE GEBOD?". — Vr. 94.
"Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie" — Exod. 20:2.
In die eerste gebod eis God van ons dat ons Hom alleen as God sal erken en dien en niemand
meer nie. Immers, daar bestaan maar net een ware God, en alle ander gode is afgode (lees
Ps. 115). Die mens voel in sy hart dat daar 'n God moet wees wat alles gemaak het en alles
bestier. By elke mens is daar 'n soort afhanklikheidsgevoel van 'n hoëre mag. Hy mag dit
noem die Voorsienigheid, die Natuur, die Absolute, die Alsiel of wat ook al. Maar in sy diepste
gevoel kom hy nie weg van God nie. In die letterlike sin van die Woord bestaan daar g'n
godloënaar of ateïs nie. Die man wat homself 'n godloënaar noem, dien maar net 'n ander
God in die plek van die ware God. G'n wonder dat die Grieke in Atene 'n altaar gebou het vir
die onbekende God nie. Hulle was nog nie tevrede met al hul gode nie maar het gevoel dat
daar nog 'n hoëre Mag is agter alles, 'n Mag wat selfs hulle gode beheers.
Die heidendom besit talle gode. Hulle aanbid die son, die maan en sterre, die natuur, berge,
bome, waterbronne en soveel meer. Hulle voel hul afhanklikheid van die geheimsinnige kragte
wat in al daardie dinge skuil en wat nodig is vir die lewensonderhoud. Hulle aanbid hul
voorouers, hul volkshelde, denkbeeldige of mitiese figure, ens. Die Egiptenare het die koei as
simbool van vrugbaarheid verafgood of die bul (goue kalf) as simbool van onoorwinlike krag.
Die ou Grieke het vir hulle gode gemaak wat hulle uitgedink het volgens die voorbeeld van die
mens. Die hoofgod, Zeus of Jupiter, met al die ondergode en hul vrouens en kinders het op
die berg Olimpus gewoon. Daar het hulle geëet en gedrink, getwis en enige ding gedoen wat
mense doen.
Ook die moderne beskaafde heidendom het nog hul afgode. Die Griekse oorlogsgod, Mars,
word vandag nog gedien deur almal wat die swaard trek. Venus, die godin van wellus, vind
vandag nog miljoene aanhangers. Bacchus, die drankgod, word deur talle dronkaards of
wynsuipers gedien. Mammon, die geldgod, besit baie troue en vurige aanhangers. Sommige
mense verafgood die wetenskap, die kuns, die kultuur, die staat, volksleiers, toneelhelde,
sport, plesier ens., ens. O, daar is duisende afgode wat in ons tyd gedien word.
Wat 'n vernedering word die ware God nie aangedaan nie! Maar hoe verneder die mens nie
homself nie waar hy gekniel lê voor die dinge waaroor hy moes geheers het! Godsdiens of
religie beteken om aan die lewende God verbind te wees. Maar vandag is talle van mense
met onverbreekbare boeie aan die afgode verbind. Waar God die mens na sy beeld gemaak
het, is die mens besig om vir hom gode na sy beeld uit te dink en te maak.
Laat ons dan tog nie dink dat die eerste gebod nie op ons van toepassing is nie. As ons maar
wil kyk, sal ons sien dat ook ons dikwels besig is om afgode te dien. En wie afgode dien, sal
net soos hulle word, blind en stom en kragteloos. Afgode kan ons nie help nie en is alles
selfbedrog.
Afgodery is so ontsettend omdat ons dit nie anders kan doen as deur God direk te verwerp
nie. Ons moet die ware God verstoot om 'n afgod in sy plek te dien. Daarom gebruik God hier
die uitdrukking "voor my aangesig". Die sonde word in die Bybel ook dikwels geteken onder
die beeld van "afhoerering". O, die gruwel en skaamtelose brutaliteit om van God af te hoereer
en 'n afgod aan te kleef onder die heilige oë van die lewende God!
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7 OKTOBER
"SELFAANBIDDING" — Vr. 94.
"Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as
julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en
kwaad te ken" — Gen. 3:4 en 5.
Paulus leer ons dat in die laaste dae die mense liefhebbers van hulleself sal wees (2 Tim.
3:2). Maar tog is dit 'n kenmerk van alle mense in alle tye dat hulle hulself liefhet en verafgood.
Alleen maar sal die mense in die laaste dae nie meer skroom om dit te erken en selfs daarop
te roem nie. Deur die sonde het die mens homself op die troon gaan stel en vereer hy homself
op 'n afgodiese wyse. Die mens se strewe is om "soos God" te wees. Nee, meer, hy wil self
sy eie god wees en God van sy troon afstoot. En dis alleen in Christus Jesus dat die mens
weer homself leer ken as 'n nietige en doemwaardige sondaar wat diep skuldig staan voor die
heilige God van hemel en aarde. Die mensdom wat Christus verwerp, lê in diepe aanbidding
voor homself gekniel.
Alle afgodery is wesenlik selfverafgoding en selfaanbidding. By die heidendom bestaan die
gode ter wille van die mens. Die heiden ken en dien die gode net in sover hy hulle nodig het
en hulle vir hom van diens kan wees. Sy hele godsdiens is 'n soort transaksie van gee en
neem, waardeur die mens teen vergoeding deur middel van offerandes, sekere gunste en
gawes van sy gode ontvang. Alles draai om die mens. Selfs wanneer hy sy gode prys en roem,
dan is dit met die doel om hulle guns vir homself te verkry.
En so is dit ook met die beskaafde heidendom van vandag. Wat ook al die afgode mag wees
wat deur die moderne mens vereer word, of dit nou die Staatsmag is of die Kultuur, of dit die
Beskawing is of die Kuns, dit gaan alles ten slotte net om die mens en sy eie belang. Die mens
wat sy lewe wy aan die wetenskap, doen dit om daardeur vir homself die lewe beter en
geriefliker te maak. Die mens wat hom opoffer in diens van sy volk of van die mensdom, doen
dit omdat hy meen dat hy daardeur vir homself of dan vir sy kinders 'n veilige gelukkige
toekoms verseker. Dit draai alles om die mens en sy belange. In alles soek hy homself. En
daarom is hy ook nie tevrede met die God van die Bybel nie. Want in die Bybel draai alles om
God en is die mens maar enkel en alleen daar om Hom te dien en te verheerlik. Daarom besin
die mens liewer vir hom ander gode wat meer na sy smaak is en wie se diens nie so veeleisend
is nie. Die mens is vir homself 'n god in die diepste van sy hart. Hy meen dat alles wat daar
is, bestaan om hom te dien en dat selfs God Hom moet skik volgens ons wense en begeertes.
So nie, dan maak hy eenvoudig vir homself 'n god na sy beeld en sy gelykenis. In die denke
van ons tyd sit die menslike "Ek" naak en onbeskaamd op die troon. Vir dié mense word ons
bestaan geheel en al deur ons self bepaal. Ons is aan geen wette buite onsself gebonde nie.
Ons kan en moet ons ware self realiseer, deur bokant onsself en ons omstandighede uit te
klim, en so stel die mens homself dan in die plek van die ware God.
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8 OKTOBER
"TOWERY, WAARSÊERY, BYGELOOF" — Vr. 94.
"Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat
deurgaan — wat met waarsêery, goëlery of met verklaring van voortekens of towery
omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra
of 'n gees wat waarsê, of wat dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge
doen, is vir die HERE 'n gruwel" — Deut. 18:10-12.
Agter alle afgodery sit die gedagte dat daar sekere geheimsinnige magte is waar die mens
homself teen moet beskerm of wat hy moet gebruik om sy doeleindes te bereik. Hierdie
geheimsinnige mag word beskou as 'n soort krag of stroom wat in sekere dinge of mense is
en wat deur aanraking ontlas en gebruik kan word. Hierdie towerkrag kan gebruik word om 'n
mens teen siekte of vyande te beskerm of om byvoorbeeld jou vyande daarmee dood te maak.
So gevoel die mens hom dan afhanklik van hierdie duistere magte wat hom aan alle kante
omring. En hieruit spruit dan sulke dinge soos towery, waarsêery, bygeloof, geesteverering
ens.
Towery het g'n ander doel nie as om die bonatuurlike magte in te skakel in die diens van die
mens. Omdat die mens sy God verloor het en in ongeloof verval het, daarom vertrou hy nou
op towerkunste om hom te beskerm en sy lewe in stand te hou. Hierdie kuns word gewoonlik
die swart kuns genoem, omdat die magte van satan, van die duisternis, is wat hier ingeskakel
word. Die towenaar verkoop dus feitlik sy siel aan satan, en dit om tydelike voordele te verkry.
Met die waarsêery, fortuinvertellery, droomuitlêery ens. is dit nie anders nie. Die mens wil
graag die dinge weet wat in die toekoms verborge is. En omdat hy die waarheid nie meer in
God se geopenbaarde Woord soek nie, daarom neem hy sy toevlug tot die sg. waarsêery. Hy
wil dus te wete kom wat God aan hom weerhou het en probeer om God te uitoorlê met sy
dwase en selfmisleidende kunsies. Daar word groot inkomstes verdien deur die sg. waarsêers,
en dis een en al 'n gruwelike bedrog, wat soms droewige gevolge het.
So is daar ook allerlei soorte bygeloof. Mens verbaas jou dat beskaafde en ontwikkelde
mense, wat nogal voorgee om Christene te wees, hul huise wil beskerm deur 'n hoefyster bo
die deur te hang, of hul motorkarre deur 'n lawwe poppie of iets anders wat die beskermgodjie
moet wees. Daar is mense wat 'n sekere nommer (bv. 13) of 'n sekere dag as 'n slegte nommer
of dag beskou. En so is daar nog talle meer sulke sothede wat ons sg. beskawing tot 'n
bespotting maak. Daar is baie dinge wat 'n mens eerder onder die onontwikkelde naturelle sal
soek as onder ons sg. beskawing. En tog vind jy dit by blankes wat wil voorgee dat ons die
voogdyskap oor die naturelle moet hê, terwyl ons ons dan soos groot kinders gedra. Al die
dinge is vir die Here 'n gruwel. O, dat ons gewaarsku mag wees! Daardie dinge is 'n belediging
vir God, is niks minder as afgodery nie en voor God verfoeilik. Ons moet daar niks mee te
doen hê nie.
Dis opmerklik hoe hierdie Okkultisme (diens van die geheimsinnige wêreld van die
bonatuurlike) ook in ons land toeneem, soos blyk uit die groei van teosofiese vereniginge
(Christian Science) ens., en die opgang van die sg. Spiritisme. Wat moet 'n mens dink van
Afrikaanse tydskrifte, wat seker in die eerste plek bedoel is vir ons Christelik-nasionale
volksdeel en wat hulle kolomme oopstel vir sogenaamde sterrewiggelaars en vir die
Godslasterlike onthullinge van Spiritiste. Hoe moet sulke dinge nie ons geloof in God
ondermyn en die kerk se werk afbreek nie! Waarlik, satan verheug hom oor hierdie kostelike
diens en hulp wat aan hom verleen word.
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9 OKTOBER
"AANROEPING VAN DIE HEILIGES OF VAN ANDERE SKEPSELS" — Vr. 94.
".... en toe ek dit gesien en gehoor het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete
van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is 'n
mededienskneg van jou en van jou broeders, die profete, en van julle wat die woorde
van hierdie boek bewaar. Aanbid God" — Openb. 22:8 en 9.
'n Ander vorm van afgodery bestaan in die aanroeping van die heiliges, soos die Roomse Kerk
doen. By hulle is daar 'n hele skare van sg. heiliges, d.i. mense wat afgesterf het en wat hulself
besonderlik verdienstelik vir Gods koninkryk gemaak het, toe hulle hier op aarde gelewe het.
Sulke voortreflike Christene word dan na hulle dood deur die Pous heilig verklaar. En hierdie
heiliges het buitengewoon groot invloed in die hemel. Hulle kan vir ons intree by God en vir
ons dinge verkry wat ons andersins nie sou gekry het nie. Vooraan onder die heiliges staan
die heilige maagd Maria, wat deur die Roomse die "moeder van God" genoem word. En so
groot is die invloed van Maria dat sy feitlik van baie meer betekenis is as Jesus Christus. Die
Roomse bid dan ook baie meer tot Maria en die heiliges (saints) as wat hulle Jesus Christus
aanroep.
Nou wil ons nie ontken nie dat sommige gelowiges, soos byvoorbeeld die apostels, meer
heerlikheid mag besit in die hemel as ander, byvoorbeeld die moordenaar aan die kruis, wat
maar ter elfder ure gered is en 'n lewe van goddeloosheid gelei het. Maar nêrens leer die
Bybel ons dat sommige mense meer heilig is as ander wat in die hemel is nie. En die Skrif
gee ons geen aanleiding om te dink dat die afgestorwe heiliges hoor en sien wat hier op aarde
aangaan, sodat hulle vir ons as voorbidders kan optree nie. Wat hulle mag weet van die dinge
hier op die aarde, kom hulle alleen indirek te wete, bv. deur bemiddeling van die engele, ens.
Daar bestaan geen direkte kontak tussen die heiliges wat in die hemel is, en Gods kinders
hier op aarde nie. Hierdie spiritistiese verering van afgestorwenes is niks minder as vervloekte
afgodery nie. Die mens wil God en Christus verbygaan en sy eie middele hê om met die
hemelse dinge in aanraking te kom en die saligheid deelagtig te word. Hy is nie tevrede met
die God wat Hom in Christus geopenbaar het en deur die Skrifte aan ons bekendgemaak word
nie. Nee, hy wil deur middel van die afgestorwe heiliges te wete kom wat in die hemel aangaan
en deur hulle hulp in die hemel kom. En so bedrieg hy homself en vertrou hy op wind. En
vreeslik sal sy ontnugtering wees as hy eenmaal die waarheid ontdek.
Nee, daar is maar net een middelaar: Jesus Christus. Die Apostel sê: "Want daar is een God
en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus" (1 Tim. 2:5). Alle
vertroue op heiliges of afgestorwenes is dus 'n verwerping van die enigste Middelaar en
daarom sondige afgodery.
In die Skrif lees ons nêrens dat in die hemel enige aanbidding of danksegging uitgaan tot
enigiemand nie, behalwe tot God alleen en tot die Lam, d.i. Jesus Christus, en die sewe geeste
wat voor sy troon is, dit is die Heilige Gees. Lees maar al die lof- en dankliedere wat vir ons
in die Openbaringsboek opgeteken is! Toe Johannes die engel wou aanbid wat hom al daardie
dinge getoon het, het die engel gesê; "Moenie! Want ek is 'n mededienskneg van jou.... aanbid
God! (Openb. 22:9). In die hemel is God alles en is almal se oë net op Hom gerig. Sy troon is
die middelpunt waarom alles draai. Ook die verloste "heiliges" het met Hom alleen te doen en
nie met ons nie.
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10 OKTOBER
"DIE GELUKSGOD" — Vr. 94.
"En hulle het gebid en gesê: U, Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie
twee een aan wat U uitverkies het.... Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias
geval" — Hand. 1:24, 26.
Een van die afgode van ons tyd wat sy aanhangers by die miljoene tel, is die geluksgod. Die
ou Grieke het 'n godin gehad met die naam Fortuna (Fortuin). En hoeveel fortuinsoekers is
daar nie vandag op die aarde nie! Talle mense glo aan geluk en meen om deur geluk ryk te
word en vooruit te gaan in die lewe. Ons kan hulle ook beskrywe as avontuurjagters of
avonturiers. Hierdie vertroue op "geluk" kry ons in sulke dinge soos kaartspel, lotery,
weddenskappe, spekulasie, fortuinvertellery ens. Ook die sg. maskotjies 15 wat mense aanhou,
veral sportmense ens., is niks anders as aanbidding van die geluksgod nie. Hierdie mense
stel nie meer hul vertroue op God nie maar op die kaartjie wat hy gekoop het of die nommer
waarop hy gewed het. Hulle spekuleer wild en woes, maak groot somme geld en verloor dit
gouer as wat hulle dit gekry het, word dobbelsiek en sal hul siel verkoop vir 'n dobbelary. O,
wat 'n gruwel! Hoeveel kosbare tyd en kragte word nie verspil met ydele kaartspel, waar ten
slotte niks in steek en vir niemand op aarde enige voordeel of nut bring nie en wat gebaseer
is op die grondslag van die fortuin of geluk!
In die Bybel lees ons ook van die lot. So moes Aaron byvoorbeeld die Urim en die Tummim
op sy bors dra, wat gebruik is as lootstene by sekere geleenthede. Die lot is veral gebruik om
sekere erfgronde te verdeel en sekere persone aan te wys in die diens van God. Die sondige
gebruik van die lot kom byvoorbeeld voor waar die soldate by die kruis geloot het oor die klere
van Christus. Die Bybel gaan egter nooit uit van die gedagte van geluk nie. So iets is in die
Skrif onbekend. Ons lees byvoorbeeld in Spreuke 16:33: "In die skoot word die lot gewerp,
maar elke beslissing daarvan kom van die Here". Die lot mag dan ook alleen gebruik word in
die diens van heilige doeleindes en onder aanroeping van die Naam van God, soos dit die
geval was toe Matthias gekies is tot apostel. Dit is dus iets gans anders as die roekelose
dobbelspel van ons tyd. En dis ook alleen by hoë uitsondering gebruik.
O, dat ons dan weer mag leer om op God alleen te vertrou en ons plig in die lewe te doen! Die
geluksoekery van ons tyd het 'n vloek geword vir die mensdom. Dit verswak sy wilskrag en
maak van hom 'n volslae swakkeling wat niks tot stand kan of wil bring nie. Wee die mensdom
as hy eers deurtrek geraak het van die gelukskoors! Dan sal hy 'n gewisse en tragiese dood
sterwe.
Dis opmerklik hoe 'n groot rol die "kans" in die moderne denke en lewe speel. Waar die mens
in sy ongeloof niks meer van God verwag nie, hoop hy maar op 'n blinde "kans" wat hom mag
tegemoetkom en uit sy moeilikhede help. Vir die Christen daarenteen is die lewe 'n heilige
"kuns" en nie 'n "kans" nie. Sy lewe is om so te sê 'n "kunsspel" en nie 'n "kansspel" nie, mits
ons dan daarby verstaan dat die kuns van die ware lewe nie 'n menslike bedenksel of prestasie
is nie, maar God se genadeweldaad. Nie die grillige toeval van 'n blinde "kans" nie maar die
krag en wysheid van die genadige God is die grond van ons lewe.
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11 OKTOBER
"MENSVERAFGODING" — Vr. 94.
"Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie, en wie seun of dogter bo
My liefhet, is My nie waardig nie" — Matt. 10:37.
Die menslike hart is geneig om die mens in die plek van God te stel en te verafgood. Die
sondaarsmens het homself liewer as vir God. En daarom het hy ook dikwels sy medemens,
sy vader of moeder of kind, of sy vriend of vriendin liewer as wat hy God het. G'n wonder dat
Jesus die liefde van ons hart opeis in absolute sin, sodat ons niemand liewer mag hê as vir
Hom nie.
In die ou tyd is die keisers of hul seun dikwels as God aanbid. Die Romeinse keisers moes
goddelike aanbidding ontvang, en die Christene is swaar vervolg omdat hulle nie die keiser
wou aanbid nie. So lees ons ook in die Bybel van koning Herodes dat hy as 'n god vereer is
deur die volk. "En onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan
God gegee het nie; en hy is deur wurms verteer en het gesterwe" (Hand. 12:21-23).
En is dit nie 'n feit dat groot volksleiers of volkshelde dikwels eer en glorie ontvang, wat aan
verafgoding grens! Hoe word daar in ons tyd nie gedweep met die sg. rolprentsterre en met
allerlei kunstenaars en akteurs en aktrises nie! Hoe aanbid die jeug nie die sporthelde en sg.
super-kragmense nie! Hoe dikwels dweep ouers nie met hul kinders nie en bewonder alles
wat die kinders doen, op 'n byna afgodiese wyse! Hulle kan eenvoudig g'n kwaad van hul
kinders raaksien nie. En hoe pynlik is dit om te sien dat 'n man sy vrou so bewonder dat hy
eenvoudig sy siel sal verkoop, net om haar tevrede te stel, en haar slaafs navolg in sondige
paaie. So ook vind ons dikwels dat 'n vrou haar man byna afgodies vereer.
Ons leef in die tyd van mensvergoding. Sommige bewonder die mens se verstand, andere sy
geeskrag, nog andere sy liggaamskrag of liggaamskoonheid, ens. Die mens het eintlik nog
niks verander van die tyd na die sondvloed, toe hy vir hom 'n toring wou bou wat tot aan die
hemel reik nie. Hy wil nog steeds deur eie krag en wysheid sy eie heil uitwerk op aarde en 'n
toring van vastigheid en veiligheid bou. O, dat ons dan tog versigtig mag wees om nie ons
vertroue op 'n mens te stel nie en nooit aan 'n mens die eer te gee, wat aan God alleen toekom
nie. Daar is maar één God en Hom alleen moet ons aanbid (kyk Openb. 19:10).
Die gevaar is nie denkbeeldig nie dat ons, veral by ons volksfeeste en ons volksmonumente,
meer eer aan ons helde kan gee as aan God. Wel mag en moet ons hul dade in gedagtenis
hou en hulle eer vir wat hulle deur Gods genade kon volbring. Ons mag iemand ook wel prys
terwyl hy nog lewe maar dan alleen om God daarin te verheerlik. Om byvoorbeeld die dokter
te bedank "naas God" vir wat hy gedoen het, is te erg. Die mens mag nooit naas God gestel
word nie. Daar kan ook gevaar in steek om spesiaal saam te kom om iemand te huldig. Ons
vaders was altyd baie spaarsaam met hulde, uit vrees om aan 'n mens die eer te gee wat aan
God alleen toekom.
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12 OKTOBER
"HOM ALLEEN" — Vr. 94.
"Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie" —
Ps. 73:25.
In die eerste gebod word nie alleen alle afgodery verbied nie maar word gebied dat ons net
God alleen moet dien, die enige ware God van hemel en aarde. Niemand kan by God vergelyk
word nie (Ps. 89:7). Voor Hom alleen moet ons in aanbidding kniel. Hy moet ons hoogste goed
wees.
In Vr. 94 kom die uitdrukking: "Hom alleen" nie minder as drie maal voor nie. Dit is asof die
Kategismus dit ons nie sterk genoeg op die hart kan druk nie dat ons God "alleen" moet dien,
sonder om enige afgod bokant Hom of naas Hom te stel. Hy moet vir ons die enigste voorwerp
van aanbidding wees. Ons mag ons hart nie verdeel nie maar moet al ons kragte in liefde aan
Hom alleen wy.
En hoe moet ons Hom dan dien? Die Kategismus wys daarop dat ons Hom reg moet leer ken
as die enigste, ware God, dat ons op Hom alleen moet vertrou, ons aan Hom alleen moet
onderwerp, van Hom alleen alles wat goed is, moet verwag en dat ons Hom moet liefhê met
ons hele siel en met al ons kragte. Dit kom dus alles hierop neer dat ons God bo alles in ons
lewe moet stel en dat ons hele lewe in God sy middelpunt moet vind. Hy moet vir ons meer
werd wees as alle skepsele, sodat ons eerder alles en almal sal laat vaar, maar niks opsetliks
teen sy wil sal doen nie.
Om God te ken, moet dus vir ons meer werd wees as alle kennis en wetenskap van die wêreld.
Om op God te vertrou onder alle omstandighede, moet die bron van krag in ons hele lewe
wees. Om ons aan Hom te onderwerp in elke beslissing van ons lewe, moet vir ons die
vreugde van ons siel wees. Om van Hom alleen al ons hulp en heil te begeer, moet vir ons
die grondwet van ons ganse bestaan wees. Om Hom lief te hê, te eer en te vrees as onse
God en Saligmaker moet ons lewensbestaan self wees. Die Alfa en die Omega van ons lewe
moet God alleen wees. Dan sal ons die moed van die martelare en die Hervormers, van Geuse
en Hugenote hê. Dan sal ons vir niks en niemand op aarde vrees nie as vir God alleen. Dan
sal ons wees "knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry". Dan sal ons
onverskrokke lewe en sterwe, as helde en heldinne van die geloof. Laat ons daarom steeds
bid dat God alleen alles in ons lewe mag wees! En Hy sal ons nie beskaam nie. 'n Lewe in
God is 'n lewe in oorwinning.
Die digter van Ps. 16 sê in die tweede vers: "Ek het tot die Here gesê: "U is my Here; vir my
is daar geen goed bo U nie". Kan ons dit ook sê? Is daar nie baie aardse dinge wat ons hoër
ag as God nie? As ons op hierdie vraag 'n eerlike antwoord moet gee, sal ons eers besef hoe
diep skuldig ons ons gemaak het aan afgodery. Tog is dit so dwaas, want alle aardse goed is
verganklik en kan die diepste van ons begeertes nooit tevrede stel nie. Of dink u dat 'n man
wat baie rykdom, gesondheid en voorspoed geniet, so besonder gelukkig is? Nee, dit is met
alle mense soos Augustinus gesê het: "Die hart kan nooit rus voordat dit in God rus nie".
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13 OKTOBER
"WAT IS AFGODERY" — Vr. 95.
"As jou broer .... jou in die geheim verlok en sê: Laat ons gaan en ander gode dien ....
uit die gode van die volke wat rondom julle is — dan moet jy nie inwillig nie en na hom
luister .... maar jy moet hom sekerlik doodmaak .... En jy moet hom stenig dat hy
sterwe; want hy het probeer om jou weg te drywe van die HERE jou God wat jou, uit
Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het" — Deut. 13:6-10.
Afgodery is 'n gruwel wat God ten strengste gestraf het. Israel het dan ook nie so seer afgodery
(1ste gebod) bedryf nie as wat hulle hul skuldig gemaak het aan beeldediens (2de gebod) en
God dus onder die gedaante van 'n goue kalf by Sinai en later by Bet-el probeer dien.
Tog is die afgodediens baie verleidelik en het daar baie Israeliete gedurig saam met die
heidense nasies wat in hul omgewing was, deelgeneem aan die afgodsfeeste. Die
afgodediens is so aantreklik omdat die mens dit inrig volgens eie begeerte, en dit het dan ook
gewoonlik gepaard gegaan met dronkenskap en onsedelikheid. Vir die Baäldiens is spesiale
tempelhoere aangehou om by die feeste gebruik te word.
Afgodery is dus letterlik en figuurlik 'n hoerery voor God. Daarom sê God so uitdruklik: "Jy
mag g'n ander gode voor My aangesig hê nie". Afgodediens is net so goed asof iemand voor
die oë van sy vrou sou hoereer met 'n ander vrou. Dis 'n gruwelike en veragtelike sonde.
En tog word dit vandag nog gedoen deur miljoene mense wat iets of iemand anders het wat
hulle in die plek van die ware God of naas Hom goddelike verering skenk. Dit is mense wat
hulle hart nie op God stel nie, maar op ander mense of dinge wat hulle verafgood. Dit gaan
hier dus in die eerste plek om die innerlike gesindheid van ons hart. Al sou ons nie juis voor
hout of klip kniel nie, dan kan ons ons aan afgodery skuldig maak. Afgodery is 'n uitvloeisel
van die verkeerde gesindheid van die hart. Die mens wil nie, soos God hom gemaak het,
onder God staan nie. Nee, hy wil soos God wees, soos die slang aan Eva beloof het. Hy wil
hom self regeer en die neiginge van sy eie hart volg. En daarom versin hy vir hom afgode wat
sal beantwoord aan die begeertes van sy hart, wat hy kan dien soos hy wil, wat hy desnoods
kan omkoop of dreig of vermaak. Die afgode is dan eintlik maar 'n blote vorm waaragter hy sy
selfaanbidding verberg. Eintlik is dit hyself wat op die troon sit, en die gode wat van hom
afhanklik is.
So is dan elke menslike hart geneig tot afgodery en moet ons daarteen gedurig waak en bid.
Die eerste gebod eis van ons dat ons God sal erken vir wat Hy is, nl. die enige ware lewende
God. In hierdie opsig is die Christen 'n heilige realis. Hy hou hom nie op met valsheid en skyn,
met waan en bedrog nie maar is saaklik in sy kyk op die wêreld en die lewe. God is God, en
niks wat ons kan dink of sê of doen, kan daar enige verskil aan maak nie. Ons kan vir ons
afgode versin, maar dan is hulle nog nie God nie. Hulle kan nooit die plek van God inneem
nie. Afgodery kan dus alleen lei tot 'n verskriklike self-ontnugtering en teleurstelling.
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14 OKTOBER
"WAT EIS GOD IN DIE TWEEDE GEBOD?" — Vr. 96.
"Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel
is of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy
mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle dien nie. Want Ek, die HERE jou God, is 'n
jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde
en aan die vierde geslag van die wat My haat, en Ek bewys barmhartigheid aan
duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou" — Exod. 20:4-6.
Die eerste gebod leer ons Wie ons as God moet dien, nl. die enige ware God van hemel en
aarde. Die tweede gebod leer ons hoe ons God moet dien, nl. in gees en waarheid en nie deur
uitwendige afbeelding nie. Van God mag g'n gesnede beeld of enige gelykenis gemaak word
nie. Dit wil sê God kan nie deur hout of steen of klei uitgebeitel of gevorm word nie, en ook
mag ons op generlei wyse enige afbeelding of gelykenis van God daarstel of Hom in een of
ander vorm of gedaante probeer voorstel nie. Ons mag nie gebruik maak van die dinge wat
bo in die hemele is, soos son, maan of sterre, of die voëls van die hemel nie. Ook mag ons
God nie voorstel in enige gedaante van enigiets wat onder op die aarde of onder die aarde in
die waters van die see is nie. Dit kom dus alles hierop neer dat ons God nie mag aftrek in die
stof en Hom wil beperk in ruimte en grense soos wat die skepsel besit nie. God is 'n Gees, en
dié wat Hom aanbid, moet Hom in gees en waarheid aanbid (Joh. 4:24). Dit raak dus God se
eer, en Hy is jaloers op sy eer; dit wil sê God is gesteld op die handhawing van sy eer en sal
nie duld dat dit straffeloos geskend word nie. Hy is God en g'n skepsel nie en mag dus ook
nie deur ons in die vorm of gedaante van 'n skepsel voorgestel of gedien word nie.
Van God mag dus geen beeld hoegenaamd gemaak word nie. Dit beteken egter nie dat ons
nou g'n portrette of skilderye of beelde van enige skepsel of van mense mag maak nie, soos
die Mohammedane beweer. Nee, ons mag wel die gawes beoefen wat God ons gegee het,
om sy handewerk in swakheid na te boots in plastiese vorme, en ons mag ook portrette van
ons dierbares hê vir 'n gedagtenis. Maar ons mag sulke dinge nooit godsdienstig vereer nie.
Dan word dit 'n skriklike sonde. En soos ons nog sal sien, is dit inderdaad die sonde wat die
Roomse Kerk bedryf met hulle beelde van die heiliges. Ook is die gevaar daar dat ons te veel
waarde kan heg aan portrette of skilderye wat ons besit, en dat ons so 'n portret of skildery
byna aanbid.
Daarom moet ons God steeds bid om ons te bewaar vir hierdie sonde en ons geestelike lewe
op so 'n verhewe peil te hou dat ons siel nie aan die stof verkleefd raak nie.
Dit gaan in die tweede gebod ten diepste oor die verhouding tussen gees en stof. Waar daar
nie 'n suiwer geestelike verhouding tussen ons en God is nie, daar word nie net ons godsdiens
nie maar ten slotte God self as't ware in die stof neergetrek. In al sulke soort godsdiens word
die persoonlike verhouding tussen die gelowige en God ingeruil vir 'n magies-meganiese
saakverhouding, en dan ontvang die uiterlike seremonies en vorms 'n betekenis wat hulle nie
toekom nie. Dit is byvoorbeeld die geval met die Sakramentalisme van die Roomse Kerk en
ook met die sogenaamde Liturgiese beweging van ons tyd. Die sakramente en liturgiek
(dienshandelinge) in die erediens word dan selfstandige draers van die goddelike genade. So
word die erediens in sy seremoniële aspek 'n beeld waarin ons God sien en dien.
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15 OKTOBER
"DAT .... ONS HOM OP GEEN ANDER MANIER MAG VEREER AS WAT HY IN SY
WOORD BEVEEL HET NIE" — Vr. 96.
"Maar Hy antwoord en sê vir hulle: Waarom oortree julle ook die gebod van God ter
wille van julle oorlewering?" — Matt. 15:3.
Die doel en strekking van die tweede gebod is dat ons God as God moet dien en vereer en
dus nie volgens ons eie insigte of opvattinge nie. God is 'n Gees en moet dus op 'n geestelike
wyse gedien word. So nie, dan beledig ons Hom en maak ons Hom gelyk met die skepsele.
Die tweede gebod gaan dus in teen alle eiesinnige godsdiens, waarvan daar ook sprake is in
Kol. 2:23 byvoorbeeld.
God is nie vorm of gestalte nie, omdat Hy 'n Gees is en wel 'n oneindige Gees, sonder grense
of perke. Hy is alomteenwoordig en kan dus nie in die vorme van tyd en ruimte vasgeperk
word nie. Vorm en gestalte is iets wat alleen by die eindige en beperkte kreatuur behoort. Van
God weet ons alleen wie Hy is en wat sy heerlike deugde is. Maar ons kan g'n voorstelling
van Hom maak nie. Alle voorstelling van God in menslike vorme en beelde is onwesenlik en
figuurlik, alhoewel dit tog enigsins 'n denkbeeld van God gee, aangesien die mens na sy beeld
geskape is, en alles wat in die mens is, op volmaakte en onbeperkte wyse in God gevind word.
As die Bybel dus sê dat God kan sien en hoor en spreek ens., dan is dit 'n uitdrukking wat op
menslike wyse enigsins weergee wat op 'n Goddelike wyse geskied en wat ons nooit ten volle
sal kan begryp nie.
Maar juis daarom is dit so gevaarlik om 'n beeld van God te probeer maak. Want dan trek ons
Hom neer in die stof en dink ons op 'n beperkte en kleinlike wyse oor God, wat geensins reg
laat geskied aan sy Goddelike verhewenheid en allesoortreffende volmaaktheid nie. In plaas
daarvan dat ons siele deur die geloof uit die stof opgehef word tot God wat hoog woon, trek
ons Hom af tot ons peil en sink dan self weg in die sinlike en stoflike. Godsdiens wat dus met
beeldediens gepaard gaan, is altyd op 'n lae sinnelike peil en is nie in staat om die mens op
te hef en sy siel oor die stoflike en sinnelike te laat heers nie. In stede daarvan dat ons meer
en meer geestelik verdiep en opgehef word as beelddraers van God, word God omgevorm en
verstoflik totdat Hy neergetrek is tot ons peil en dus 'n Beelddraer van ons word.
Beeldediens is 'n gruwelike sonde. En dit word vandag nog bedrywe deur almal wat eiesinnige
godsdiens beoefen, wat glo wat hulle wil en doen soos hulle wil al is dit dan ook onder nog so
'n skyn van vroomheid. God moet gedien word soos Hy gedien wil wees en moet wees en nie
soos ons dink dat Hy gedien moet word nie.
As iemand byvoorbeeld meen dat hy God beter kan dien in die natuur as in die Godshuis, dan
is dit eiewillige godsdiens, want die Here het sy volk nie beveel om die Sabbat onder bome
en in klowe deur te bring nie maar by sy heilige tempel; so iemand sal dan ook geen seën
ontvang van sy Sabbatsviering nie. Mens hoor so dikwels: O, almal dien maar dieselfde Here!
Maar die vraag is: Hoe dien hulle die Here? Sou 'n mens God op 'n welbehaaglike wyse kan
dien tussen byvoorbeeld die vrymesselaars, waar vrydenkers, Jode, Mohammedane en enige
soort saamboer? Nee, God is heilig en moet op 'n heilige wyse gedien word.
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16 OKTOBER
"DIE BEELD VAN GOD" — Vr. 96.
"Hy is die, Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping" —
Kol 1:15.
Daar is maar net één Beeld van God, waarin God in waarheid en heerlikheid weerspieël word,
en dit is sy Seun, Jesus Christus. En Christus is die Eniggeborene van die Vader, God self in
volle heerlikheid en nie 'n stomme namaaksel van mensehande nie. Ons het daarom ook g'n
Beeld van God nie, want Christus sê: "Hy wat My gesien het, het die Vader gesien" (Joh.
14:9). In die aangesig van Christus sal ons God aanskou, en buite Hom sal ons God in
ewigheid nie sien nie.
Maar die mens is beelddraer van God. God het gesê: "Laat Ons mense maak na ons beeld,
na ons gelykenis. ..." (Gen. 1:26). En ons lees in Kol. 3:10: ".... en julle jul met die nuwe mens
beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper". Ook lees ons in Efés.
4:24: ".... en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid
en heiligheid".
Die behoefte aan 'n beeld van God is op sigself verstaanbaar, aangesien die mens die beeld
van God in homself deur die sonde sodanig beskadig het dat dit haas onherkenbaar is en hy
dus nou weer soek na die herstel van die verlore gemeenskap met God. Waarin die beeld van
God in die mens presies bestaan, is moeilik om te verklaar. Volgens die Skrif moet ons die
beeld van God sien veral in die kennis, geregtigheid en heiligheid wat die mens oorspronklik
besit het. Daarin is hy wesenlik onderskeie van alle andere skepsele en is hy verhewe bokant
diere en plante. Hy kan dink en redeneer en God ken in die werke van sy hande. Hy het 'n wil
om te doen wat goed is, en die kwaad te weerstaan. Ook het hy 'n hart waarin liefde vir God
en sy naaste woon en waardeur hy homself in heiligheid aan God kan wy. Deur die sonde het
hy egter verval in onkunde, ongeregtigheid en onheiligheid. Selfs in sy liggaamlike voorkoms
en houding het ook iets uitgekom van die koninklike heerlikheid van die mens as beelddraer
Gods. Maar ook dit is deur die sonde geskend.
En nou kan ons op g'n ander manier die beeld van God weer terugkry nie as dat ons deel kry
aan Christus, sodat Hy in ons en ons in Hom lewe. En as ons nie voor die beeld van God in
Christus in aanbidding kniel nie, dan sal ons die beeld van die Antichris aanbid (vgl. Openb.
13:14 en 15). Wie dus voor stomme beelde gekniel lê, kan nie terselfdertyd ook vir Christus
aanbid nie. Dis óf die een óf die ander. Mag God dan gee dat ons in Christus weer meer en
meer na sy beeld vernuwe word en also iets van sy heerlikheid in ons lewe vertoon!
As mens so na die wêreld kyk, dan gaan dit amper moeilik om God se beeld daarin te sien.
Dit vertoon in so baaie opsigte 'n beeld van verwoesting en verwarring, van doodsverskrikking
en helse benouing. Ook die mens se lewe is van dié aard dat hy dikwels meer na 'n dier of 'n
duiwel lyk as na God.
Ons moet strewe om God se grootheid, heiligheid, heerlikheid, verhewenheid, volmaaktheid
in ons lewe en in hierdie wêreld af te beeld. Dit beteken dat God self in Christus in ons lewe
tot openbaring moet kom. En dan sal ons nie voor stomme beelde neerkniel nie maar self
beelde wees van God se genade en almag. Ons lewe en bestaan sal luid spreek van God, en
alles sal sy lof verkondig.
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17 OKTOBER
"MAG ONS DAN GLAD NIE BEELDE MAAK NIE?" — Vr. 97.
"Ook het hy twee gérubs van goud gemaak .... Een gérub aan die een ent en één
gérub aan die ander ent. Uit een stuk, saam met die versoendeksel, het hy die gérubs
gemaak" — Exod. 37:7 en 8.
Soos ons reeds gesien het, belet die tweede gebod ons nie om beelde in die algemeen te
maak nie, tensy ons God daardeur wil afbeeld of aan die beelde goddelike verering toebring.
So het die Here byvoorbeeld self aan Moses opgedra om vir Aholiab en Besaliël te kry om die
twee gérubs en al die ander kunswerke van die tabernakel te maak. So was daar byvoorbeeld
gegote beelde van beeste onder die koper-waskom of -see wat in Salomo se tempel
aangebring was (1 Kon. 7:25). Ook was daar nog allerlei ander versiersels in gegote werk.
Christus het nie die afbeelding van die kop van die keiser op die muntstuk veroordeel nie.
Die vraag kom egter op of ons ook wel beelde of skilderye mag maak van Christus en van sy
apostels, ens.? Hierteen het die Gereformeerdes beswaar, veral wat betref die afbeelding van
Christus. Die Roomse, Anglikaanse en ander kerke het egter nie beswaar daarteen nie. Ons
beswaar teen die maak van afbeeldinge van Christus en die apostels is veral die feit dat ons
nie weet hoe hulle gelyk het nie en dus 'n totaal verkeerde en valse voorstelling van hulle kan
gee. Hoe dikwels gebeur dit nie in die lewe dat mens jou iemand glad anders voorstel as wat
hy werklik lyk nie! Ons mag enige indrukke hê van so 'n persoon maar wat tog 'n skewe en
eensydige kyk op sy persoon is. En as ons hom nader leer ken, kom hy vir ons in 'n ander lig
te staan. Daarby kom nog dat, wat Christus betref, hy nie 'n blote mens was nie maar ook God
self. En wie sou in staat wees om die Goddelike krag en majesteit wat deur sy persoon moet
uitgestraal het, af te beeld of te skilder? Wie kan die indrukwekkende en imponerende
verskyning van God en mens in één persoon in beeld vaslê? Die afdrukke van die Christus
wat mens dikwels in huise sien hang, stoot jou af en laat Hom dikwels voorkom soos 'n
swakkeling wat ons moet jammer kry.
Al sou daar dus nog iets voor te sê wees om vir klein kindertjies die Bybelse verhale in prente
en kleure voor te hou, wat vir hulle die saak begryplik maak en dit beter laat onthou, dan is dit
in die algemeen tog af te keur om beelde of skilderye van die Bybelse persoonlikhede te maak.
Ook hier moet streng gewaak word om nie onder 'n dekmantel van vroomheid en
gemoedelikheid beeldediens in te voer nie. Ons behoort nie soos kindertjies met prentjies
geleer en gevoed te word nie maar alleen met die volsalige beeld van onse Heiland versadig
te word.
Die Roomse Kerk beweer wel dat hulle nie die beelde aanbid nie maar wel die heiliges wat
daardeur voorgestel word, en dat hierdie heiliges nie aanbid word nie, maar alleen vereer
word. Tog weet ons dat dit alles priesterbedrog is. Die Roomse Kerk hou deur sy beeldediens
sy lidmate in die mentaliteit van kinders, en vir 'n kind lewe alles, tot bome en berge en ook
beelde en prente. Die beeld is vir die Roomse lidmaat die persoon self. Daarom kon hulle selfs
die heidense beelde feitlik net so oorneem en hulle dan net Christelike name gee. Wat sal ons
sê van die moderne verfilming van Bybelse verhale? Is dit nie ook beeldediens nie? Word
daardeur nie die geestelike peil van ons godsdiens verlaag nie? O, die mens wil so graag sien
en nie deur die geloof alleen lewe nie.
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18 OKTOBER
"BEELDE AS BOEKE VAN DIE LEKE" — Vr. 98.
"Wat baat 'n gesnede beeld dat sy maker dit reggekap het, 'n gegote beeld, wat 'n
leuenleraar is, dat die maker op sy maaksel vertrou, deur stomme afgode te maak?
Wee hom wat vir 'n stuk hout sê; Word wakker! vir 'n dooie klip: Ontwaak! Kan hy 'n
mens leer? Kyk, hy is oorgetrek met goud en silwer, en daar is geen gees in sy
binneste nie! Maar die HERE is in sy heilige tempel — swyg voor Hom, o ganse
aarde!" — Hab. 2:18-20.
Ons lees nêrens in Ou of Nuwe Testament dat daar beelde of skilderye gemaak is van die
profete of die apostels of selfs van Christus nie. Manne soos Moses, Dawid, Johannes die
Doper ens. is nooit afgebeeld nie. Tog sou die Jode dit sekerlik gedoen het as hulle nie vir
beeldediens bevrees was nie. Die enigste beelde waarvan ons lees, is dié van die goue
kalwers wat Jerobeam, die seun van Nebat, laat oprig het by Dan en Bet-el. En dit was so 'n
gruwel in Gods oë dat die profete nooit kon ophou om Jerobeam te verwyt oor sy gruwelike
ontering van God nie.
Die beelde van heiliges, veral van die maagd Maria en van Christus en die apostels, het egter
mettertyd ingesluip in die Roomse Kerk. Daaroor was daar 'n geweldige stryd. Meer as een
keer was daar 'n beeldestorm en is die beelde met geweld uit die kerke verwyder. In die agste
eeu egter het die beelde in die kerk 'n blywende plek verower, veral onder invloed van die
keiserinne Irene en Theodora. Volgens die Roomse Kerk dien die beelde in die kerk as boeke
van die leke. Dit wil sê hulle help die gewone lidmate in hul swakgelowigheid om die onsienlike
dinge beter te begryp. Die Roomse beweer dat hulle nie die beelde aanbidding (dulia) skenk
nie maar alleen verering (latreia). In die praktyk egter word die beelde tog maar vereenselwig
met die persone wat afgebeeld is, en word die beelde inderdaad in die gebed aangeroep. Ja,
daar was gevalle waar die verf van die beelde afgekrap en met die nagmaalswyn vermeng is,
omdat daardeur dan 'n soort krag van die heiliges in die wyn gelê sou word.
God het nêrens beveel dat sy volk deur beelde geleer en onderrig moet word nie. Nee,
inteendeel, Israel was die enigste volk in die hele heidenwêreld wat hulle omring het, wat nie
beelde in hul tempel besit het nie. Israel moes deur die geloof lewe. Gods Woord was vir hulle
die enigste bron van openbaring waaruit hulle kennis van God en die geestelike dinge moes
put. God is 'n gees, en sy diens moet ook geestelik wees in dié sin dat Hy alleen deur die
geloofsoog aanskou moet word en nie met die vleeslike oë nie. So nie, dan word die gees
deur die stof oorheers en kry stofaanbidding ten slotte die oorhand. As Gods volk waarlik
geestelik lewe, sal hulle nie die minste behoefte voel aan beelde en sulke dinge, om daardeur
met God in aanraking te kom nie.
Dit alles sluit natuurlik nie uit dat Gods volk in die erediens van die kuns kan en moet gebruik
maak nie. Daar is geen beswaar teen 'n mooi kerkgebou wat van binne en buite kunsvol
ingerig en afgewerk is nie. God self is die groot Kunstenaar, wat die tempel van sy skepping
wonderskoon gemaak het; lees maar Openbaring 21 om te sien hoe daar in die Nuwe
Jerusalem van edele metale en gesteentes gebruik gemaak is. Ons mag nie oorgeestelik
wees, soos sekere sektes en die godsdiens goedkoop en platvloers maak nie. Tog is hier altyd
die gevaar van beeldediens en dat ons godsdiens meer kunsgenieting as aanbidding van God
sal wees. Daarom moet ons baie versigtig wees. Die kuns moet in die kerk steeds dien en
nooit heers nie.
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19 OKTOBER
"DIE LEWENDE VERKONDIGING VAN SY WOORD" — Vr. 98.
"En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos
op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester
opgaan in julle harte" — 2 Petr. 1:19.
Toe die Reformasie onder Luther en Calvyn plaasgevind het, is daar 'n radikale omwenteling
in die erediens aangebring. Waar in die Roomse Kerk die diens hoofsaaklik bestaan het uit
kultiese handelinge soos die aansteek van reukwerk en kerse, die bediening van die mis, die
sing van kore, ens., terwyl daar nouliks 'n woordjie uit die Skrif gespreek word, daar het in die
Protestantse kerke die prediking van die Woord die ereplek ingeneem en het alles gedraai om
die verkondiging van die Evangelie. Die altaar het plek gemaak vir die preekstoel.
Alle uiterlike seremoniële handelinge is sover moontlik afgeskaf of vereenvoudig. Sulke dinge
soos kniebuiging, kruisslaan, wywater, religieuse kledingstukke, koorsange ens., het uit die
Gereformeerde Kerke verdwyn saam met die beelde. Immers, dit is gevoel dat al daardie
dinge ten slotte niks anders is as 'n vorm van beeldediens, van veruitwendiging en
versinneliking van die godsdiens nie. Waar God waarlik op 'n geestelike wyse gedien word,
moet alles so ingerig en geskik word dat die erediens inderdaad 'n ontmoeting tussen God en
sy volk is, waar God tot sy volk spreek deur sy Woord en waar die gemeente gelowig luister
en van hulle kant voor God hul siel uitstort in gesang en gebed. Alle dinge wat die aandag kan
aftrek en die gemeente laat verval in blote kunsgenieting van die skone dinge wat hulle hoor
en sien, moet geweer word, sodat daar 'n persoonlike en direkte ontmoeting tussen God en
sy volk kan plaasvind. God is onsigbaar en kan dus alleen deur die geloof aanskou word. G'n
sigbare dinge kan dien om ons met God in aanraking te bring nie. Hulle trek ons eerder van
Hom af. En dan word die erediens niks anders as 'n konsert nie. Die gemeente ontmoet God
dan nie persoonlik nie maar sit daar as toeskouers in 'n konsert waar hulle die skoonheid en
kuns geniet en sekere indrukke kry waarmee hulle huistoe gaan.
Ons kan daarom nie sterk genoeg waarsku teen die gevaar om die eenvoudige en
diepgeestelike ontmoeting tussen God en sy volk te laat vervang en verdring deur allerlei en
nog wat, wat mooi en indrukwekkend is maar wat ten slotte niks meer is as 'n mooi en
aantreklike beeld waarvoor ons kniel nie. Daar moet orde en deftigheid, ook gevoel en warmte
in ons godsdiens wees. Maar die gemeente moet steeds voel dat dit die ontmoeting met God
self is wat hulle versterk en verkwik en nie allerlei kunsvoordragte en kunsvoorwerpe wat ons
siel roer nie. Daar is 'n oneindige verskil tussen 'n erediens en 'n konsert.
Die Here Jesus het sy dissipels in die wêreld ingestuur met die eenvoudige dog magtige
opdrag om die Evangelie te verkondig (vgl. Matt. 10:7; 28:19; Rom. 10:14, 15; 1 Kor. 1:17; 1
Kor. 9:16). Hy het hulle nie opdrag gegee om met kunsvoordragte, koor- en orreluitvoerings,
interessante vertellinge en boeiende verhale en wat dies meer sy te probeer om op die
gemoed van die gemeente te werk nie. God kan seer sekerlik ook deur allerlei dinge en
gebeurtenisse tot ons spreek, maar die spesifieke taak is aan die Kerk opgedra om die
Evangelie te verkondig. God wil hierdie geestelike middel gebruik om sy geestelike doel te
bereik. Alle andere middele verlaag die geestelike toon.
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20 OKTOBER
"'N JALOERSE GOD" — Vr. 98.
"En die HERE het vir my sê: Gaan nog 'n keer, bemin 'n vrou wat bemin word deur
haar vriend, maar owerspel bedrywe, net soos die HERE die kinders van Israel
bemin, terwyl hulle hul tot ander gode wend...." — Hos. 3:1.
Die kerk van die Here word in die Skrif dikwels vergelyk met 'n bruid of 'n vrou. En die valse
kerk kom dikwels voor onder die beeld van 'n hoer (Openb. 17). In ons teksvers laat God deur
'n simboliese handeling van die profeet uitkom hoedat Israel nes 'n ontroue vrou is wat in
owerspel lewe, omdat hulle hul tot die afgode gewend het. God is 'n jaloerse God wat nie wil
hê dat die eer wat Hom toekom, en die trou wat aan Hom verskuldig is, aan ander gegee word
nie.
Wie God dus op 'n verkeerde en onwaardige wyse probeer dien, sal die gevolge van sy sonde
dra, aangesien alle beeldediens 'n belediging vir God is. Maar die sonde wreek homself ook
aan die kinders tot in die derde en vierde geslag. Daarenteen rus 'n erflike seën tot in verre
geslagte op diegene wat God in waarheid en opregtheid probeer dien. Daar is waarlik groot
seën aan verbonde om God op gepaste wyse te dien in hierdie wêreld. Ons godsdiens of
erediens is nie privaatsaak wat net onsself raak nie. Nee, ons kinders en kindskinders sal nog
die gevolge daarvan ondervind, ten goede of ten kwade. Dis van die allergrootste belang dat
ons die suiwerheid van ons godsdiens bewaar en nie in sinnelike beeldediens verval nie. Die
geestelike dieptepeil van ons godsdiens dra heilsame of bitter vrugte vir ons nageslag. Wel
lees ons in Eség. 18:20: "Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die
ongeregtigheid van die vader help dra nie....", maar daardeur wil God die persoonlike
verantwoordelikheid van elke mens vir sy eie sonde beklemtoon. Ons moenie dink om die
skuld vir ons eie sondes op ander af te skuiwe nie. Dit neem ewewel nie weg nie dat die manier
waarop ons God dien in die lewe tot groot seën of vloek vir ons nageslag is, volgens die
tweede gebod. As ons God dien op 'n manier, waardeur ons God in die stoflike en sinnelike
aftrek, dan sal ons hele siel en gees onder die mag en invloed van stofaanbidding geraak.
Ons sal van 'n hoë geestelike peil afsak tot diens van die vlees en van die begeerlikhede van
die sinne. Ons sal mettertyd ons menslikheid verloor en afsak, tot groot ellende vir onsself en
vir ons nageslagte. Aan die ander kant, as ons God dien in gees en waarheid, sal dit die peil
van ons geestelike lewe ophef en ons innerlik verryk en versterk op so 'n wyse dat ons kinders
tot in verre geslagte nog die geseënde uitwerking daarvan sal geniet. So geniet ons vandag
nog baie seëninge as gevolg van die hoogstaande godsdienstigheid en geestelike peil van die
vrome voorgeslag.
Ja, die godsdiens druk sy stempel af op ons hele wese en raak daarom ook 'n volk se politieke,
ekonomiese, maatskaplike en kulturele lewe. Daar is 'n duidelike onderskeid tussen die volke
wat onder Roomse, Anglikaanse, Metodistiese, Lutherse, Calvinistiese of AteïstiesKommunistiese godsdienstige invloede staan. 'n Lutheraan, 'n Calvinis of 'n Metodis is nie net
in die kerk anders nie maar is 'n ander soort of tipe mens op elke gebied. Waar ons die
Calvinistiese Godsdiens beskou as die hoogste of suiwerste godsdiens en as ons nasionale
godsdiens, is dit duidelik dat ons volkslewe nie sal regkom voordat die kerk in ons land hierdie
godsdiens suiwer en onvervals aan sy lidmate bring nie.
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21 OKTOBER
"WAT EIS DIE DERDE GEBOD?" — Vr. 99.
"Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal
die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie" — Exod. 20:7.
Die derde gebod het ten doel die beskerming van die Naam van God. Die naam speel in die
Bybel 'n groot rol. Dis nie maar net 'n blote klank nie maar wil aandui wie en wat die persoon
is wat die naam dra of wat die ouers van so 'n kind verwag, ens. Soms is iemand se naam
verander om aan te dui dat so 'n persoon 'n innerlike verandering ondergaan het. So het Jakob
byvoorbeeld Israel geword.
As in die derde gebod dus gepraat word van Gods Naam, dan sien dit nie net op die spesifieke
name soos Elohim — God, die Skepper, Jehova — die Verbondsgod, ens., nie maar sluit dit
in die ganse volheid van God se openbaring, soos Hy Hom in Skrif en natuur aan ons bekend
gemaak het.
Ons is gewoonlik trots en gesteld op ons naam. En tereg ook, want aan 'n mens se naam
hang jou eer en waardigheid. Die Bybel sê: "'n Naam is verkiesliker as groot rykdom" (Spr.
22:1). "Wie 'n goeie en gerespekteerde naam het, gaan maklik deur die lewe. Maar wie
eenmaal sy naam weggegooi het, kan nie weer invloed en vertroue verwerf nie. As mens jou
naam kwyt is, dan is dit amper nie meer die moeite werd om te lewe nie. In mens se naam lê
jou eer, posisie, jou geluk. En tog is ons maar swakke sondaars. Ons is so gesteld op ons
naam, en tog verdien ons nie 'n goeie naam nie, want ons doen daagliks soveel sonde.
Ewewel is daar tog iets goeds in dat ons nog waarde heg aan 'n naam. Dis mooi as mens nog
trots is op jou familienaam en dit as 'n erenaam beskou wat jy ook aan jou kinders gee. Hoe
jammer, daarom, dat ons aan God nie die eer gee wat Hom toekom nie, dat ons sy heilige
Naam so maklik misbruik deur te vloek en te sweer! As daar één Naam is onder die ganse
hemel wat met die allergrootste eerbied en agting bejeën moet word, dan is dit seker God se
drie maal heilige Naam. Hoe hoër iemand op aarde aangeskrewe staan, des te seldsamer
word sy naam genoem. G'n onderdaan sal daaraan dink om die koning op sy naam aan te
spreek nie. Tog word God se heilige Naam deur talle mense op so 'n goedkoop en
gemeensame manier gebruik. Mens kan soms koud word om te hoor op hoe 'n onverskillige
en minagtende wyse Gods Naam deur roekelose sondaars op die lippe geneem word. Dis 'n
wonder dat God sulke vloekers nie neerslaan en verpletter soos met 'n weerligstraal nie. Mag
God ons genade gee om sy heilige Naam te eer en dit met die grootste eerbied te gebruik!
Mag ons ook begryp dat 'n mens 'n godslasteraar kan wees sonder om te vloek! As jy God nie
ken en erken vir wat Hy is nie, dan is dit ook 'n lastering van sy heilige Naam, soos geopenbaar
in sy Woord. As byvoorbeeld in die V.V.O.16 die heilige Naam van God verswyg word en daar
nooit in sy Naam gebid word nie, dan vloek die V.V.O. en alles wat hy doen, teen God. As in
ons universiteite of op ons skole 'n valse en onbybelse wetenskap verkondig word, dan laster
daardie professore en onderwysers die Naam van God. As ons in ons gemengde samelewing
met die sonde kompromitteer en beginsels versaak ter wille van die vrede, dan laster ons
daardeur die Naam van God.
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22 OKTOBER
"GODS NAAM LASTER" — Vr. 99.
"En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê: As iemand sy God vloek, dan sal
hy sy sonde dra. En wie die Naam van die HERE laster, moet sekerlik gedood word;
die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling net soos die kind van
die land — as hy die NAAM laster, moet hy gedood word" — Lev. 24:15 en 16.
Wat word daar nie gruwelik gelaster op die aarde nie! Die vloekers sal verstom wees as hulle
maar net één enkele dag wou boekhou van die talle vloeke wat uit hul mond gekom het. En
hoe vreeslik moet dit nie wees vir God wat al die vloeke oor die hele aarde gedurig moet
aanhoor nie!
G'n wonder dat God in sy heilige wet ook hierdie gruwelike sonde so sterk teëgegaan het nie
en dat Hy uitdruklik gebied het dat 'n lasteraar ter dood gebring moet word. In die oog van
God is dit dus net so 'n gruwel om te vloek as wat dit is om te moor. Die doodstraf geld vir
albei ewe goed. So lees ons van die jong man, seun van 'n Israelitiese vrou en 'n Egiptiese
man, wat gestenig is omdat hy Gods Naam gelaster het (Lev. 24:10-23).
Gods Naam kan direk gelaster word deur God opsetlik in sy aangesig te vloek of te vervloek.
Dis 'n verskriklike sonde. Mens kan ook jouself of jou medemens vervloek. Dit beteken dat jy
so iemand verwens en hom die lewe nie gun nie. 'n Mens het egter nooit die reg om 'n vloek
oor 'n ander uit te spreek nie, tensy jy direk van God daartoe opdrag sou ontvang. En wie God
vervloek, vervloek daardeur homself en haal die oordeel oor homself.
Die meeste mense vloek egter uit gewoonte. Hulle kom dit skaars agter en dink nie oor wat
hulle doen nie. Om te vloek is 'n teken van swakheid. Die vloeker is bewus van sy swakheid
en wil dan klem by sy woorde sit deur Gods Naam of 'n ander vloekwoord daarby te gebruik.
Daar is ook bastervloeke, soos gedoriewaar (God hoor dis waarheid) ens. Ook die naam van
Jesus Christus word dikwels gebruik as vloekwoord. Ook sulke woorde soos verduiwels,
bliksem, hel, hemel, magtig ens. is vloekwoorde, omdat dit in verband staan met God, wie se
almag in daardie dinge uitkom en wat ons dus indirek inroep. Ons behoort soveel innerlike
krag te besit dat dit nie nodig is om die dinge wat ons sê, met vloekwoorde te versterk nie.
Vloek bring ook g'n voordeel vir iemand nie. Daarom is dit 'n des te duiwelser sonde. Mens
wen daar absoluut niks by nie. En tog is daar g'n sonde wat so 'n vat op 'n mens kry as om te
vloek nie. Dink maar hoe het die vloekery posgevat onder sportmense en soldate, studente
en fabriekswerkers en soveel talle soorte mense meer! Daar is maar een remedie daarvoor.
Ons moet meer en beter leer bid, en dan sal ons minder vloek. Die gebed verban die vloek
van ons lippe af. Wie 'n biddende lewe lei, sal nie 'n lasteraar kan wees nie.
Vloek en laster was dan ook by ons volk vroeër 'n seldsaamheid. Dit was alleen matrose en
dergelike wat sulke dinge gedoen het. 'n Vloeker sou homself dadelik gebrandmerk het en
sou gou agtergekom het dat hy 'n sosiale uitgeworpene was. Maar wat is dit nie, helaas,
vandag anders nie! Mens huiwer amper om op openbare voertuie, vakansieoorde en dergelike
plekke te kom. Mans en vroue wedywer as't ware met mekaar oor wie die grofste taal kan
gebruik. Kan daar vir ons volk 'n daeraad wees onder sulke omstandighede? Wat is die
grootste lasteraars in ons land — die blankes of gekleurdes? Mag God ons volk tot inkeer
bring!
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23 OKTOBER
"ONVERSKILLIGHEID TEENOOR GODS NAAM" — Vr. 99 en 100.
"En as iemand sondig — dat hy die luid gesproke beswering hoor, terwyl hy getuie
was, dit gesien het of daarvan weet — as hy naamlik dit nie te kenne gee nie en so sy
ongeregtigheid, moet dra.. .." — Lev. 5:1.
Die Kategismus leer ons dat ons ons skuldig maak aan sonde teen die derde gebod as ons,
deur te swyg of dit toe laat wanneer iemand in ons teenwoordigheid vloek, daardeur ook
meedoen aan die ontering van Gods Naam. Volgens die Levitiese wet was iemand wat getuie
was van een of ander misdaad en dit nie geopenbaar het nie, medeskuldig aan die misdaad.
O, daar is soveel onverskilligheid teenoor die misbruik van Gods heilige Naam. Ons hoor hoe
ons medemens Gods Naam misbruik, en tog doen ons niks om hom te bestraf en die sonde
teë te gaan nie. En so woeker die sonde voort sonder dat ons dit probeer keer. Dis ons plig
om onmiddellik te reageer as daar in ons teenwoordigheid gevloek word. As dit ons eie naam
is of dié van ons dierbares, sal ons nie toelaat dat dit deur die modder gesleep word nie. Hoe
kan ons dan toelaat dat God in ons teenwoordigheid so beledig word? In Nederland is daar 'n
bond vir die bestryding van die lastering van Gods Naam. Hierdie bond sit oral plakkate op,
waarop ons lees: "Met vloeken en ijdel gebruik van Gods Naam, onteert men Hem, beledigt
men zichzelf en kwetst men anderen". So word die publieke opinie bearbei om die
vloekgewoonte teë te gaan. By ons is dit dikwels so anders. Daar word soms geskaterlag as
iemand lelike vloeke los. Ouers skep daar soms 'n behae in om hul onskuldige kindertjies te
leer vloek en beskou dit as pret. Daar is kinders wat ook kan vloek voor hulle nog kan bid.
Nee, ons moet voel dat Gods Naam altyd en oral met vrees en eerbied gebruik moet word.
En waar die Bybel die Boek is wat aan ons Gods Naam openbaar, moet ons die Skrif nie
anders as met respek gebruik nie. Dit pas nie om met Bybeltekste of Bybelse persone grappe
te maak of te skerts nie. So maak ons net die Bybel goedkoop en vernietig ons die respek vir
Gods Woord. Ons moet ook van ons kant jaloers wees om Gods Naam op elke gebied in die
hoogste eer te hou. 'n Christen kan nooit neutraal of onverskillik staan in die lewe nie. In die
wetenskap, die politiek, die onderwys, die arbeid, ja, altyd en oral wil hy sien dat Gods Naam,
soos geopenbaar in die Heilige Skrif, geëer en grootgemaak word. Die Bybel is die Boek wat
vir ons sê wie God is en wat sy Naam dus beteken. Daarom moet ons ook vir die Bybel en die
Kerk die grootste agting hê: Die hele moderne Skrifkritiek is 'n aanranding van Gods heilige
Naam en dus sonde. Dit neem 'n onverskillige houding in t.o.v. wat in die Skrif geopenbaar is,
en toon g'n respek vir die inhoud van die Bybel nie.
As gelowiges moet ons altyd en oral belydende en getuiende dissipels van die Here Jesus
Christus wees. Christus het gesê "Elkeen wat My sal bely voor die mense, hom sal die Seun
van die mense ook bely voor die engele Gods. Maar hy wat My verloën voor die mense, sal
verloën word voor die engele van God" (Luk. 12:8, 9). Ook het Christus gesê dat wie nie vir
Hom is nie, teen Hom is. As gelowiges moet ons beslis kant kies vir Christus, omdat Hy vir
ons kant gekies het. Dit wil nie sê dat ons aanstootlik en opdringerig met ons godsdiens moet
wees nie maar wel dat ons in alle beskeidenheid, maar met volkome beslistheid, ons moet
verset teen elke aanranding van sy Naam. As dit nie anders kan nie, moet ons onsself
verwyder uit geselskap waar daar gevloek word.
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24 OKTOBER
"DIE HEILIGE NAAM VAN GOD GEBRUIK" — Vr. 99.
"Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom 'n naam gegee wat bo elke
naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en
die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus
Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader" — Fil. 2:9-11.
Die Jode het op grond van die derde gebod die Verbondsnaam van God nooit uitgespreek
nie, selfs nie in godsdienstige verering nie. Dit is egter 'n totale misvatting van die bedoeling
van die gebod. Ons mag die naam van God nie ydellik gebruik nie, d.w.s. ons moet Gods
Naam nie vir sondige doeleindes gebruik nie. Maar daaruit volg tog dat ons Gods Naam wel
reg moet gebruik. Ons mag Gods Naam nie begrawe of wegbêre nie. Nee, ons moet die Naam
van God laat skitter in al sy volheid en majesteit.
Die Kategismus wys daarop dat ons Gods Naam reg moet bely, aanroep en in al ons woorde
en werke verheerlik. Om Gods Naam te kan bely moet ons die Naam ken. En soos ons gesien
het, is Gods Naam die volheid van sy openbaring, soos gegee in die Heilige Skrif; wie God wil
ken, moet Hom uit de Skrif leer ken en by die lig daarvan dan ook Gods Naam sien soos
geskrywe in die letters van sy werke in die natuur. Ons moet dus kennis van God hê. Daartoe
moet ook die prediking van die katkisasie meewerk. As ons meer kennis het van Wie God is
en wat Hy doen, sal ons nie sy heilige Naam so maklik misbruik nie.
Maar daarby kom dan dat ons Gods Naam moet bely. Ons praat te min oor God en sy werke,
daarom vloek ons so maklik. As ons meer vrymoediglik God se Naam voor mekaar bely, sal
ons daardie Naam nie so ydellik gebruik nie. Dan sal die Naam vir ons 'n te tere en heilige
betekenis hê, as om dit op 'n goedkope manier te misbruik. Is dit nie vreeslik in ons menslike
omgang met mekaar, om te dink dat God se dierbare Naam byna totaal verdwyn het, behalwe
net om nog as vloekwoord te dien nie!
Ons moet meer en vuriger bid, dan sal ons minder vloek. As ons meer met God spreek, dan
sal ons minder van Hom spreek in die slegte sin van sy heilige Naam te misbruik. Dis omdat
God vir meer as een 'n God van hoorsê is (Job 42:5), 'n onbekende God, dat ons sy Naam so
maklik laster.
In alles moet ons strewe om God se Naam te verheerlik. As dit die hoofdoel is van ons lewe
en ons nie kan rus voordat Gods Naam in ons ganse persoonlike, kerklike en maatskaplike,
lewe geprys word nie, dan sal daar g'n plek meer oorbly vir die ontheiliging van sy Naam nie.
Mag Hy ons daartoe die nodige krag skenk!
Mag die kerk ook hierin sy verantwoordelikheid besef. Is dit nie grootliks die dweepsieke
metodistiese prediking wat daarvoor verantwoordelik is dat ons volk so weinig Skrifkennis het
nie? Hoe word die Kategismus prediking nie in baie kerke verwaarloos nie! Daar is tal van ons
volksgenote wat nog nooit 'n spesifieke preek oor die derde gebod gehoor het nie. Hulle sondig
grootliks uit onkunde, 'n onkunde waarvoor die kerk in baie gevalle verantwoordelik is. As die
hoogheerlike Naam van God nie in die hart van die gemeente in vlammende letters geskryf
word deur die prediking nie, hoe kan ons verwag dat daardie Naam in ons volkslewe tot sy
reg sal kom?
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25 OKTOBER
"MAG ONS BY DIE NAAM VAN GOD SWEER?" — Vr. 101.
"Jy moet die HERE jou God vrees en Hom dien; en by sy Naam moet jy sweer" —
Deut. 6:13.
Om 'n eed te sweer voor 'n regter in 'n geregsaak is op sigself nie sonde nie, mits die erns
daarvan besef word en dit uit noodsaak gedoen word ter wille van waarheid en geregtigheid.
So vind ons dat manne soos Abraham, Jakob, Dawid en Paulus byvoorbeeld gesweer het
onder sekere omstandighede (vgl. Gen. 21:24; 31:53; 1 Sam. 24:23; Rom. 1:9, ens.).
'n Eed is niks anders nie as dat God as getuie ingeroep word om die waaragtigheid van ons
woorde te bevestig, aangesien Hy alomteenwoordig en alwetend is en dus kan oordeel of ons
die waarheid praat of nie. Dit is daarom nie iets om mee te speel nie en moet alleen onder
allergewigtigste omstandighede en as voor die aangesig van God gedoen word, met die
uitsluitlike doel om die gereg te help om geregtigheid uit te oefen tot eer van God en tot heil
van ons medemense. Ons verskil dus van die wederdopers e.a. wat meen dat ons onder geen
omstandighede 'n eed mag aflê nie. Hulle beroep hulle o.a. op die woorde van die Here Jesus
in Matt. 5:33-37, waar ons in vers 34 en 35 lees: "Maar ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie
— nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is; ook nie by die aarde nie, omdat dit die
voetbank van sy voete is", ens. Christus Jesus wil hier egter juis die gewoonte teëgaan om
ligvaardiglik te sweer, al word die eed ook by die hemel of die aarde of Jerusalem of wat ook
al gedoen. Ons woord moet wees: Ja ja, nee nee (vers 37). En as iemand nie ons woord wil
vat nie, dan mag ons dit nie met 'n eed bevestig nie.
Dit alles sluit egter nie uit nie dat ons tog voor die owerheid mag en moet sweer om die gereg
te dien. Jesus Christus self het die eed afgelê toe Hy, in antwoord op die beswering van
Kajafas, geantwoord het: "U het dit gesê" (Matt. 26:63 en 64). Dit was 'n erkenning dat Hy
onder eed gestel is en die reg daarvan erken.
Wel moet ons ten sterkste waarsku en protesteer daarteen dat die owerheid die eedswering
goedkoop maak deur vir elke nietigheid 'n eed van die onderdane te verg. Ook is dit 'n
gruwelike belediging vir Gods Naam om van ongelowiges en heidene te verwag dat hulle in
Gods Naam moet sweer. Die manier waarop die eed dikwels afgeneem word, maak die indruk
asof dit 'n lastige formaliteit is wat sonder enige betekenis is. En as ons op die manier moet
sweer, is dit beter om glad nie te sweer nie. Mag God ons dan ook hierin genade gee om nooit
anders as biddend 'n eed te sweer nie!
Ons mag egter nooit iemand dwing om 'n eed af te lê nie. So 'n eed stel ons skuldig en is 'n
lastering van Gods Naam. Wat moet ons sê van sovele wat byvoorbeeld in oorlogstyd gedwing
word om 'n eed af te lê en aan te sluit? Al word hulle nie direk met geweld gedwing nie, word
daar tog sterk sedelike druk uitgeoefen en word hulle feitlik bedreig dat hulle uit hul werk
ontslaan sal word indien hulle die eed nie aflê nie. Dis seker 'n groot sonde.
Hierby kom nog dat ons nie moet dink dat ons maar ons woord kan breek soos ons wil as ons
nie juis 'n eed afgelê het nie. Al is 'n beëdigde verklaring sterker, mag ons nie maar dink dat
ons gewone verklarings somaar verleuen mag word nie. Die woorde van Christus in Mattheus
5, hierbo genoem, is van groot gewig. 'n Mens moet jou absoluut kan verlaat op die "ja" en die
"nee" van 'n mede-Christen.
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26 OKTOBER
"MEINEED" — Vr. 102.
"Maar voor alles, my broeders, moenie sweer nie: nie by die hemel nie, ook nie by die
aarde nie en ook geen ander eed nie; maar laat julle ja ja wees en julle nee nee,
sodat julle nie onder 'n oordeel val nie" — Jak. 5:12.
Die gelowige is verplig om die waarheid te spreek, tensy hy onder die oordeel van God wil val.
Kyk maar wat het met Ananias en Saffira gebeur. Petrus sê vir hom: "Ananias, waarom het
die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg.... Jy het nie vir mense gelieg nie,
maar vir God" (Hand. 5:3 en 4). En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en
gesterwe. So lees ons daar. So het die Godsoordeel hom en sy vrou op 'n vreeslike wyse
getref.
Sou diegene wat onder eed so maklik staan en lieg, nie daaraan dink nie? Vrees hulle nie om
daar en dan dood neer te val waar hulle nie net vir God en die mense lieg nie maar bowendien
nog God inroep as getuie om hulle leuens te bevestig. O, die gruwel van meineed word nie
genoeg besef nie. Mag God die gewetens wakker skud! Volgens die Kategismus beteken die
aflê van 'n eed niks minder nie as dat ek God self inroep om my te straf as ek nie die waarheid
spreek nie. Is dit dan nie vreeslik om meineed te pleeg nie? Is dit nie uitdaging aan God om
die lastering van sy Naam te straf nie? Kan 'n mens dit waag om so met die lewende God te
speel? O, dat ons gewaarsku mag wees deur wat met Ananias en Saffira gebeur het.
En laat ons nie vergeet nie dat ons as gelowiges deur meer as één heilige eed aan God
verbind is. Daar is die eed wat ons ouers aflê as hulle ons ten Doop hou. Daarmee is ons
plegtig aan God verbind as sy eiendom. Daar is die eed van trou wat ons aflê met ons
belydenis (verkeerdelik genoem as aanneme). Hier verbind ons ons opnuut op die
allerplegtigste wyse aan God en Christus Jesus. Elke keer as ons Nagmaal gebruik, lê ons
feitlik 'n eed af dat ons ons lewe aan God sal wy. En tog hoeveel verbondsbrekers is daar nie!
Staan ons nie voor God diep skuldig aan meineed nie, waar ons in die lewenspraktyk so
dikwels ons beloftes verbreek en doen wat ons nie mag doen nie? Laat ons tog nooit vergeet
dat ons deur meer as één eed aan God verbind is en dat ons die wêreld nie kan nawandel nie
tensy ons ons aan die grofste en brutaalste meineed wil skuldig maak. Daardie eenvoudige
"ja" wat ons voor die preekstoel uitgespreek het, het die volle betekenis en krag van 'n plegtige
en heilige eed.
As ons Hebreërs 6:13-20 lees, sal ons duidelik sien, nie alleen wat die betekenis van 'n eed
is nie maar ook dat ons ganse bestaan as verbondsvolk in 'n heilige en Goddelike eed gewortel
is. "Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het Hy, omdat Hy by geen meerdere
kon sweer nie, by Homself gesweer" (vs. 13). Is dit nie 'n ontroerende gedagte dat God sy
trouverbond aan ons met 'n heilige eed bevestig het asof Hy daardeur ons nog des te plegtiger
wil verseker dat Hy nooit sal verander nie? Is ons dan nie ook deur daardie eed gebonde nie?
Ongetwyfeld! En ons kan die verbond met God nooit verbreek nie, tensy ons daardeur ook
daardie heilige eed verbreek. Ons is dus deur God self beëdig om vir Hom en vir Hom alleen
te lewe. Dis 'n voorreg maar lê ook op ons 'n geweldige verantwoordelikheid.
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27 OKTOBER
"WAT GEBIED GOD IN DIE VIERDE GEBOD?" — Vr. 103.
"Dink aan die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen,
maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God, dan mag jy géén werk
doen nie — jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou
vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die HERE die
hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag
het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig" — Exod.
20:8-11.
Die grondgedagte van die vierde gebod is dat ons in ons werkmetode die voorbeeld van God
moet volg, wat die skepping in ses dae gemaak en op die sewende dag gerus het. Dit word
dus van ons vereis dat ons ook ses dae moet werk en die sewende dag moet rus. Ons moet
ook in hierdie opsig navolgers van God wees.
Deur die Sabbat te vier eer ons dus onse God. Ons hou daardeur in die eerste plek sy groot
skeppingswerk in ere. Ons verwerp die beskouing dat die wêreld ontstaan het deur innerlike
meganiese wette en prosesse en dus feitlik uit homself ontwikkel het in 'n ewolusie-proses
van miljoene jare. Ons glo dat die wêreld die produk is van 'n magtige daad van God. God het
nie net die ontstaan van die dinge beïnvloed, gelei en bestuur as die "spiritual principle" of
geestelike faktor wat in alle prosesse 'n rol speel nie. Nee, Hy het alles tot stand gebring deur
'n reeks van Goddelike almagsdade. En so word dan van ons as sy beelddraers verwag om
te werk en iets tot stand te bring in ons lewe, al kan ons nie dinge skep wat nie bestaan het
nie. Die vierde gebod raak ons menswaardigheid en stel die menslike arbeid, as grondslag
van ons hele samelewing, in die verhewe lig van die uiting van die menslike persoonlikheid,
as geskape na Gods ewebeeld. Arbeid is nie 'n meganiese, naturalistiese gebeure nie maar
'n heerlike ontplooiing van die menslike persoon in die situasie waar God hom gestel het. Dit
is so omdat God se werk, soos gesien in die geskape wêreld, 'n prestasie van God se vrye,
selfbepalende en doelbewuste Persoonlikheid is en nie 'n dooie meganisme van wetmatige
wordingsprosesse, soos die ewolusie leer nie.
Ons moet werk. Dis die eerste vereiste van die vierde gebod. 'n Luiaard, wat speel met die
lewe en op ander mense teer, is 'n oortreder van die vierde gebod. Maar die gebod eis dan
verder dat ons ook op die sewende dag moet rus. Rus beteken nie niks doen nie. Die mens
kan en mag nooit leeglê nie. Dan kan hy nie 'n beelddraer van God wees nie. Nee, maar net
soos God in ses dae sy skepping gemaak het en toe daarna gerus het deur sy skepping in
stand te hou en Hom in sy werke te verlustig, so moet die mens kan terugkyk op die week se
werk en God daarvoor dank en also versterk word vir die taak wat weer voorlê. Ons moet op
die Sabbat veral met God besig wees, om as't ware ons voor sy aangesig te stel met ons
lewenswerk en dit aan Hom op te dra en onsself by vernuwing weer in sy diens te stel. Die
gelowige mag dus nie maar altyddeur voortjaag met die lewe en soos die bye en miere
onafgebroke werk nie. Nee, dis sy eer en sy majesteit dat hy, as beelddraer van God, ook kan
en mag rus, dat hy 'n plan, 'n skema, 'n ritme in sy werk het waardeur hy alles beheer en
steeds die lewe as heer, as meester, as koning in sy hande het en nie 'n slaaf van die lewe is
nie, wat teen wil en sin met die lewensstroom meegevoer word.
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28 OKTOBER
"DAT DIE KERKDIENS EN DIE SKOLE ONDERHOU MOET WORD" — Vr. 103
"En laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het
nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien
naderkom" — Hebr. 10:25.
Die groot doel van die Sabbatdag is om geleentheid te gee aan Gods volk om Hom in heilige
saamvergadering te dien en te loof en also 'n voorsmaak te kry van die hemelse feesviering,
wat hiernamaals in ewigheid sal duur in die tempel wat nie met hande gemaak is nie. So het
God in die Ou Testament sekere feesdae ingestel waarop die ganse volk in Jerusalem by die
tempel moet versamel, en die Sabbatdag is steeds as 'n spesiale feesdag in stand gehou.
Selfs Christus het op die Sabbatdag in die sinagoges gegaan en deelgeneem aan die
verrigtinge.
By die Nieu-Testamentiese gelowiges het dit spontaan opgekom om liewer die eerste dag van
die week, nl. die dag van die opstanding van Christus uit die dood, as rusdag te vier. Hulle het
die vierde gebod nie gaan verbind aan 'n bepaalde dag, soos die Sabbatariërs doen nie, maar
die gees daarvan toegepas deur op elke eerste dag van die week te rus en in godsdienstige
vergadering saam te kom. Daardeur het hulle nie die ritmiese orde, soos deur God vasgelê,
nl. één uit elke sewe dae as rusdag, versteur nie. Dit het dan ook geblyk dat die mens elke
sewende dag moes rus. Dis heilsaam en gesond vir siel en liggaam. Daarom wou die
negedaagse week van die Franse Rewolusie nie deug nie en is teruggekeer na die Goddelike
orde.
Natuurlik bedoel ons nie dat ons nou somaar enige dag van die week willekeurig mag vasstel
as die Sabbatdag nie. Nee, maar ons moet net onthou dat die Sabbat 'n bepaalde idee
verteenwoordig en daarom ook deur God as 'n teken van sy verbond beskou is. En ons is
daarom ook oortuig dat daardie idee juis tot sy reg kom in die viering van die eerste dag van
die week as die dag waarop Christus opgestaan het en aldus die ewige Sabbat laat aanbreek
het. Ons leef dus ook as verlostes eintlik van die Sabbat uit en nie na die Sabbat toe as 'n rus
wat ons nog deur ons werke moet verdien nie. Geen wonder dat die Hervormers gemeen het
dat ons hele lewe eintlik 'n Sabbat moet wees nie! Uit tekste soos 1 Kor. 16:2, Openb. 1:10,
ens., is dit duidelik dat reeds in die dae van die apostels die eerste dag van die week as "dag
van die Here" gevier is.
Op die Sabbatdag moet die kerkdiens of erediens onderhou word. God wil nie net deur die
gelowiges persoonlik of as huisgesinne gedien word nie maar wil ook deur die skare van
gelowiges, deur die kerk as geheel aanbid en geprys word. So sal dit in die hemel wees, en
so moet dit ook op die aarde wees. As ons Psalms 42, 84, 122 lees, sal ons sien wat 'n voorreg
en genot dit is vir Gods kind om God in sy huis te dien, saam met die feesvierende menigte,
en hoe die gelowiges steeds met verlange daarna uitgesien het. Hulle sou daar nooit aan
gedink het om agter te bly en weg te bly van die feeste af nie, as hulle dit maar enigsins kon
bywoon.
In verband met die onderhoud van die eredienste word ook deur die Kategismus die skole
genoem. Daar moet Christelike skole wees om die eredienste doeltreffend te maak. Die
predikante moet opgelei word om Gods Woord in sy volle rykdom te verkondig. En die
gemeente moet ook ontwikkel word sodat hulle meer vatbaar word om die diepte van Gods
Woord te deurskou. 'n Volk wat in onkunde lewe, kan nie die Evangelie in sy volle krag ervaar
nie. Daarom was ons vaders steeds vir goeie en deeglike opleiding in Christelik-nasionale
gees. Goeie skole kan alleen vir die kerk tot hulp en seën wees. En die kerk het dus groot
belang daarby om hom te beywer vir Christelik-nasionale onderwys en opvoeding.

308

29 OKTOBER
"DAT EK MET DIE GEMEENTE VAN GOD YWERIG MOET OPKOM" — Vr. 103.
Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my: hoe ek gewoond was om voort te trek
met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof — 'n
feesvierende menigte!" — Ps. 42:5.
Die deelname aan die openbare eredienste is 'n onmisbare element van die Sabbatsviering.
Deur die bediening van Woord en sakramente word ons geloof versterk en ons geestelike
lewe opgebou. Die kerkklok wat daar lui om ons kerktoe te roep, kan dus vir ons 'n
oordeelsklok word as ons nie op die roepstem ag gee nie. As ons plek leeg is in die kerk, dan
is dit nie onmoontlik nie dat ons plek ook in die hemel eendag leeg sal wees. Hy wat die kerk
nie besoek nie, is 'n selfmoordenaar, want hy vermoor sy eie siel. Hy laat sy siel doodgaan
van geestelike honger en dors, terwyl daar in die kerk volop voedsel en drank van die ewige
lewe is. Hy minag Gods genade wat hom in die prediking van die Evangelie aangebied word,
en slaan God se hand van genade weg. Hy het geen behoefte om saam met Gods volk God
se heilige Naam openlik aan te roep in gebed en sang nie. Hy gee 'n slegte voorbeeld aan die
medegelowiges en is deur sy traagheid die oorsaak dat die geestelike peil van die gemeente
daal en dat ook andere hom navolg op die pad na die verderf. Hy bevlek dus ook sy hande
met die bloed van ander, wat deur hom tot struikeling gebring word.
Maar bywoning van die dienste is nog nie genoeg nie. Ons moet ook 'n lewendige deel neem
aan die erediens. Ons moet van harte saam sing en bid. Ons moet met heilbegerige siele
luister na Gods Woord en dit opneem in die gemoed en dit agterna nog weer oordink. Ons
moet gebruik maak van die sakramente en met 'n warm hart ons offergawe gee vir die armes
en vir die onderhoud van die kerk. O, ons kan soms so koud en vormlik wees in ons godsdiens.
Ons stap somaar so gedagteloos na die kerk, uit pure gewoonte. Ons gaan sit daar soos
poppe en stap daarna weer huistoe, sonder dat ons God waarlik ontmoet en gedien het in sy
huis. Dit kom ook daarvandaan dat ons lewe self dikwels so koud en onverskillig is. Mens kan
God nie op Sondag met 'n warm hart dien as jy Hom tydens die duur van die week vergeet
nie. Mens kan God nie saam met die gemeente dien in sy huis as jy origens afgesonderd lewe
en nie belang stel in die gemeentelike lewe nie.
Wie waarlik één is met Gods volk, sal op die Sabbatdag 'n onweerstaanbare drang gevoel om
saam met die gemeente God te dien in sy huis. Hy sal voel dat sy plek is onder sy broers en
susters waar hulle besig is om ons hemelse Vader te dien en waar Hy sy kinders vertroos en
bemoedig deur die prediking van die Evangelie.
Soos ons reeds gesê het, raak die Sabbatsviering ons hele persoonlikheid en gee dit aan ons
'n menswaardige bestaan; dit wil dan sê as ons op die Sabbat waarlik rus, nie soos 'n masjien
wat gaan staan tot hy Maandag weer begin werk nie, maar as ons rus soos God rus, nl. in die
verlustiging van wat Hy tot stand gebring het in die sesdaagse skepping en in die ontplooiing
van die skepping tot sy volkomenheid in die ewigheid. Waar die moderne wêreld van die
Sabbat 'n vakansiedag maak vir sy sg. ontspanning, het dit geen geestelike waarde nie en
word die menslike persoonlikheid meer en meer gemeganiseer. Die mens verloor also sy sin
van verantwoordelikheid en van ewige waardes, en daarom is ons hele lewe ontwrig en is die
mens ook nie in staat om een van die ander gebooie te onderhou nie. Sonder godsdiens —
geen moraliteit.
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30 OKTOBER
"DIE EWIGE SABBAT IN HIERDIE LEWE BEGIN" — Vr. 103
"Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God; want wie in sy rus ingegaan het,
rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan
in dié rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie''
— Hebr. 4:9-11.
Die regte Sabbatsviering veronderstel 'n lewe wat in Christus gewortel is. Ons lewe kan nie
gebreek word en in twee verdeel word nie. Ons kan nie God op Sondag dien en weer vir satan
van Maandag af nie. Ons kan nie op die Sabbat met Gods Gees vervul wees en dan weer in
die week met die gees van Beëlsebul nie.
Die ware Sabbatsviering kan alleen plaasvind as ons hele lewe in die Sabbatstemming gehou
word. Gedurende die week moet ons lewe op die Sabbat gerig wees om alles in orde te kry
om God op 'n aangename en rustige wyse te kan dien as die Sabbatdag aanbreek. En die
Sabbatdag moet gerig wees op die week wat voorlê, om ons met hemelse krag en moed te
vervul en ons in staat te stel om die werk, wat gedurende die week op ons wag, tot Gods eer
te kan doen. Ons moet dus gedurende die week só lewe en só werk dat ons Sondag met
heilbegerige harte na Gods huis sal kan gaan om God daar te loof en te dank vir wat ons deur
sy krag in daardie week kon doen; en op Sondag moet ons God só dien in sy huis en só met
Hom omgaan dat ons genoeg krag en moed en leiding van God sal vind om in die week wat
voorlê, ons lewe tot sy eer en tot nut van ons medemense te kan voer. Om waarlik op Sondag
in die diens van God te kan rus moet ons die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan,
in ons siel ervaar. Ons sondes moet versoen wees deur die bloed van Christus, en die mag
van die sonde moet in ons siel gebreek wees deur Gods Heilige Gees. Ons moet dus nie meer
slawe van die sonde wees nie maar diensknegte van die Allerhoogste. Dan sal ons hier op
aarde reeds 'n floue voorsmaak geniet van die ewige Sabbatsrus, wat daar oorbly vir die volk
van God. Dan sal ons hart vol dankbaarheid en tevredenheid wees, en ons sal 'n diepe en
stille vertroue in God hê wat deur geen storms van die lewe vernietig sal kan word nie; en also
sal ons dan iets van die hemelse vrede in ons siele smaak. So sal ons hele lewe in sekere sin
'n Sabbatsviering wees, want in ons binneste sal dit altyd Sabbat wees, wat ook al buite ons
mag plaasvind. En hierdie Sabbatsvrede sal selfs deur die dood nie kan verbreek word nie.
Inteendeel, die dood sal ons in staat stel om die volle hemelse Sabbatsvrede te geniet, wat
ons hier maar net ten dele gesmaak het. Mag ons dan steeds daardie Sabbatsrus belewe en
nie die sonde toelaat om ons sielevrede te kom versteur nie!
Dit gaan in die Sabbatsgebod ten diepste om Christus. Al is die Sabbat self gewortel in die
skeppingswerk van God, het dit vir ons 'n werklikheid geword in die versoening van ons
sondes deur die kruis en die opstanding uit die dood in Christus. Dit is dus 'n heerlike en ewige
werklikheid. Tog moet ons nog deur stryd en verdrukking ingaan in die volle vrede en vreugde
van onse Here. Elke Sabbatsviering hier op die aarde behoort ons dus met 'n intense verlange
na die volmaakte hemelse Sabbat hiernamaals te vervul. As ons die Sabbat so te sê in die
poorte van die hemelse Jerusalem deurbring, sal ons ook soos Paulus 'n verlange hê om
ontbonde te wees en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste (Filipp. 1:23).
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31 OKTOBER
"WAT GEBIED GOD IN DIE VYFDE GEBOD?" — Vr. 104.
"Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE
jou God aan jou gee" — Exod. 20:12.
In die vyfde gebod word die owerheidsgesag vasgelê. Die apostel Paulus sê in Rom. 13: "Laat
elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag
behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, want hy (d.i. die owerheid) is
'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard
nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf"
(vs. 1 en 4).
Alle gesag op aarde kom van God. En ons moet daarom altyd aan God meer gehoorsaam
wees as aan die mense. Dit het Luther en Calvyn verstaan toe hulle die Reformasie
teweeggebring het en selfs die mag van die Pous getrotseer het. Tog was hulle nie
rewolusionêr gesind nie. Dit het nie by hulle, soos by die Franse rewolusie, gegaan om alle
gesag omver te werp en in bandeloosheid die juk van God af te werp nie. Nee, hulle wou juis
die juk van menslike dwingelandy en pouslike tirannie verbreek en die kerk weer aan sy Hoof
Christus onderwerp.
As daar g'n sonde op aarde gekom het nie, sou daar ook g'n aardse koningskappe ontstaan
het nie en sou die owerheid ook nie die swaardmag gehad het nie, omdat dit dan eenvoudig
nie nodig sou gewees het nie. Adam sou, as die natuurlike hoof van die mensheid, vanself die
plek ingeneem het van 'n wêreldkoning, en onder hom sou die "oudstes", soos by Israel, die
wêreldleiding in hande gehad het. Die ouers is immers die natuurlike owerhede in die wêreld.
In die hulpeloosheid en afhanklikheid van die kind lê ook sy onderworpenheid aan die ouerlike
gesag gefundeer. Die ouer is vanself verantwoordelik vir die voeding en opvoeding van sy
kind en moet daarom ook seggenskap oor die kind hê. Dis alleen die sonde wat die oorsaak
is dat die kinders beveel moet word om hul ouers te gehoorsaam. En daardie bevel sluit dan
ook vanself in dat ons ons moet onderwerp aan alle gesagsdraers wat oor ons gestel is, soos
bv. die kind aan sy onderwyser, die kneg aan sy baas, die arbeider aan die werkgewer, die
lidmaat aan die kerkraad, die burger aan die staat, ens. En die draers van die gesag moet op
hulle beurt altyd onthou dat hulle hul gesag van God ontvang het en aan Hom verantwoording
sal moet doen.
'n Volk wat die ouerlike gesag hoog hou, het as volk ook 'n lang lewe in die land wat God aan
hom gee. Israel het sowat 1500 jaar in Palestina gewoon, en die Sjinese woon ver oor die
2000 jaar in Sjina. Waar die ouerlike gesag geëerbiedig word, daar is wet en orde, rus en
vastigheid in die volkslewe. En waar dié dinge is, kan 'n volk 'n bestendige lewensbestaan
voer en homself handhaaf en uitbrei. Wee die volk, daarenteen wat nie meer vrome en
godvresende huisgesinne het, waar ouers en kinders saam hulle buig voor God almagtig nie!
Ook die vyfde gebod kan nie straffeloos oortree word nie.
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1 NOVEMBER
"DAT EK MY MET GEPASTE GEHOORSAAMHEID MOET ONDERWERP" — Vr. 104.
"Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle here na die vlees, met vrees en bewing, in
opregtheid van julle hart, soos aan Christus, nie met oëdiens soos mensebehaers nie,
maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen" — Efés. 6:5
en 6.
Alle gesag in die wêreld is van God afkomstig. Hy alleen het reg en mag om oor alles en almal
te beskik soos Hy wil. Hy is aan niemand verantwoording skuldig nie. En daarom mag g'n
enkele mens die allerminste gesag oor 'n ander mens uitoefen nie, behalwe net vir sover as
wat God hom daartoe die reg en mag gee. Aan die ander kant moet ons ons onderwerp aan
almal wat gesag oor ons uitoefen in die Naam van God. As ons dit nie doen nie, dan verwerp
ons nie 'n mens nie maar God. En dan sal ons die gevolge daarvan nie vryspring nie.
Vir ons is die hoogste gesag dus nie gegrond in die sg. volkswil nie. Dis 'n eg heidense gedagte
wat God van die troon af wil stoot en die mens daarop stel, soos verteenwoordig deur die
volkswil. Die gesag is vir ons nie verbind aan die opinie of gevoel of gewete van die mens of
die volk of die mensdom nie. Ons vra nie na wat die mense sê of dink of begeer nie, maar
enkel en alleen wat God eis. En daarmee is alles vir ons beslis en moet ons eenvoudig
gehoorsaam. En dan gehoorsaam ons nie omdat ons toevallig ook net soos God dink of voel
oor 'n saak nie, maar absoluut en onvoorwaardelik net omdat God dit so van ons eis. God
oefen sy gesag op aarde uit deur gesagsdraers, wat Hy daartoe aanstel, bv. ouers,
onderwysers, magistrate ens. En elkeen het sy eie gesagskring, waar hy nie uit mag gaan nie.
Niemand mag die gesag van ouers oor hulle kinders wegneem nie. Die staat mag nie oor die
kerk en die kerk nie oor die staat heers nie.
Ons praat in ons tyd baie van dissipline ens. Maar die vraag is of ons nog so iets ken soos
gehoorsaamheid? Die mens is in opstand teen God en gevolglik in rewolusie teen alle gesag
en alles wat nie strook met sy onbeteuelde begeerlikheid en sy sinnelike neiginge nie. Die
ganse verlede word eenvoudig veroordeel, en alle bestaande orde moet oorboord gewerp
word. Alle swakhede en gebreke van die owerheid word uitgebuit om teen die gesag as
sodanig op te trek. Tog mag dit nie ons houding as Calviniste wees nie. Ons moet die verlede
sien as 'n verlede waarin God geregeer het. Ons moet die hede sien as van God so beskik,
alhoewel die mens verantwoordelik is vir die sondige en swakke wat daar is. En daarom moet
ons uit die verlede soek al wat edel en skoon is, en daarop die toekoms bou. Ons moet aansluit
by wat bestaan en van daaruit probeer om reg te maak wat verkeerd is. Alleen dan mag en
moet ons in opstand kom teen die owerheidsgesag as die owerheid ons wil dwing om hom
meer te gehoorsaam as vir God.
Toe die Joodse Raad die apostels verbied om in die Naam van Jesus te leer, het Petrus en
die ander geantwoord: "Ons moet God meer gehoorsaam wees as die mense" (Hand. 5:29).
Ons hoor vandag baie van demokrasie en vryheid. Maar die ongeluk is dat waar die mens
regeer en nie God nie, daar verdwyn elke sweem van vryheid. Trouens, dis klaar en duidelik
dat ons sg. vryheid al meer en meer verdwyn onder die diktatuur van owerhede, partye,
vakbonde, kapitaalmag, blokvorming, rasse- en klasse-teëstellinge en wat dies meer sy. In
ons wêreld sal mense en volke al minder toegelaat word om onafhanklik te staan en op te
tree. Wie nie wil inskakel nie, sal "gelikwideer" word.
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2 NOVEMBER
"OOK MET HULLE SWAKHEID EN GEBREKE GEDULD.... HÊ' — Vr. 104
"En hy (d.i. Dawid) het aan sy manne gesê. Die HERE bewaar my dat ek so iets aan
my heer, die gesalfde van die HERE sou doen om my hand teen hom uit te steek;
want hy is die gesalfde van die HERE" — 1 Sam. 24:7.
'n Mooier voorbeeld van onderwerping aan die owerheidsgesag kan seker moeilik gevind word
as toe Dawid in die spelonk van Engedi weggekruip het en Saul daar gaan lê en slaap het.
Saul was 'n slegte koning, en Dawid het blykbaar alle rede gehad om hom uit die weg te ruim.
Maar hier, waar hy Saul in sy hand gehad het, het hy geweier om sy hand aan Saul se lewe
te slaan, omdat hy deur die Here tot koning oor Israel gesalf was. Dawid het also getoon dat
hy die diepste respek het vir die owerheidsgesag wat God ingestel het, al was die draer
daarvan ook nie werd om met daardie gesag beklee te word nie. Hieruit volg egter nie dat
Saul nou maar sy gesag kon misbruik soos hy wil nie. Ons sien hoe dat God self vir Saul
gestraf het in die tragiese beëindiging van sy lewe.
Ons mag dus nie somaar die gesag van ons ouers, onderwysers, kerkraad of owerheid onder
die voete vertrap, net omdat hulle nie in alles volmaak is en ons fout vind met baie dinge wat
hulle doen nie. Nee, ons moet met hul tekortkominge geduld hê, aangesien dit God behaag
om ons deur hulle hand te regeer. Ons mag en moet wel opbouende kritiek uitoefen waar ons
kan, om dié wat oor ons gestel is, te help. Ons kan nie maar alles laat begaan net soos dit wil
nie. Ons mag nie ons ouers of onderwysers, ons predikante of volksleiers verafgood en blind
wees vir alles wat hulle verkeerd mag doen nie. Onder sekere omstandighede mag en moet
ons dan ook op die regte manier optree om ander ampsdraers te kies wat beter sal regeer.
En waar ons sou gedwing word deur die owerheid om teen Gods ordonnansies te handel, sou
ons ons desnoods met geweld kan verset.
Maar dit alles neem nog nie weg nie dat ons steeds moet meewerk om dissipline en orde te
help handhaaf en dat daar nie by ons 'n gees van opstandigheid, ontevredenheid en verset
teen die gesag mag wees nie. Orde en tug moet gehandhaaf word in ons huise, ons skole,
ons kerke en die staat, ja, op elke terrein waar daar 'n verhouding van owerheid en onderdane
is. En daartoe moet ons ons kinders van kleins af opvoed. Dis absoluut dwaasheid om aan
die kinders die vrye teuels te wil gee soos sommige sg. opvoedkundiges van ons tyd eis. So
kweek ons 'n geslag wat voor niks wil buig as alleen hul eie drifte en begeertes nie. En die
bittere vrugte daarvan sal ons oes. Nee, ons moet in alle liefde gesag en orde handhaaf. Ook
op ons skole en in ons kerke moet die gesag gehandhaaf word. Ons moet leer om ons te
onderwerp en nie ons eie sin en wil te wil deurdryf nie. Dan sal daar veel seën vir volk en kerk
op volg.
In 1 Petrus 2:13-25 word vir ons pragtig geteken hoe 'n Christen hom moet gedra teenoor die
gesag. Ons moet onderdanig wees aan alle owerheidsinstansies ter wille van die Here (vs.
13). Ons is alleen vrye mense as ons diensknegte van God is (vs. 16). Ons moet die koning
eer maar vir God alleen vrees (vs. 17). Diensknegte moet onderdanig wees en ontsag betoon
nie alleen aan goeie here of base nie maar ook aan die wat verkeerd is (vs. 18). Dis 'n eer en
'n voorreg om selfs onreg te ly en baie te verdra, solank ons maar weet dat ons saak skoon is
(vs. 19, 20). Soos Christus, moet ons nie terugskel as ons uitgeskel word nie, vs. 23. Wat sou
die wêreld tog nie anders gewees het nie as hierdie gees geheers het i.p.v. die rewolusionêre
en verbitterde gees wat daar is.
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3 NOVEMBER
"WAT EIS COD IN DIE SESDE GEBOD?" — Vr. 105
"Jy mag nie doodslaan nie" — Exod. 20:13.
Die eerste sonde waarvan ons lees na die paradys-toestand, is die broedermoord van Kain
op Abel. Satan het met 'n helse leuen die mens tot sonde verlei, en dit is nou die gevolg
daarvan. En hoeveel wrede en bloedige moorde het daar nie al sinds daardie tyd op aarde
plaasgevind nie! Die moordenaar gun sy medemens nie die lewe nie. Sommige moorde
geskied uit pure bloeddors en wreedaardigheid. Soms word iemand vermoor omdat 'n ander
sy posisie wil hê. Dikwels vind moorde plaas omdat iemand die man of vrou van 'n ander
begeer. Soms word gemoor om diefstal te bedek. O, daar is so baie motiewe. En ons moet
nie die moordenaar uit die hoogte veroordeel, asof ons soveel beter as hy is nie. As God dit
nie verhoed nie, is elkeen van ons in staat om moord te pleeg. Wel mag ons nooit verskoning
vir 'n moord soek nie. Dis 'n haatlike en afskuwelike sonde, 'n gruwel wat ons in ons siel moet
verfoei. Tog moet ons weet dat dit net genade van God is as ons nog nie 'n moord gepleeg
het nie. Ons is almal van nature geneig om God en ons naaste te haat. En moord is die voldrae
vrug van haat.
Nie alleen mag ons nie die hand aan die lewe van ons medemens slaan nie, maar ook het
ons nie die reg om ons eie lewe te neem nie. Ook selfmoord is 'n sonde teen die sesde gebod.
'n Selfmoordenaar besondig hom vir sover as wat hy doelbewus en opsetlik sy lewe neem om
van sy moeilikhede ontslae te raak. Daardeur stort mens jou eie siel in die verderf en jou
dierbares in ellende. Wel mag ons nie oor elke selfmoordenaar 'n oordeel uitspreek nie,
aangesien dit nie ons taak is om oor 'n ander se siel te beslis nie. Maar ons moet selfmoord
beskou as 'n vorm van moord en dus beslis sonde. Ons mag dit nooit goedkeur nie.
Daar moet onderskei word tussen moord, as die opsetlike en doelbewuste vernietiging van
die lewe van jou naaste, en manslag, wanneer 'n mens in selfverdediging of per blote ongeluk
die lewe van 'n ander neem. Wel moet ons uiters versigtig wees om nie ons naaste enige
kwaad aan te doen, as ons dit enigsins kan verhelp nie. Maar tog kan dit gebeur dat ons die
lewe van 'n ander neem sonder dat ons die minste bedoeling daartoe gehad het. En in so 'n
geval kan die doodstraf dan nie op ons toegepas word nie.
Daar is nog ander gevalle ook waarby dit nie as moord gereken word om die lewe van 'n
medemens te neem nie. So bv. in die geval van die teregstelling van 'n moordenaar. Hy het
sy lewe verbeur deurdat hy die lewe van 'n ander geneem het. Ook in 'n gewettigde en
geregverdigde oorlogvoering mag ons ons land en volk verdedig deur ons vyand met geweld
sy lewe te ontneem. Maar dan moet ons oogmerke suiwer wees en moet ons in ons gewete
oortuig wees dat die bestaan en vryheid van ons volk op die spel is en dat ons die vyand op
geen ander manier kan bedwing nie. As ons 'n onskuldige nasie aanval net uit magsug of
eersug, dan is dit g'n oorlog nie maar 'n massamoord. Daarvoor moet ons God bid om ons te
bewaar.
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4 NOVEMBER
"DAT EK ALLE WRAAKGIERIGHEID MOET AFLÊ" — Vr. 105 en 106.
"Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe:
Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die HERE" — Rom. 12:19.
Niemand het die reg om die lewe van 'n ander mens te neem nie. God sê in Gen. 9:6: "Hy wat
die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur mense vergiet word; want God het die mens
na sy beeld gemaak". Hieruit volg dat 'n moordenaar met sy lewe moet betaal. Na behoorlike
ondersoek en skuldigbevinding deur 'n wettige hof moet hy tereggestel word.
Hy mag dus nie somaar onverhoord deur die mensemenigte verskeur (ge-"lynch") word, soos
so dikwels in Amerika gebeur nie. Die mens se lewe is onaantasbaar, omdat hy na Gods beeld
geskape is, en wie dus 'n mens se bloed vergiet, moet boet met sy eie lewe. Die feit dat die
mens na Gods beeld geskape is, gee 'n heilige en onaantasbare reg om te lewe tot eer van
God, en niemand het die reg om daardie lewe met geweld af te sny nie. As beelddraer Gods
besit die mens 'n persoonlike verantwoordelikheid vir sy lewe en mag niemand in daardie
persoonlike vryheid ingryp nie. Wel moet die owerheid toesien dat niemand sy persoonlike
vryheid misbruik tot nadeel van andere nie. Maar ons het nie mag oor die lewe van 'n ander
nie, omdat God daardie lewe gegee het en in stand hou, en ons mag nie Gods werk wil
vernietig nie. Wel mag ons dierebloed vergiet, maar dan ook enkel en alleen omdat God ons
daartoe die reg gegee het (Gen. 9:1-4). Tog moet ons selfs ons diere spaar soveel moontlik
en hulle nie onnodig laat ly nie.
Wie 'n mens se lewe neem, rand God se beeld aan. Daarom mag ons niemand se lewe neem
nie, selfs al sou so iemand in groot smart wees en ons smeek om 'n end aan sy lyde te maak.
Elkeen moet die beker drink wat God vir hom inskink, en ons mag dit nie deur die dood probeer
ontwyk nie.
Die wortel van die doodslag is haat, en die oorsaak van haat lê in nyd of jaloesie. Uit die haat
kom voort die onbeheerste toorn op ons naaste, en in ons woede neem ons dan wraak op
hom. Volgens die Skrif mag ons egter nie wraaksugtig wees nie. Ons moet ons vyande
vergewe, soos ons ook glo dat God ons vergewe het. Ons moet weet dat God ook ons vyande
vir ons beskik het (vgl. 1 Kon. 11:14). So het Dawid gemaak toe hy deur Simeï gevloek is (2
Sam. 16:7-11). Hy het hom nie gewreek nie maar Simeï aan God oorgelaat om met hom af te
reken. Ons moet barmhartigheid bewys en aan ons medemens doen soos ons wil hê dat hy
ook aan ons moet doen (Matt. 7:12). Ons moet leer om ons juk te dra en ons naaste te dien
in liefde, soos Christus gedoen het, wat die voete van sy dissipels gewas en sy lewe vir hulle
afgelê het. Ons moet goed doen aan ons vyand en also vurige kole op sy hoof ophoop (Rom.
12:20). Ons moet selfs vir ons vyande ook bid; en die wat ons vervloek, moet ons seën (Matt.
5:44 en 45). Daarvoor het ons besondere genade nodig en net 'n ware kind van God is daartoe
in staat, deur Gods genade in Christus Jesus.
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5 NOVEMBER
"DAT ONS ONS NAASTE MOET LIEFHÊ SOOS ONSSELF" — Vr. 107.
"Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een
die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie,
maar elkeen ook na die ander s'n" — Fil. 2:3 en 4.
Dis nie genoeg as ons kan sê dat ons ons naaste g'n kwaad aangedoen het nie. Nee, die
vraag is of ons goed gedoen het aan ons medemens? Het ons geduld met die swakhede van
ons medemens? Leef ons in vrede met ons naaste? Is ons sagmoedig en vriendelik —
barmhartig en goedgunstig teenoor ons medemens? Of behandel ons hom koud en
onverskillig? Doen ons wat ons moontlik kan om die skade van ons medemens af te weer en
hom te help om vooruit te kom in die lewe? Begeer ons waarlik dat ons medemens ook
gelukkig en welvarend moet wees, en help ons hom soveel in ons vermoë is om vooruit te
gaan? Het ons die vrede lief, en is ons bereid om op te offer ter wille van die vrede? Al hierdie
vrae wys ons op die gesindheid van die hart. Uit 'n hart wat vol vyandskap en bitterheid is, kan
niks anders as venyn en kwaadwilligheid kom nie. Die Skrif sê: "Salig is die vredemakers,
want hulle sal kinders van God genoem word" (Matt. 5:9). As ons die vrede in ons hart liefhet,
sal ons nie maklik in haat en nyd verval nie en sal ons alles doen wat ons kan om moeilikhede
en onnodige wrywing te voorkom. Dis wonderlik hoe twissiek sommige mense is. Dis of dit
hulle voedsel is, waarsonder hulle nie kan klaarkom nie. Hulle is nie gelukkig as hulle nie rusie
maak en dolksteke met die tong uitdeel nie. Sommige mense het 'n tong soos 'n mes. Daar is
ouers wat hul kinders so krenk en seermaak dat so 'n kind nooit weer kan reg kom nie. En wat
moet ons sê van sommige moeders wat nie terugdeins om hul eie kindertjies voor of na die
geboorte te vermoor nie! Waarlik, hier kan ons sien wat moord is, in al sy helse afskuwelikheid.
Nee, die lewe van 'n mens is die kosbaarste en waardevolste ding in God se skepping. En
ons moet leer om die lewe hoog te ag en om alle menslike lewe op aarde met alle mag te
bevorder. Ons mag ook ons eie lewe nie onnodig aan gevaar blootstel nie. Daartoe moet ons
gebruik maak van alle middele wat God gegee het om ons lewe te beskerm teen gevare soos
siekte of andersins, solank ons daarby maar net op God alleen vertrou, sonder wie al die
middele tog niks kan baat nie.
'n Hart vol liefde het nie plek vir haat nie. As ons ons naaste se belange op die hart dra, sal
ons seker nie daartoe kan kom om hom kwaad aan te doen nie. Wie 'n onselfsugtige lewe van
toewyding aan sy medemense voer, sal seker nie 'n moordenaar word nie. Mag ons dan
genade ontvang om ons medemens lief te hê soos onsself en also bewaar te bly vir die sonde
teen die sesde gebod!
Johannes sê: "Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar" (1 Joh. 3:15). Is dit nie 'n
vreeslike woord nie? En tog so waar! Vreeslik om te dink dat die wêreld vandag wemel van
haatdraers. As ons mense die begeerte van hulle hart kon kry en mekaar dood kon wens, sou
daar maar min mense bly lewe. En wat sou gebeur as ons mekaar dood kon vloek? "Jou tong
beraam onheil, soos 'n geslypte skeermes" (Ps. 52:4). Meer as een se "hart is oorlog" en "sy
woorde is ontblote swaarde" (Ps. 55:22; vgl. ook Ps. 57:5). Voorwaar, dis 'n groot sprong
hiervandaan na die nederige voetewassing van Jesus Christus, toe Hy vir sy dissipels gesê
het: "As ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar
se voete te was" (Joh. 13:14).
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6 NOVEMBER
"WAT LEER DIE SEWENDE GEBOD ONS?" — Vr. 108.
"Jy mag nie egbreek nie" — Exod. 20:14.
God self het die huwelik ingestel deurdat Hy vir Adam sy huisvrou geskape en as met sy hand
na hom toe gebring het. Adam het dan ook besef dat die huwelik 'n heilige en ernstige karakter
dra en in sy wese onverbreekbaar is. Daarom het hy gesê: "Dit is nou eindelik been van my
gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem".
Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en, voeg die Skrif daarby:
"En hulle sal een vlees wees" (Gen. 2:23 en 24). Man en vrou is één; en wat God saamgevoeg
het, mag geen mens skei nie, so het Christus self geleer (Matt. 19:6). God het Eva uit 'n rib
van Adam gemaak, omdat dit die naaste aan sy hart is, en daar is also 'n onverbreekbare
liefdesband tussen man en vrou gelê. God het die mens daarna geseën en gesê: "Wees
vrugbaar en vermeerder en vul die aarde" (Gen. 1:28). Hierdie seën is weer herhaal na die
sondvloed (Gen. 9:7). Die huwelik is dus 'n direkte Goddelike instelling. En waar die band aan
God nie meer gevoel word nie, daar tree dan ook gewoonlik sedelike verval en verwildering
in.
God het man en vrou so gemaak dat hulle liggaamlik en geestelik verskil en tog so wonderlik
bymekaar aanpas dat hulle 'n harmoniese eenheid vorm. Hulle vul mekaar aan en vorm saam
'n geheel. Ons moet dus nie die verskil tussen man en vrou so ver dryf dat die vrou niks meer
is as 'n slaaf sonder siel nie, soos die geval is by baie heidense nasies. Aan die ander kant is
dit net so verkeerd en dwaas om man en vrou gelyk te stel, sodat daar g'n onderskeid meer
tussen die twee is nie. Wel is hulle albei één in Christus, albei beelddraers van God. Maar
God het hulle verskillend gemaak, en juis daarom kan hulle mekaar aanvul. 'n Vrouagtige man
is net so 'n afstootlike wese as 'n mannetjiesrige vrou. Daarom is dit nie alleen pynlik lelik om
'n vrou in 'n mansbroek te sien rondstap nie, maar die beginsel is beslis sonde. Sy gooi net
haar eie vroulike skoonheid en aantreklikheid daardeur weg en werk mee om die sedes nog
losser te maak en alle vroulike skugterheid te laat verlore gaan (Vgl. Deut. 22:5; 1 Tim. 2:915).
Doel van die huwelik is tweërlei, nl. ten eerste, sodat man en vrou mekaar kan bystaan en
help in die lewensstryd en lewenstaak en ten tweede om die menslike geslag te verbrei en
also God se raad met kerk en volk ten uitvoer te bring. Die kinderseën bekroon die huwelik en
lei hom tot sy volheid. Waar egter, deur omstandighede wat nie in ons beheer lê nie, g'n
kinders uit 'n huwelik gebore word nie, moet die huweliksband nie verbreek word nie. Want
man en vrou moet mekaar in liefde bystaan en wedersyds verryk en versterk en gelukkig maak
tot die dag van die dood toe. Liefde is nie afhanklik van omstandighede nie en elke ware
huwelik wortel in die liefde. Liefde is nie iets wat sterf en verdwyn nie maar veeleer groei dit
en word dit steeds voller, inniger en ryker. Wie in liefde saamverbind is, word meer en meer
soos één mens en word vir mekaar steeds onmisbaarder.
Dit is dan ook geen wonder dat in die Skrif God soms as die "Man" en sy volk as sy "vrou" of
"verloofde" voorgestel word nie (Vgl. Hosea 1 en 2; Jes. 50:1 ens.). So word Christus en sy
gemeente ook voorgestel (Efes. 5:22-23). In die huweliksverhouding straal iets uit van die
heerlike verbondsverhouding tussen God en sy volk. Dit gaan dus in die huwelik veel verder
as 'n blote geslagsverhouding, en dit het 'n diep, mistieke, religieuse betekenis.
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7 NOVEMBER
"KUIS LEWE IN DIE HEILIGE HUWELIKSTAAT" — Vr. 108.
"Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die
hoerery; dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer,
nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie" — 1 Thess.
4:3-5.
Die huwelik is die mooiste en waardevolste van alle aardse dinge wat God ons gegee het. Dit
kan ons diep gelukkig maak en, om so te sê, 'n hemel op aarde vir ons bring. Maar dit kan ons
ook bitter ongelukkig maak en vir ons 'n voorsmaak gee van die hel. Om gelukkig te wees in
ons huwelikslewe moet ons daarin kuis, d.w.s. rein, en ingetoë, d.w.s. met selfbeheersing,
lewe. Die huwelik is nie 'n vrypas wat ons ontvang om ons sinnelike luste te laat botvier nie.
En ons verhouding as man en vrou teenoor mekaar moet altyd so wees dat ons mekaar met
die grootste respek behandel en dat die strewe van elkeen is om die ander een so gelukkig
moontlik te maak, tot eer van God.
Daarom moet ons van die begin af alles doen in die Naam en die vrees van die Here. Selfs
die verlowing moet geheilig wees tot Gods eer. Daarby behoort die ouers ook geken te word,
aangesien hulle met hul groot lewenservaring en tere liefde vir hul kinders sekerlik die
allerbeste raad aan die kinders sal gee t.o.v. die keuse van 'n toekomstige eggenoot. En
aangesien sowel die kerk as die staat die allergrootste belang het by die huwelik en die kinders
wat daaruit gebore word, behoort ons ons huwelik nie anders as deur die kerk te laat bevestig
nie en mag daar g'n huweliksgemeenskap wees voordat die huwelik wettiglik bevestig is en
ook deur die owerheid geregistreer is nie.
Wat die keuse van 'n eggenoot betref, moet ons nie te na in die bloed trou nie en ook nie te
ver in die bloed nie. As ons te na verwant is, dan kom daar nie genoeg vreemde bloed in die
are van die kinders nie en kry ons naderhand kinders wat liggaamlik en geestelik gebrekkig
is. En as ons weer bloedvermenging kry van mense wat na siel en liggaam te veel verskil om
by mekaar aan te pas, dan kry ons 'n bastergeslag wat geestelik en liggaamlik swak en agterlik
is, soos bv. in die vermenging van blank en swart. Veral die geestelike gevare is groot as ons
sou toelaat dat ons kinders trou met Jode of Rooms-Katolieke ens. God het al dergelike
bloedvermenging van Israel met die heidendom ten sterkste veroordeel in die Heilige Skrif.
En as die huwelik eenmaal gesluit is, mag dit vir niks ter wêreld verbreek word nie. Die
Gereformeerdes erken net één oorsaak vir egskeiding, en dit is hoerery of owerspel. Daar
word in ons tyd veels te lig gedink van die verbreking van die huweliksbande. En die heilige
huwelik word al byna 'n bespotting. In die praktyk is daar nie veel verskil tussen wat hier by
ons aangaan en in die Bolsjewistiese Rusland nie. Die leer van die "vrye liefde" vind al meer
aanhang, en huwelikstrou word beskou as 'n verouderde idee. O, die gruwel wat daar aangaan
onder die dekmantel van die huwelik, is te skandelik om te beskrywe. Mag God ons gee om
ons huwelikslewe kuis en ingetoë te hou! Dan alleen sal ons 'n gelukkige volk wees en
geestelik gesond bly.
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8 NOVEMBER
"KUIS LEWE BUITE DIE HUWELIKSTAAT" — Vr. 108.
"Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam; maar wie
hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n
tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie" — 1 Kor. 6:18 en 19.
Om 'n gelukkige huwelikslewe te voer, is dit nodig dat sowel die man as die vrou in hulle
jeugjare 'n skoon sedelik lewe moet lei en goed van karakter moet wees. 'n Seun wat sleg van
gedrag is, of 'n jongman wat vuil lewe, kan nie verwag dat 'n ordentlike en eerbare meisie haar
aan hom in die huwelik sal verbind as hy later wil trou nie. En so ook kan 'n meisie wat haar
eer weggegooi het, nie verwag dat 'n man van karakter hom aan haar moet gaan verbind in
die huwelik nie. O, daar word soveel lewens verwoes en lewensgeluk weggegooi deur
onbesonne dade gedurende die jongelingsjare. Dikwels is ouers die oorsaak daarvan, deurdat
hulle allerhande grootmenspraatjies met hul kinders praat en van hulle ou mense maak voor
hulle tyd. Ons moet tog maar ons kindertjies laat jonk bly solank moontlik. En as die kinders
eenmaal groot geword het en in 'n posisie is om te trou, moet daar nie 'n onnodige lang vryery
wees nie. Dis seker 'n groot euwel in ons moderne samelewing dat jong manne en vroue die
beste van hul jare ongetroud moet deurbring, omdat hulle nie eerder kan bekostig om te trou
nie. Daaruit vloei baie sonde, wat dikwels uitloop op tragiese gevalle van selfmoord of
vermoording van buite-egtelik gebore kindertjies. Ouers behoort hulle kinders op die regte tyd
en die regte manier in te lig oor geslagsake en hulle also gereed te maak vir 'n gelukkige
huwelik. Dit moet egter op 'n baie versigtige manier gedoen word, om aan te toon dat ook die
geslagslewe tot Gods eer geheilig moet wees en dat daaraan niks vuils of onreins kleef nie,
mits ons steeds besef dat ons tempels is van Gods Gees, wat nie geskend mag word nie.
'n Kind wat sy vader eer en sy moeder liefhet en respekteer, sal nie maklik in slegtigheid verval
nie. 'n Seun wat sy moeder eer, sal ook die vroulike geslag eer. Die invloed van die ouers
beteken so baie vir die sedelike lewe van die kinders. Daarom moet ouers steeds waak en bid
vir hul kinders. Daar is in ons tyd tog soveel verleiding. Die omgang tussen die twee geslagte
is so vry en los. Daar is dikwels nie meer skaamtegevoel van die een geslag teenoor die ander
nie. Talle jong seuns en dogters ly aan selfbesmetting. Daardeur word die gedagte verpes,
die wilskrag gebreek, die gesondheid ondermyn en die toekomstige geluk weggegooi. Soveel
seuns en dogters moet vroeg uit hul huise en verval miskien onder slegte vriende. En so is dit
dan dat kinders uit goeie Christelike huise soms totaal versleg. Daar is ook gevalle waar
dogters deur nood gedryf word om hulle aan hoerery oor te gee. Dis baie tragies, want vir 'n
meisie is haar eer meer werd as haar lewe. En dieselfde geld ook vir 'n seun. Wie eenmaal 'n
klad op sy karakter het, ly sy lewe lank daaronder. Daarom kan ons nooit genoeg bid om 'n
rein hart nie, soos Dawid in Ps. 51:12. En ons jong mense moet steeds onthou dat die oë van
die Here op alle plekke sien (Spr. 15:3).
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9 NOVEMBER
"ALLES WAT DIE MENS DAARTOE (TOT ONKUISHEID) KAN VERLEI" — Vr. 109.
"Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem
word nie, soos dit die heiliges betaam; ook nie gemeenheid en dwase of lawwe
praatjies wat nie pas nie, maar Liewers danksegging" — Efés. 5:3 en 4.
Ons lees in die Skrif: "Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien" (Matt. 5:8).
Ware kuisheid kan alleen wortel in 'n rein hart, en daarom kan ons God nooit genoeg daarvoor
bid nie. Net soos ons verwag dat alle stof en vuilgoed uit die kerk verwyder moet word en alles
skoon moet wees, net so wil God ook in ons hart alles skoon en rein hê. Daarom moet ons
steeds met alle krag probeer om alle vuil gedagtes of begeertes uit ons hart uit te ban. God
sien binne in ons hart. Ons skaam ons om met 'n vuil en besoedelde kleed in die publiek te
verskyn. Moet ons ons dan nie voor God skaam oor die vlekke en smette wat ons hart aankleef
nie?
En daarom moet ons dan ook probeer om alles te vermy wat sondige gedagtes of begeertes
by ons kan opwek en ons tot sonde kan prikkel. O, daar is so 'n magtige stroom van verleidinge
wat ons na die verderf wil meesleur. Dink maar aan die vuil leesstof wat soos 'n modderige
stroom ons volk deurtrek. Daar word dinge geskrywe en in die openbaar versprei wat 'n mens
laat bloos as jy dit privaat lees. Sou sulke skrywers en skryfsters dan g'n skaamtegevoel hê
nie? Is dit dan vir hulle so heerlik om soos swyne te vroetel in die modderplasse van die lewe?
Dink hulle nie oor die onheil wat hulle saai en die onskuldige siele van kinders en jong mense
wat hulle verpes nie? Gelukkig dat daar ook ander skrywers en skryfsters is wat opbouende
en verheffende dinge skrywe, Hoeveel vuile onsedelikheid is nie die direkte gevolg van
danspartye nie? Die moderne dans is 'n uiting van die geslagsdrif en 'n prikkeling daarvan.
G'n wonder dat van die vroumense verwag is om hulle uit te trek in plaas van aan te trek vir
'n dans nie! G'n wonder dat die drank daar so onmisbaar is nie! Dit benewel immers die brein,
verswak die wilskrag en verhit tot onsedelikheid.
'n Ander bron van onsedelikheid is die gemengde baaiplekke, waar die naakkultuur hoogty
vier, alle skaamtegevoel verdwyn en waar dikwels 'n stank van dierlike vleeslikheid voorkom,
soos te vind is in die deurmekaarlêery op die strande. En sulke dinge word die "moderne
beskawing" genoem.
Slegte vriende, vuil praatjies en grappe, prikkelende bioskoopprente, kort rokke en kaal bene,
laatslapery en leeglêery van die moderne society-helde en heldinne, opsittery van jongmense,
ens., is almal dinge wat meewerk om die sedelike peil van ons samelewing in die diepte af te
trek. Dis of satan hier sy drieste aanvalle maak, om van ons seuns en dogters sedelike wrakke
te maak voordat hulle iets werd kan word in die lewe. Daarom moet ons steeds waak en bid
en nie ons kinders onnodig aan die gevare van onsedelike verleiding blootstel nie.
Daar is glad te veel laksheid op sedelike gebied. Dronkenskap en onsedelikheid is die twee
handperde van die satan, waarmee hy alles wat rein en heilig in ons volkslewe is, onder die
pote vertrap. Ons sal moet leer om terug te keer na 'n strenge en nougesette geslagsmoraal.
Christus het nie verniet gesê dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart
met haar egbreuk gepleeg het nie (Matt. 5:28). Die feit is dat daar doelbewus en stelselmatig
van die naakte vroueliggaam gebruik gemaak word juis om mense tot begeerlikheid te prikkel
en tot onsedelikheid te verlei, en dit word openlik en onbeskaamd gedoen en goedkeurend
verdra deur 'n sg. beskaafde gemeenskap. So huigel ons; en sou God dan sulke korrupsie
ongestraf laat bly? Kyk maar hoe gaan dit met die skoonheidskompetisies en allerhande
soorte "koninginne" wat gekies word! Mens wonder soms wat die sogenaamde barbarisme
van ons sogenaamde Christendom moet dink?
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10 NOVEMBER
"WAT VERBIED GOD IN DIE AGSTE GEBOD?" — Vr. 110
"Jy mag nie steel nie" — Exod. 20:15.
Die agste gebod gaan uit van die gedagte dat ons besitsreg het van ons eiendom. Immers, as
niemand enige besitting het nie, sal ons ook van niemand iets kan steel nie. God het aan elke
mens 'n siel en 'n liggaam gegee wat hy moet bewaar en gebruik in die diens van God. God
het aan ons ouers en familie gegee. Hy het aan ons 'n plek gegee waar ons op die aarde kan
bestaan en lewe tot sy eer. Ons het 'n volk en 'n kerk waaraan ons behoort. Al hierdie dinge
beteken dat ons sekere verantwoordelikheid en voorregte besit, dat ons, met alles wat God
ons gegee het, 'n bepaalde roeping en taak moet volbring. Daartoe het ons verder nodig
voedsel en kleding en deksel. Ons moet die nodige middele hê waarmee ons ons taak kan
uitvoer. Ons moet 'n sekere mate van persoonlike vryheid en persoonlike gebruiksreg hê van
wat aan ons toevertrou is. Anders sou ons g'n mense wees wat roepingsbewus en
verantwoordelik kan optree nie, maar blote ratte in 'n masjien, lewelose en siellose organe
van 'n onpersoonlike en onverantwoordelike staat. So maak die Kommunisme alle persoonlike
lewe dood en ontneem die mens nie alleen sy private eiendom nie maar ten slotte ook sy
liggaam en siel. Hy kan dan niks meer steel nie, omdat hyself deur die staat gesteel is. Hy kan
niks besit nie, omdat die staat hom besit.
Volgens ons opvatting egter is God alleen die absolute Eienaar van alles en is ons die
rentmeesters of bestuurders van wat God aan ons toevertrou het. God besit alles in absolute
sin, omdat Hy alles gemaak het en dus daaroor beskik. Ja, sy eiendomsreg gaan sover dat
niks en niemand Hom kan verhinder om alles wat Hy gemaak het, in één oomblik te vernietig
nie. Ons bly dus steeds aan Hom verantwoordelik en mag nie met onsself of met ons goed
maak wat ons wil nie. En God wil dat ons ons eiendom moet gebruik tot diens van ons naaste
en tot eer van God. Ons mag dus nie ons rykdomme ophoop en laat lê en roes nie. Ons moet
ons geld en goed gebruik in diens van kerk en volk.
Ons moet woeker met wat ons besit. Ons moet werk in die sweet van ons aanskyn om ons
besitting te ontwikkel in belang van die mensheid. Al is ons ryk, mag ons nie stilsit en niksdoen
nie. Hoe groter ons besitting, hoe groter ons verantwoordelikheid en hoe meer van ons vereis
word. Ons doel mag egter nie wees om soveel rykdom bymekaar te maak dat ons of ons
kinders nie meer hoef te werk nie, om dit dan in sondige selfgenieting te verteer. Nee, ons het
wel die reg om op ons ou dag te geniet van die vrugte van ons arbeid, en ons kinders is
geregtig om te geniet van dit waarvoor ons hard gewerk het. Maar tog moet ons strewe altyd
wees om tot diens te wees en nie om te geniet nie. En ook ons kinders, hoeveel hulle ook al
mag erwe, moet hul besittings weer gebruik tot heil van Kerk en volk.
Die teëstelling tussen ryk en arm was altyd daar, maar sinds die nywerheidsontwikkeling en
die opkoms van die masjien in die vorige eeu het daar 'n fenomenale en uiters gevaarlike kloof
tussen die besittende en die niebesittende klasse ontstaan. Dis een van die grootste kankers
van ons moderne samelewing en die dryfkrag van die Kommunisme. Hierdie sosiale vraagstuk
roep luid om oplossing en is een van die grootste oorsake van sedelike en geestelike verval,
aan beide kante van die skeidslyn tussen ryk en arm. Paulus sê in 1 Korinthiërs 4:7: "Wat het
julle wat julle nie ontvang het nie?" Voordat hierdie besef nie die ekonomiese lewe deurdring
nie en ons nie begryp dat God alleen die enigste Besitter is nie, sal die wêreld nie reg kom nie
— lees maar Jakobus 5:1-6, waar hy waarsku teen die goud en silwer wat lê en roes, terwyl
die gesteelde loon van die arbeiders tot God roep. Ons mag nie wil ryk en vet word deur te
teer op die bloed en sweet van ons medemens nie.
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11 NOVEMBER
"DIE GOED VAN ONS NAASTE VIR ONSSELF TOE TE EIEN, MET GEWELD OF
SKYN VAN REG" — Vr. 110
".... dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die
Here 'n wreker is oor al hierdie dinge" — 1 Thess. 4:6.
Daar is twee soorte diefstal, wat albei sonde is in Gods oë, nl. die openlike en growwe diefstal
wat deur die owerheid gestraf word, en die fyn en bedekte diefstal wat geskied deur lis en
uitoorlêery, sonder dat ons slagoffer dit eintlik agterkom, en dikwels met skyn van reg en
billikheid.
Ons mag nie 'n ander se goed vir onsself toe-eien nie. Wat nie ons s'n is nie, mag ons nie vat
nie. Ook mag ons nie beslag lê op die persoon van 'n ander nie. Dis die gruwel van slawerny.
Dis niks anders as 'n diefstal van mense nie, wat nog veel erger is as om hulle besittinge te
steel. Nou het ons wel nie meer slawerny nie, maar hoe dikwels gebeur dit nie dat ons misbruik
maak van die nood van ons medemens om hom uit te buit en feitlik sy kragte te steel om vir
ons in diens te stel. Hy moet dan teen 'n hongerloon werk, en ons teer op hom, sonder om
hom behoorlik te vergoed vir sy werk.
En so word daar op bedekte wyse op talle maniere diefstal gepleeg. Dink maar aan die
oneerlikheid in die handel. Hoe dikwels word ons nie bedrieg deurdat ons nie waarde vir ons
geld ontvang nie! Soms word minderwaardige goedere teen die duurste pryse verkoop. Talle
mense word mislei deur handelsmerke wat hulle onder 'n verkeerde indruk bring. Soms word
met valse munt of magemaakte papiergeld gekoop. Die banke en handelsinrigtinge leen soms
geld uit teen buitensporig hoë rente, wat deur die Skrif woeker genoem word. Private
geldskieters is partymaal die grootste bloedsuiers.
Met spekulasie word mense soms gruwelik mislei, om van 'n swak artikel ontslae te raak.
Lotery is 'n ander vorm van diefstal, al mag dit dan ook onder die wet plaasvind. Dis niks
anders nie as diefstal van jou naaste se goed om dit in jou sak te kry sonder om daarvoor te
werk. So ook is die meeste bankrotskappe 'n vorm van oneerlikheid, want dis dikwels die
gevolg van skulde aangaan met die bedoeling om nooit te betaal nie. En dit staan ook
baiemaal in verband met die neiging om te hoog te lewe. 'n Weelderige lewe kos baie geld.
En daar word soms buitensporige somme bestee aan drank om vriende te trakteer.
Die spreekwoord sê: Eerlik duur die langste. Daar is ongelukkig mense wat 'n natuurlike
aanleg het tot oneerlikheid en skelmagtigheid. Hulle beskou dit as 'n kordaatstuk om hul
medemens onderdeur te spring. Hulle roem selfs as hulle weer so 'n "slag" geslaan het. Maar
hulle vergeet dat vir God se oë niks verborge is nie en dat Hy die dief nie ongestraf sal laat
nie. Gesteelde goed is nes 'n vuur. Dit brand mens en verteer jou op die ou end. Dit kan
niemand gelukkig maak nie. En dit bly nie verborge nie. 'n Dief word altyd op die ou end betrap.
En dan word hy deur skande en ellende oorweldig. Mag ons dan steeds maar in opregtheid
en eerlikheid wandel!
Paulus wys ons daarop dat as ons voedsel en klere het, ons daarmee vergenoegd moet wees
(1 Tim. 6:8). Dis die sug na rykdom wat ons verlei tot dwase en skadelike begeerlikhede, sê
hy. En is dit nie vandag feitlik algemeen die toestand nie dat ryk en arm net agter een ding
jaag en dis meer rykdom? Paulus waarsku hier dat die geldgierigheid 'n wortel van alle euwels
is (vs. 10). Teenoor hierdie gejaag na aardse goed wys Paulus ons daarop dat ons liewer
moet soek om ryk te wees in goeie werke, nie ons hoop te stel op die onsekerheid van die
rykdom nie maar op die lewende God en also vir ons 'n skat weg te lê vir die ewigheid (vs. 1719).
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12 NOVEMBER
"GIERIGHEID.... MISBRUIK EN VERKWISTING VAN SY GAWES" — Vr. 110.
"Want 'n drinker en 'n vraat sal arm word, en slaperigheid laat stukkende klere dra" —
Spr. 23:21.
Mens kan ook diefstal pleeg met jou eie goed, sonder dat jy iets van 'n ander vat. God het ons
goed aan ons gegee om dit te gebruik tot heil en nut van almal en nie om dit te verteer in
sondige selfgenieting nie. In hierdie opsig is sowel die geldgierige as die geldverkwister 'n dief.
Die geldgierige is iemand wat sy geld laat lê en roes. Hy maak bymekaar en weet nie wie dit
na hom sal kry nie, of soos die Psalmdigter sê: "Hulle stapel op en weet nie wie dit insamel
nie" (Ps. 39:7). Hy is 'n slaaf van sy eie geld. Hy self gebruik dit nie, en dis ook vir niemand
anders tot enige voordeel nie. Met ander woorde, hy steel die geld van homself en het dus nie
'n pennie waarmee hy kan goed doen aan ander nie. G'n wonder dat vir so 'n mens die
afskuwelike naam "vrek" uitgekies is nie.
Maar aan die ander kant is die geldverkwister ook 'n dief. God het nie ons goed aan ons gegee
om dit deur te bring en te vermors nie. Al ons besittings moet aangewend word tot heil en
welsyn van die mensheid, van kerk en volk. Met reg kan daarom van ons verwag word dat
ons ons goed moet oppas en reg gebruik, sodat dit van nut kan wees vir almal. Wie sy goed
deurbring uit nalatigheid of sy geld uitmors met onnodige weelde-artikels of met drank en
trakteerdery van vriende is 'n dief. En op die ou end moet sy vrou en kinders en almal wat van
hom afhanklik is, daaronder ly. Ook die ongetroude jong man en dogter moet probeer om iets
bymekaar te maak, sodat hulle die kerk en volk kan help dra en versorg. Daar is kinders wat
al hul geld verteer in ydele selfgenieting en dan niks oor het om hul ander broers en susters,
wat jonger is, te help versorg nie. Mens mag wel die lewe geniet met die goed wat God jou
gegee het, maar dit moet altyd binne sekere perke geskied, sodat ons genietinge nie gekoop
moet word ten koste van die noodsaaklike lewensmiddele vir ander nie. As ander mense moet
ly om ons te laat geniet, dan steel ons daardie genieting en sal dit op die ou end bitter word in
ons mond. Dit geld ook vir die volkere onder mekaar. G'n volk het die reg om te teer op die
goed en die bloed van 'n ander volk nie. Daar is sommige van die armste volkere van die
wêreld wat in die rykste lande van die wêreld woon maar wie se rykdom alles weggesteel word
deur die onversadigbare vraatsug en weeldesug van ander nasies wat die room van die land
vir hulself vat. Dis niks minder as gruwelike diefstal nie.
Nee, ons moet aan elkeen gee wat hom toekom. Aan die keiser moet gegee word wat die
keiser s'n is. Ons mag nie met bedrog en leuens die staat en die kerk ontroof van wat hulle
toekom nie. Ons verskuldigde bydraes moet ons gee, anders kan die lot van Ananias en
Saffira ons dalk tref. God bewaar ons boweal om nie van die kerk te steel nie.
Christus wys ons in Mattheus 6:24 dat ons nie 'n dienskneg van die geldgod, Mammon, mag
wees nie. Dis óf God óf die Mammon. Niemand kan twee here dien nie. Ons moet liewer trag
om vir ons geestelike skatte bymekaar te maak in die hemel, skatte wat nie deur mot of roes
verteer kan word nie en wat geen dief kan steel nie.
Wat sou daar nie 'n ander toestand op die aarde gewees het as almal met daardie gees besiel
was nie! Solank die mens se hart egter nie verander word nie, sal geen stelsel van kapitalisme,
kommunisme of wat ook al geluk en vrede op aarde bring nie. Hier het die kerk 'n magtige
taak om deur die Evangelie die harte te verander.
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13 NOVEMBER
"DAT EK DIE BELANGE VAN MY NAASTE MOET BEVORDER" — Vr. 111
"Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy
hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat
gebrek het" — Efés. 4:28.
Die agste gebod eis egter meer van ons as dat ons nie ons naaste se goed moet vat nie. Die
gedagte daaragter is dat ons aan ons naaste moet goed doen en hom help en bystaan waar
ons maar kan. Diefstal is 'n sonde wat in selfsug wortel. Die dief dink net aan homself en sy
eie belange. Hy gee nie om wat van sy slagoffer word nie. Hy dink nie oor die leed en pyn wat
hy veroorsaak deur sy gemene diewery nie. Tog leer Christus ons dat ons alles wat ons wil
hê dat die mense aan ons moet doen, ook so aan hulle moet doen (Matt. 7:12). Dit gaan vir 'n
mens so moeilik om hom in 'n ander se posisie te verplaas. Daarom het ons so weinig
meegevoel met mekaar. En as ons meer oor ons medemens sou dink en minder oor onsself,
sou ons seker nie maklik daartoe kom om dit wat hy nodig het en wat hy liefhet, te steel en te
roof nie.
Ons moet gedurig daarop uit wees om die belange van ons naaste te bevorder, net waar ons
kan en mag. In plaas van sy goed te vat en hom kwaad te doen, moet ons liewer aan hom
goed doen en vir hom gee wat hy nodig het en wat ons kan ontbeer. Mededeelsaamheid is 'n
egte Christelike deug en word tog so weinig onder ons gevind. 'n Christen sal eerder daaraan
dink om uit sy eie gebrek nog weg te gee vir sy medebroer of suster as om van hulle s'n te vat
en vir hom toe te eien. Ons behoort te besef dat die verlies en die nood van ons naaste ook
ons eie verlies is. Ons is almal een, en die een se belange is ook die ander s'n. Wie dus sy
naaste kwaad doen, doen homself kwaad.
Hierdie waarheid begin al meer en meer tot die besef van die mensheid deur te dring. In die
vroeëre eeue, toe die feodale stelsel nog bestaan het, het die groot eienaars hulleself beskou
as die "vaders" van almal wat onder hulle gewerk het of by hulle gewoon het. Baas en knegte
het feitlik saam een groot familie gevorm en saam gelewe. Ook die gildes was, anders as die
vakbonde van vandag, 'n groot gesin wat hulle eer en trots in hul vakmanskap gestel het tot
heil van die maatskappy. Die opkoms van die Groot Kapitaal, egter, gepaard met kartelle en
trusts ens., en die meganisasie van die lewe, het 'n heeltemal ander gees gebring. Dis nou:
elkeen vir homself! — wat gelei het tot die heillose stryd van persone en selfs klasse en state
teenoor mekaar. Hierdie ongeremde belangestryd van almal teen almal moes lei tot die
reaksionêre gedagte van sosialisasie en kommunisme. Maar ook dié is in selfsug en eiebelang
gewortel en bied dus geen oplossing nie. Tensy die geldmag en ekonomiese lewe onder die
kruis gestel word en die liefde van Christus die harte beheer, sal die kanker van onreg en
verdrukking voortvreet en die wêreld uiteindelik verteer.
Ons moet God erken as die Gewer van al die goeie dinge en in dankbaarheid aan Hom sy
gawes gebruik tot heil en voordeel van almal. Dit beteken dat ons ook moet werk, sodat ons
iets kan hê om mee te deel aan die behoeftiges en ellendiges. Dit moet vir ons 'n groter
vreugde wees om te gee as om te ontvang. Ons moet dit 'n voorreg ag as ons iets goeds aan
ons naaste kan doen. In plaas van agter te hou wat ons aan die kerk moet gee, moet ons
liewer nog meer gee as wat van ons gevra word, indien enigsins moontlik. Daartoe moet ons
ywerig en vlytig werk. As iemand hard werk en sy plig eerlik nakom, sal hy nie nog tyd of
begeerte hê om te steel nie, en sal hy in die reël ook genoeg verdien om in sy behoeftes te
voorsien, sodat hy nie oneerlik verdiende geld sal nodig hê nie. 'n Hardwerkende volk is nie
'n volk wat sal steel en roof nie. Dis gewoonlik die luiaard wat sy hande uitsteek na die geld of
goed van ander. Mag ons dan getrou wees in ons daelikse arbeid en, al is ons arm, dan tog
maar net altyd eerlik wees!
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14 NOVEMBER
"WAT WIL DIE NEGENDE GEBOD HÊ?" — Vr. 112.
"Jy mag geen valse getuienis leen jou naaste spreek nie" — Exod. 20:16.

Die negende gebod vind sy grond daarin dat die mens van die waarheid af losgeskeur is en
die valsheid 'n ingang gekry het in die skepping. God het die mens so gemaak dat hy suiwere
(d.w.s. waaragtige) kennis van God en die skepping besit het, alhoewel hy nog nie die volle
kennis van alles gehad het nie. Die mens het in die waarheid van Gods openbaring gestaan
en in die lig daarvan gewandel. Hy is egter deur satan verlei deur 'n helse leuen. Daarom word
satan genoem die vader van die leuen (Joh. 8:44).
Deur 'n leuen het satan die mens uit die waarheid geruk. En nou staan die mens op 'n valse,
leuenagtige en onware grondslag. Hy verbeel hom dat hy soos God is of kan wees en streef
om God van die troon af te stoot en sy eie heil uit te werk. En met daardie valse gedagte as
uitgangspunt dink die mens nou 'n hele lewens- en wêreldbeskouing uit wat daarby aanpas,
nl. die ewolusionistiese. Hy gebruik die kultuur, die kuns, die wetenskap en die tegniek om sy
Babelstoring van selfverlossing op te bou. Maar omdat dit rus op 'n valse grondslag en dus op
sand gebou is, kan en sal dit nooit bly staan nie. Alleen die waarheid sal ons vrymaak en red.
En die waarheid is alleen in God te vinde deur Christus Jesus (vgl. Joh. 8:32 en 16:13). Die
mens ken g'n waarheid behalwe wat hy van God leer nie. God alleen weet wat die waarheid
is, en Hy alleen kan vir ons sê wie en wat ons is en wie Hy is en wat ons op aarde moet doen.
En ons kan alleen glo wat God sê of dit verwerp. Maar as ons dit verwerp, bly daar niks anders
oor nie as om die leuen te aanvaar en op die leuen vir ons 'n valse ryk van selfverheerliking
en menslike glorie te bou, 'n ryk wat moet val, omdat dit skyn en bedrog is.
Christus is die weg en die waarheid en die lewe (Joh. 14:6). Almal wat buite Christus is, kan
die waarheid nie ken nie en moet in valse inbeeldinge van die hart lewe. Daarom is dit dan
ook dat daar haas g'n sonde is wat so sterk onder die heidendom ingang gevind het as die
leuen nie. En ook die Christelike nasies wat onder invloed van valse en onbybelse kringe
verkeer, is minder waarheidsliewend as die nasies wat Gods geopenbaarde waarheid in die
Heilige Skrif heelhartig aanvaar. Oor die algemeen kan gesê word dat die Calviniste meer
waarheidsliewend is as die Rooms-Katolieke. Mens kan nie die waarheid in Christus liefhê en
dan die leuen die op die terrein van die alledaagse lewe nie. Wie deur Christus van die liste
van satan verlos is, het die waarheid lief met sy hele siel en wil nooit weer deur die verleidinge
van satan agter die leuen aangaan nie. Die waarheid skenk vryheid en die lewe, maar die
leuen bring slawerny en die dood.
Die negende gebod wil dus die waarheid en waaragtigheid onder beskerming neem, daarom
is dit toegespits op die waaragtigheil van die getuienis wat voor die regters in die hof gegee
word. Dis immers juis die taak van die gereg om tot die waarheid deur te dring en op grond
daarvan 'n suiwere en regverdige oordeel te vel. Waar die waarheid so dikwels struikel op die
strate, is die gereg die laaste bolwerk om ons te beskerm teen die valse tong. Daar was dan
ook in Israel haas geen groter sonde as om valse getuienis teen die naaste te gee nie. In
Spreuke 6:19 word 'n valse getuie bestempel as een wat die Here haat en wat vir God 'n
gruwel is. Dood of lewe hang dikwels aan die getuienis wat gelewer word. Daarom het die
Here bepaal dat alleen op die verklaring van twee of drie getuies die doodstraf toegepas mag
word (Deut. 17:6).
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15 NOVEMBER
"MY NAASTE SE EER EN GOEIE NAAM VERDEDIG EN BEVORDER" — Vr. 112.
"Broeders, as iemand ewewel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat
geestelik is, so een reg help met' die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let,
dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van
Christus" — Gal. 6:1 en 2.
In die negende gebod word veral die naam van die mens beskerm en word vereis dat ons nie
alleen die naam van ons medemens nie moet belaster nie, maar positief dat ons alles in ons
vermoë moet doen om die eer en goeie naam van ons medemens te bevorder so goed ons
kan. Die Skrif leer ons dat 'n goeie naam beter is as goeie olie (Pred. 7:1). En daar is o, soveel
aan geleë om 'n goeie naam te hê. Daardeur verkry ons eer en invloed onder die mense en
wen ons hul vertroue. As iemand 'n goeie naam het, is almal gereed om hom te help. Maar
wee hom wat 'n slegte naam het! Niemand vertrou hom nie, en die pad van vooruitgang is vir
hom versper.
Ons moet daarom ook sorg dat die mense nie rede het om van ons kwaad te praat nie. Van
ons kant moet ons selfs die skyn van die kwaad vermy. Ons kan nie verwag dat mense ons
sal prys nie as ons self ons naam weggooi deur 'n slegte lewe. Aan die ander kant is dit ook
waar dat diegene wat vroom en opreg probeer lewe, dikwels belaster en gesmaad word, soos
dit die geval met ons Here Jesus Christus self was. Daarom moet ons hoogste strewe altyd
wees om by God hoog aangeskryf te wees, wat die wêreld ook al van ons mag sê. Dis maar
'n treurige soort Christen wat hoog in tel is by die wêreldse kringe en in die kerk van Christus
'n slegte naam het. Ook hier weer moet ons dan aan ons naaste doen soos ons wil hê dat hy
aan ons moet doen. Ons moet nooit ons medemens se naam beswadder nie. En as ons dan
nie van hom kan goed praat nie, laat ons dan maar liewer stilbly. Ons hoef nie alles uit te
basuin wat ons van 'n ander weet nie. Ons kan liewer oor ons medemens tien woorde te min
sê as een te veel. Daarom sê Christus: "Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel mag
word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die
maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word" (Matt. 7:1 en 2).
O, die tong is so 'n vreeslike wapen. Dis 'n klein vuurtjie maar steek soms die wêreld aan die
brand (Jak. 3:5 en 6). Dis tog wonderlik dat mense so 'n behae daarin skep om ander mense
se naam te probeer kwaad doen. Daarenteen gaan dit so uiters moeilik vir die meeste mense
om iets goeds van 'n ander te sê. Deur die tong is menigeen se lewe verbitter en sy toekoms
vernietig. Ons moet steeds bid: "Here sit 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe"
(Ps. 141:3). En waar ons na waarheid iets goeds kan sê van ons naaste en sy goeie naam
kan bevorder, laat ons tog asseblief nie wag tot na sy dood nie.
Spreuke 18:21: "Dood en lewe is in die mag van die tong". Elkeen wat 'n tong besit, moet dus
versigtig wees hoe hy hierdie gevaarlike wapen gebruik. Die Bybel praat van die tong as 'n
pen, uitgelese silwer, medisyne ens. Maar daarnaas word dit ook genoem as 'n moordpyl, 'n
toom, 'n roer, 'n vuur, 'n gif. Die tong (woord) is nie so 'n nietigheid as wat baie mense maak
nie. Daar sit 'n geweldige mag ten goede of kwade in. Een ding is egter seker, en dit is dat
wie sy tong misbruik, daardeur homself seermaak. Dis soos 'n boemerang wat op jou eie kop
neerkom. God bewaar sy kinders ook teen die tonge van die sondaars. As ons lewe voor God
reg is, kan mensetonge ons wel seermaak maar nooit doodmaak nie.
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16 NOVEMBER
"ALLE LIEG EN BEDRIEG AS DIE EIE WERKE VAN DIE DUIWEL VERMY" — Vr. 112.
"'n Valse getuie bly nie ongestraf nie, en hy wat leuens uitstrooi, sal nie vrykom nie" —
Spr. 19:5.
Die Heilige Skrif waarsku besonder sterk teen die sonde van leuenagtigheid en bedrog. Paulus
sê: "Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar
se lede" (Efés. 4:25). Dit wil sê ons moet waarheidsliewend wees en alle valsheid en bedrog
uit ons hart verban. Ons moet so lief wees vir die waarheid dat dit vir ons onmoontlik is om te
lieg.
O, daar word soveel leuens en bedrog op aarde gesaai. Hoeveel valse beloftes word daar nie
afgelê wat ons miskien glad nie van plan is om uit te voer nie! Hoe dikwels gebeur dit nie dat
ouers self hul kinders dinge belowe wat hulle nie bedoel om te gee nie! En daar is niks wat
die vertroue van 'n kind in sy ouer so skok nie, as wanneer hy bemerk dat sy ouer vir hom
gelieg het. Ons kinders mag nooit 'n leuen uit ons mond hoor nie, en ons moet hulle terdeë
straf as ons bemerk dat hulle 'n leuen vertel het. 'n Kind wat eers met leuens begin, sal later
nie terugdeins vir diefstal en vir enige slegtigheid nie. As die kinders vir ons iets vra wat ons
aan hulle nie mag sê nie, moet ons liewer stilbly as om 'n onwaarheid te vertel. Ons moet ons
kindertjies van kleins af inskerp dat ons woord onse eer is en dat dit met hulle ook so moet
wees. Die waarheid moet altyd vertel word, al is dit ook ten koste van onsself. Woorde is nie
daar om die waarheid mee te bedek nie, soos dié Franse diplomaat gesê het. Nee, die
waarheid moet ook in die diplomatieke wêreld seëvier, anders sal korrupsie en verrotting die
end wees van die samelewing.
Hoe dikwels gebeur dit nie dat iemand se woorde verdraai word nie! En dan word daarmee
gemene propaganda teen so iemand gemaak. Baiemaal word iemand somaar veroordeel op
gerugte en lasterpraatjies. Ons trag nie om vas te stel wat die waarheid is nie maar gaan op
loop met wat ons gehoor het, en vergroot dit dan daarby nog om so iemand meer kwaad aan
te doen. Agterklap en skinder is een van die swartste modderpoele in ons samelewing, en
talle mense besoedel hulle. Ja, dit gebeur dikwels dat ons iemand opsetlik en doelbewus gaan
swartsmeer, wel wetende dat ons lieg. Dit word genoem laster en is een van die laagste dinge
waarmee 'n mens hom kan bevuil. Want op die ou end is dit nie die onskuldige persoon nie
maar wel sy belasteraar wat swart daaruit kom.
Die negende gebod belet nie dat ons ons verbeelding mag gebruik nie, soos bv. met skouburg,
roman en skilderkuns nie. Tog kan dit ongesond wees om gedurig in 'n wêreld van verbeelding
te lewe en die werklikheid van die lewe te ontvlug. En wat nou, ten slotte, die sg. noodleuen
aanbetref, erken ons dat daar gevalle kan wees waar dit moeilik is om aan iemand die volle
waarheid te vertel, bv. om aan 'n sterwende vrou te vertel dat haar man verongeluk het. Tog
moet ons dit altyd aanvoel as sonde. Ons moet die waarheid nooit onder die leuen laat ly nie.
Want die waarheid alleen sal ons vrymaak.
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17 NOVEMBER
"WAT EIS DIE TIENDE GEBOD VAN ONS?" — Vr. 113.
"Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie,
of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie"
— Exod. 20:17.
Die tiende gebod gaan na die wortel van ons lewensbestaan, nl. die hart, waaruit al die
uitgange van ons lewe is. Dit vereis innerlike heiligheid van die siel, sodat selfs ons begeertes
tot Gods eer moet strek. Ook daardie geheimsinnige dieptes van ons sielelewe waar ons self
skaars van weet en wat skynbaar nie onder die beheer van ons verstand en wil is nie, moet
aan God geheilig wees. Ons glo nie, soos die Roomse, dat ons nie verantwoordelik' gehou
word vir die begeertes wat in ons siel opkom nie solank ons maar net nie daardie begeertes
toestem nie. Nee, Christus het ons duidelik geleer in die bergpredikasie (Matt. 5-7) dat alle
uiterlike geregtigheid niks anders is as Farisese huigelary as ons nie innerlik in ons siele deur
sy bloed gewas word nie. Hy sê byvoorbeeld: "Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou
kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het" (Matt. 5:28).
Ons kan dus sê dat die tiende gebod in 'n sekere sin al die ander gebooie dek. Want as 'n
boom in sy wortel goed is, dan kan ons ook van hom goeie vrugte verwag. As die wortel net
eers gesond en sterk is, dan kom die boom vanself reg. En so is dit ook met die mens se hart.
As sy hart geheilig en gereinig is, dan val al die uiterlike sondes vanself weg. Daarom kan ons
nooit genoeg bid om 'n rein hart nie. En al kan ons in hierdie lewe ook in ons hart nie volmaak
heilig wees nie, so kan tog die sondemag in ons hart gebreek en in beginsel uitgeroei word.
En daartoe moet ons self meewerk. Immers, daar is niemand wat in ons hart kan sien en wat
weet wat in ons hart aangaan nie. Dit kan God alleen doen en ons self, vir sover as wat God
ons aan onsself ontdek en ons 'n blik gee in ons eie hart.
Alle begeertes is nie sondig nie. Die digter van Ps. 27 sê: "Een ding het ek van die Here
begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om
die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel" (vs. 4). Daar is dinge wat
goed en skoon en edel is, wat ons mag en moet begeer en najaag. Ons moet begeer om van
ons sondes verlos te word en God te behaag. Ook mag ons die goeie dinge van die lewe
begeer, waarvoor Christus self ons geleer het om te bid.
Begeerte is egter sonde as ons iets verkeerds begeer, soos bv. die goed van 'n ander of om
sonde te doen. Ook is begeerte verkeerd as dit 'n slaaf van ons maak, soos bv. wanneer
iemand slaafs agter geld aan jaag. Alle begeertes wat ons langs 'n verkeerde weg bevredig,
is ook sondig, soos bv. om rykdom bymekaar te maak deur oneerlike spekulasie of om 'n
onsedelike lewe te voer.
Dit gaan hiermee egter ook net soos met al die ander gebooie. Ons sal die verkeerde
begeertes nie kan onderdruk of uitroei nie, tensy ons hulle vervang deur goeie begeertes. En
daarom moet ons steeds soek wat goed is. As ons niks begeer nie, sal ons ook niks verkry
nie. Maar ons begeertes moet op God gerig wees as die hoogste Goed, en dan sal ons ook
die hoogste dinge in die lewe najaag. Dan sal ons nie die lae en slegte begeertes voed en
vertroetel nie.
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18 NOVEMBER
"DAT OOK DIE GERINGSTE LUS OF GEDAGTE TEEN ENIGE GEBOD VAN GOD
NOOIT IN ONS HART MAG OPKOM NIE" — Vr. 113.
"Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne-in my ingewande" —
Ps. 40:9.
Die eis van die tiende gebod is nie maklik nie. Want wie kan sê dat daar één enkele dag in sy
lewe omgegaan het dat hy nie die geringste lus of gedagte teen enige van Gods gebooie
gehad het nie? Volgens hierdie maatstaf staan ons •oneindig diep skuldig voor God. In die
eerste plek staan ons skuldig omdat selfs dié oomblikke waarin ons miskien nie iets teen Gods
gebod begeer het nie, ons tog steeds die verdorwe natuur in ons het, waaruit al die verkeerde
begeertes voortvloei. Daardie ou Adamsnatuur is die teelaarde waaruit al die onkruid van
slegte begeerlikheid opskiet. En dit maak ons skuldig voor God, want God het die mens nie
so verdorwe geskape nie, en dis vir Hom 'n gedurige aanstoot dat ons so verdorwe is. Om
dus die slegte begeertes uit ons siel uitgeroei te kry, is dit nodig dat ons hele innerlike aard,
ons natuur, radikaal verander moet word. Sonder wedergeboorte deur die Heilige Gees kan
dit dus nie geskied nie.
Maar selfs na die wedergeboorte bestaan die verdorwe natuur nog in 'n sterwende toestand
in ons, naas die geheiligde natuur, wat deur Christus ons deel geword het. En ons sal dus tot
die dag van ons dood toe moet stry teen die opwellinge van sonde wat nog altyd in ons opkom.
Daarom moet ons doen al wat in ons vermoë is om die sondige begeertes onmiddellik te
onderdruk as hulle in ons opkom. Hoe jammer tog dat daar soveel mense is wat die sonde in
hul harte voed, net soos sommige mense slange aanhou en vertroetel! Dis so verleidelik om
uiterlik 'n skynbaar goeie lewe te lei voor die mense en jou dan innerlik in jou hart te verlustig
in wat vuil en laag is.
Die tiende gebod eis van ons ook om tevrede te wees met ons lewenslot soos God dit beskik
het. Ons moet nie altyd die geluk van ander mense begeer nie. Wel moet ons ons plig doen
en mag ons ook begeer en strewe om vooruit te kom Maar as ons dan nie alles het wat ons
hart begeer nie, moet ons nie altyd seur en murmureer soos Israel op die woestynreis nie.
Ons moet God eerder dank vir sy seëninge as om altyd opstandig te wees onder ons
lewenslot.
Die tiende gebod eis ook dat ons 'n vyand van alle sondes moet wees en nie 'n enkele gebod
van God mag oortree nie. 'n Christen is 'n vyand van alle sondes en word juis daarom dikwels
uitgeskel vir bekrompe. Die kerk moet dan ook teen alle sondes optree. Iemand wat Sondag
uit die kerk bly, is net so skuldig as iemand wat owerspel bedryf het, en behoort vermaan en
desnoods getugtig te word. Sommige ouers is vreeslik kwaai op hulle kinders om nie te vloek
of lieg nie, maar hulle vat darem self hulle kinders na die danssaal toe of sien g'n kwaad daarin
as die kinders gedurig in die bioskoop boer nie. So mag dit egter nie wees nie. Ons mag geen
sonde, hoe skynbaar gering ook al, deur die vingers sien nie. 'n Gelowige kan alleen 'n totale
Christen wees.
Miskien is sommige mense geneig om uit die feit dat ons in hierdie lewe nie volmaak kan wees
nie, dan maar die laissez faire (laat maar loop)-beleid te volg en nie tot 'n absolute breuk met
die sonde te kom nie. Christus het egter vir ons beslis as lewensideaal gestel dat ons volmaak
moet wees, soos onse Vader in die hemel volmaak is. Daar mag geen spelery met die sonde
wees nie. Die apostel sê: "Maak dood dan julle lede wat op die aarde is!" (Kol. 3:5). Ook sê
hy: "Vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid!" (2 Tim. 2:22). Geen heulery met die vyand
nie!
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19 NOVEMBER
"IN ALLE GEREGTIGHEID BEHAE MOET HÊ" — Vr. 113.
"Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en, begeerlikhede
gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel" — Gal.
5:24 en 25.
'n Vyand wees van alle sondes, altyddeur en van ganser harte, dit is wat die tiende gebod van
ons eis. Vir 'n Christen is daar nie tye en plekke om vroom te wees nie. Nee, hy is altyd in
diens. Nooit mag daar die allerminste verslapping wees in die stryd teen die bose nie. Elke
oomblik moet ons met die uiterste waaksaamheid optree teen satan. Want hy laat g'n enkele
kans verbyglip nie. Hy is altyd in diens en rus nie 'n oomblik nie. Die stryd teen die sonde en
teen die ryk van duisternis is nie kinderspeletjies nie. Dis die ernstigste en gevaarlikste stryd
wat denkbaar is. Goddank dat ons nie in eie krag stry nie, dat God self vir ons en deur ons
stry, dat Christus gedurig vir ons intree by die Vader en dat die Heilige Gees onophoudelik vir
ons bid met onuitspreeklike versugtinge!
Ons sal die begeerte na die sonde nooit kan onderdruk nie, tensy ons ons heelhartig in die
stryd inwerp. Daar is gans te veel halfhartigheid in ons optrede teen die sonde. Ons is glad te
gou tevrede met onsself. Solank ons maar nie in die uiterste sondes verval nie, is ons tevrede
om sulke halfslagtige Christene te wees. Ons stel ons dan tevrede met die gedagte dat ons
nou eenmaal nie volmaak kan wees in hierdie lewe nie, en raak dan nou maar gewoond om
in ons sondige toestand voort te lewe. Die gevolg is dat ons nooit die sonde onder die knie
kan kry nie en nie die minste vordering maak in heiligmaking nie. So mag dit egter nie wees
nie. Wie nie 'n volhartige Christen is nie, staan in gevaar om deur die sonde oorweldig te word.
Wat ons moet begeer en nastrewe, is die vorming van 'n vaste en sterk Christelike karakter.
Die wet van God moet so diep op ons ingegraveer word dat dit 'n deel van ons vorm. Ons kan
deur Gods genade so inlewe in sy wet en so deurtrek word met die geregtigheid van Christus
dat dit vir ons naderhand byna onmoontlik word om bewus sonde te doen. Wel sal ons
karakterfoute of sondes hê, want 'n volmaakte karakter is ook nie iets wat ons in hierdie lewe
kan verkry nie. Maar selfs daardie swakhede kan steeds verminder word en meer en meer
uitgewis word. Deur soberheid, matigheid, selfbeheersing en myding van die sonde kan ons
verbasend baie doen om ons te vorm tot mense Gods, volkome toegerus vir elke goeie werk
(2 Tim. 3:17). Wat ons bo alles moet najaag, is 'n godvresende karakter. Gods eer moet steeds
die hoogste mikpunt in ons lewe wees, waarsonder alle sg. braafheid, deugsaamheid en
voorbeeldigheid onder mense tog leeg en hol is. Om vroom te wees in die goeie sin van die
woord moet die een en al wees van alle karaktervorming.
Saam met die Psalmdigter moet ons gedurig bid: "Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee
opnuut in die binneste van my 'n vaste gees" (Ps. 51:12). Ons behoort nie te rus nie voordat
ons saam met Paulus kan sê: "Ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens"
(Rom. 7:22). Al sondig die Christen nog uit swakheid, hy is 'n vyand van alle sonde en hy het
'n behae in die goeie, in alles wat tot eer van God strek. Niks verbly hom meer as wanneer
die kwade weerstaan en die goeie bevorder word nie. In die keuse tussen goed en kwaad
gaan dit nie vir hom moeilik om te onderskei en tot 'n beslissing te geraak nie.
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20 NOVEMBER
"DIE ALLERHEILIGSTES" — Vr. 114.
"HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg
wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek" — Ps. 15:1 en
2.
Daar is trappe in die genadelewe, en alle gelowiges op aarde is nie ewe heilig nie. Inderdaad
is g'n enkele gelowige hier ten volle heilig nie. Maar tog leef sommige baie nader aan die Here
as andere. Sommige is baie vryer van die mag en heerskappy van die sonde as andere. Sommige voer 'n dieper geestelike lewe as andere. Sommige het meer kennis van Gods
heilgeheime as andere.
Die apostel sê "Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele
lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig" (1 Petr.
1:15 en 16). Hierby verkondig die Apostel nie die leer van die Perfeksionisme, nl. dat ons in
hierdie lewe volmaak heilig kan wees nie. Maar hy stel vir ons die ideaal wat ons steeds moet
najaag, nl. volkome heiligheid, al sal ons dit eers hiernamaals bereik. As ons nie ons ideaal
hoog stel nie. sal ons niks bereik nie. En God wil nie dat ons in die sonde moet bly lê nie.
Daarom sê Paulus: "Want dit is die wil van God: julle heiligmaking" (1 Thess. 4:3). Ons moet
ons dus steeds beywer om toe te neem in heiligheid. Nie asof ons daardeur iets verdiensteliks
voor God sou doen nie, want God het ons waarlik nie nodig nie en ons bewys Hom g'n guns
as ons heilig lewe nie. Nee, daardeur toon ons alleen dat ons waarlik genade ontvang het en
dat Christus in ons harte woning gemaak het deur sy Gees. En hoe heiliger ons word, hoe
meer sal ons ons doemwaardigheid en ellende gevoel. En die allerheiligste is die een wat hom
as die allergrootste sondaar sal beskou. Mens kan alleen dink dat jy goed is as jy jou meet
aan die lewensstandaard van sondaars en sondaresse. Dan mag dit vir jou lyk of jy darem nie
van die slegste onder die mense is nie. Maar as ons ons meet met die eis van Gods heilige
wet, dan sal ons saam met Paulus voel dat ons die grootste van alle sondaars is. En dan sal
dit vir ons lyk of al die ander gelowiges ons ver vooruit is in heiligmaking. Dit sal ons selfs
jaloers maak. Maar dit is dan ook goed. Dis tog beter dat ons in die goeie sin met mekaar
wedywer oor die heiligmaking as dat ons onder die sondaars meeding oor wie die slegste kan
wees. En hoe minder tevrede mens met jouself is, hoe vuriger sal jy strewe om die ware
heiligmaking deelagtig te word. Daar is geweldige moontlikhede vir verbetering in ons lewe,
en deur Gods genade kan ons dit verbasend ver bring op die weg van heiligmaking.
Dis alleen die skynheilige Fariseër wat kan dink dat hy die bekering nie meer nodig het nie.
Petrus sê: "As die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar
verskyn?" (1 Petr. 4:18). Ook mag ons let op wat die Prediker in hfst. 7:20 sê: "Want daar is
geen regverdige mens op aarde wat goed doen sonder om te sondig nie"; en in Psalm 143:2
bid Dawid: "Gaan nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef, is voor u aangesig
regverdig nie". As Dawid, 'n man na Gods hart, so gebid het, hoe moet u en ek dan nie bid en
worstel om genade by God nie?
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21 NOVEMBER
"'N KLEIN BEGINSEL VAN GEHOORSAAMHEID.... IN HIERDIE LEWE" — Vr. 114.
"Want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te
sondig nie" — Pred. 7:20.
Volgens die Kategismus het selfs die allerheiligste in hierdie lewe maar 'n klein beginsel van
gehoorsaamheid. Dit is dan ook inderdaad wat die Bybel ons leer. Ons lees in Ps. 143:2: "En
gaan nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef, is voor u aangesig regverdig
nie." Dit spreek duidelike taal. Daar is nie die minste twyfel oor dat g'n enkele mens hier op
aarde ook maar enigsins naby aan die volmaaktheid kom nie. Dit sal ons hiérnamaals eers
begryp as ons in die hemel gesien het wat ware heiligheid is. Hier op aarde sou g'n enkele
mens gered kan word as God hom nie genade bewys en sy sondes vergewe ter wille van die
bloed van Christus nie. Daarom sê die Psalmdigter: "As U, Here, die ongeregtighede in
gedagtenis hou, Here, wie kan bestaan?" (Ps. 130:3). En die Skrif sê: "Wat is die mens, dat
hy rein sou wees? En hy wat uit 'n vrou gebore is, dat hy regverdig sou wees. Kyk, in sy
heiliges stel Hy geen vertroue nie, ja, die hemele is nie rein in sy oë nie; hoeveel minder die
afskuwelike en ontaarde, die mens wat onreg drink soos water?" (Job 15:14-16), Kyk ook Job
25:4. En so is daar talle meer Skrifuitsprake wat dieselfde taal spreek.
Deur die wedergeboorte kom daar wel 'n radikale verandering in die hart van die mens. En
ons wil geredelik erken dat daar 'n groot verskil is tussen hom wat nog dood in die sonde is
en hom wat op die pad Van heiligmaking reeds ver gevorderd is. Maar die verskil is weer baie
klein as ons daarteenoor stel die verskil in die volmaaktheid van die allerheiligste op aarde en
die volmaaktheid wat hy hiernamaals sal besit.
En as die allerheiligstes dan maar so 'n klein beginsel van gehoorsaamheid het, hoe moet ons
dan nie wees nie wat nog maar baie min gevorder het op die pad van heiligmaking? Ja, dan
kan daar ter nouernood sprake wees van gehoorsaamheid of van heiligmaking in ons lewe.
Tog moet dit in beginsel daar wees, anders kan ons geen Christene wees nie. En aan die
ander kant moet juis dit ons laat verlang na die dag van verlossing uit die mag van die sonde
en volkome oorwinning oor alle ongeregtigheid. Vir die Christen is daar niks op aarde wat hom
so ongelukkig maak as sy sonde nie. Kyk maar hoe bejammer Paulus homself: "Want wat ék
doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.... Want ek
weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie.. . . Ek, ellendige mens! Wie sal my
verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here" (Rom.
7:15, 18, 24 en 25).
O, die stryd teen die sonde is so uiters moeilik. Ons natuur is swaar belas met die neiging tot
die kwaad, en ons gly so maklik af na onder. Ons het nie aanmoediging of hulp nodig om
kwaad te doen nie. Dit kom somaar vanself, en ons presteer so maklik in die kompetisie met
medesondaars.
Maar vir die mededinging in die goeie het ons selfs nie eens lus nie. As God ons nie die lus,
moed en krag gee nie, sal ons nie eens probeer om die goeie weg te bewandel nie en by die
eerste terugslag eenvoudig uitsak en opgee. Daarom moet ons gedurig bid om die genade
van die Heilige Gees. Dit is tog 'n heerlike saak om aan die wedloop van die ewige lewe deel
te neem en uiteindelik die kroon van oorwinning te mag behaal (1 Kor. 9:24-27; 2 Tim. 4:7, 8).
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22 NOVEMBER
"WAAROM LAAT GOD DAN DIE TIEN GEBOOIE SO SKERP VIR ONS
VERKONDIG?" — Vr. 115.
"Want as die basuin ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir die oorlog?"
— 1 Kor. 14:8.
Die wet moet aan die gemeente van Christus skerp voorgehou word. Daar is niks so gevaarlik
en nadelig as om 'n soetsappige Evangelie aan die gemeente te verkondig nie. Dit beteken
nie dat die leraar net altyd oor vuur en swaeldamp moet preek en net gedurigdeur oor die
sondes moet uitwei nie. Dis betreklik maklik om teen die sondes uit te vaar, en dit mag ook by
sommige mense baie goedkeuring vind, veral diegene wat meen dat hulle self sonder sonde
is en dat al die klippe waarmee gegooi word, vir die ander mense bedoel is. Nee, die Evangelie
is baie ryk, en die behoeftes van die gemeente is veelsydig. Daarom moet die prediking
vermaning, vertroosting, lering en bemoediging bevat. Sowel Gods liefde as sy strawwende
geregtigheid moet aan die gemeente verkondig word. Daar moet soms hard geslaan word,
maar dan moet die genesende balsem van die liefde Gods in Christus Jesus ook weer tot die
gemeente gebring word. As ons 'n eensydige Evangelie preek, wat nie die wet en die genade
albei beklemtoon nie, dan laat ons die gemeente ook eensydig en skeef ontwikkel.
Christus en sy apostels asook die profete van die Ou Testament het self die voorbeeld gegee.
In die Skrif kom die allerteerste en troosrykste gedeeltes voor. Maar dan is daar, ook weer die
allerskerpste uitdrukkinge uit die mond of die pen van dieselfde persone. So het Christus die
Fariseërs en Skrifgeleerdes byvoorbeeld genoem: "Witgepleisterde grafte en
addergebroedsels". En die Skrif is vol van die allerbitterste veroordeling van die sonde.
Daar is vandag oor die algemeen veels te veel verdraagsaamheid teenoor sondes. Dit word
met allerlei mooi woorde soos "tekortkominge' en "gebreke" of "foute" toegesmeer, Daar is
kerke waar die gemeente valslik gerus gemaak word en aan die slaap gesus word met 'n valse
Evangelie van vrede sonder Gods geregtigheid, en dis so gevaarlik. Ons word so maklik gerus
vir die sonde en gewoond aan die duisternis. Daarom moet God se wet skerp gepreek word
en selfs tot in besonderhede uitgelê word, omdat die gemeente gewoonlik te traag van hart
en verstand is om dit self te doen. Die prediker moet daarom deur die wets-prediking hom
daarop toelê om die gemeente terdeë wakker te skud. Dit vereis veel moed en nederigheid by
die prediker. Hy moet immers ook vir homself preek en sal des te vuriger wees namate hy
homself ook skuldig voel. En by die toehoorders sal dergelike prediking ingang vind as hulle
deur Gods genade hulself leer ken het en diepe berou oor hul sondes gevoel. Dan sal hulle
selfs bly en dankbaar wees oor die bestrawwing. Hulle sal voel dat hulle nog baie meer verdien
het, en hulle sal God dank dat Hy hulle nie in hul valse gerustheid laat voortlewe het nie maar
hulle uit die slaap wakker geskud het.
Esegiël 33:1-9 is van besondere betekenis vir die predikers van die Evangelie. God sê daar
dat Hy sy profete as wagters oor sy volk aangestel het. Hulle het dus lewe en dood in hulle
hande en moet waarsku teen gevare wat die volk bedreig. "As Ek aan die goddelose sê: o,
Goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku
nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal Ek van jou
hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku dat hy hom moet bekeer, en hy hom nie bekeer
van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered" (vss. 8,
9).
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23 NOVEMBER
"DIE GEREGTIGHEID IN CHRISTUS TE SOEK" — Vr. 115.
"Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die
prys ontvang nie? Hardloop só dat julle dit sekerlik kan behaal" — 1 Kor. 9:24.
Die wet van die Here dien sowel as tugmeester tot Christus en as 'n reël van dankbaarheid.
Daarom moet dit aanhoudend en skerp vir die gemeente gespreek word. Want ons weet dat
alhoewel die uitverkorenes almal in God se verbond is, hulle nogtans nie almal bekeerd is nie.
Daar is verbondskinders wat eers later in hul lewe tot bekering kom. En vir diesulkes is die
wets-prediking die gesel of tugroede wat hulle na Christus toe uitdrywe. Hulle moet leer om
hul sonde te ken en hul ellende te besef. Hulle moet insien hoe doemskuldig hulle voor God
is en dat daar alleen in Christus vrede en versoening van sondes te vind is. En selfs na die
bekering moet ons gedurig weer na Christus toe gedryf word, omdat ons daagliks struikel en
afdwaal. Daarom moet ons elke keer opnuut wakker geskud word en as 't ware opnuut weer
versoening van sondes in Christus soek. As ons dus nooit die wet hoor nie, kan dit al te maklik
gebeur dat ons in 'n onversoende en doodse toestand voortlewe, terwyl ons meen dat alles
reg is. Dit is daarom ook ten sterkste af te keur dat in die erediens nie die volle tien gebooie
elke Sondag van die kansel af voorgelees word nie, maar alleen die kort samevatting van die
wet in Matt. 22:37-39. In plaas dat die alarmklok van God tien keer hard slaan, word dan net
twee kort en strelende slae gehoor, wat die gemeente nie laat wakkerskrik nie.
Deur die wets-prediking word menigeen ook selfs voor sy bekering tog so in toom gehou dat
hy nie in die grofste sondes verval nie, sodat die lidmate van die gemeente nie almal mense
is wat uit die diepste slyk van de sonde gehaal is nie. Dit sou tog darem treurig wees as die
hele gemeente moes bestaan uit bekeerde hoere en dronkaards en lasteraars ens.
Ook het die wets-predikers 'n indirekte invloed op die wêreld, deurdat dit baie help om die
publieke opinie te vorm, wat vir menigeen buite die kerk sy enigste maatstaf van sedelikheid
is. Die kerk oefen op dié manier nog geweldig groot invloed in die wêreld uit om die stroom
van sonde enigermate te stuit.
Daarby is die wets-prediking ook vir ons almal goed, selfs al leef ons naby God in Christus.
Ons glo nie aan 'n geloof sonder werke nie, soos die Antinominiane. Nee, ons glo dat die
geloof sy vrug dra in wets-volbrenging. So alleen word God verheerlik deur 'n lewende geloof.
En hoe sterker ons saam met die digter van Ps. 119:16 sê: "Ek sal my verlustig in u insettinge,
u woord sal ek nie vergeet nie", hoe groter Christen, hoe meer verknog aan Gods heilige wet
sal ons wees. Christus het nie gekom om die Wet te ontbind nie maar om dit te vervul (Matt.
5:17).
Daar is in ons tyd die gevaar dat die geweldige dryfkrag van Gods heilige wet nie meer gevoel
word nie en dat ons in 'n toestand van godsdienstige défaitisme verval en 'n soort fatalistiese
Christendom ontwikkel waarvan geen krag ten goede uitgaan nie. Baie ken die wet van buite,
maar dit leef nie in hulle hart nie. Tog het God gesê: "Ek gee my wet in hulle binneste en
skrywe dit op hulle harte" (Jer. 31:33). Dis die heerlike taak van die Evangelieprediker om deur
die krag van die Heilige Gees die wet van God in die hart van Gods kinders te skrywe.
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24 NOVEMBER
"DIE GEBED.... DIE VERNAAMSTE DEEL VAN DIE DANKBAARHEID" — Vr. 116.
"Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste; en roep My aan in
die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer" — Ps. 50:14 en 15.
Dit klink eintlik 'n bietjie vreemd om soos die Kategismus doen, te vra waarom 'n Christen
moet bid? Vir ons is dit so vanselfsprekend dat ons eintlik nog nooit daaroor gedink het
waarom ons moet bid nie. Ons het leer bid aan ons moeder se knie, en elke Christen bid sy
lewe lank. Dis vir hom net so natuurlik as wat dit is om te eet of te drink. Dis 'n deel van sy
normale lewe. Hy kan net so min sonder gebed bly as sonder asemhaling. Dis die lewe van
sy siel. Net soos elke kind behoefte voel om met sy ouer te praat, so voel die kind van God
behoefte daaraan om met sy hemelse Vader te spreek. Dit sou 'n onnatuurlike verhouding
wees as ouer en kind g'n omgang met mekaar kan hou nie en as daar nooit 'n woord tussen
hulle gewissel word nie. 'n Kind wat nooit met sy ouer praat nie, sou daardeur homself en sy
ouer diep ongelukkig maak. So moet daar ook gemeenskap en omgang wees tussen God en
sy kind hier op aarde. God het wel nie ons gebede nodig nie, en dit maak Hom nie gelukkiger
dat ons met Hom praat nie. Nee, maar ons het Hóm nodig; dis dodelik vir ons geestelike lewe
as ons nooit ons siel voor Hom uitstort nie. Dit doen ons hart baie goed om tot God te nader
in die gebed en Hy sien met welgevalle daarop neer. As Vader van sy kinders vind Hy dit
welaangenaam om deur ons in gebed aangeroep te word. Daarom het Hy dit self ook gebied
en het Christus ons die modelgebed, die Onse Vader, geleer.
Tog vra die Kategismus waarom ons moet bid. Die oorsaak van die vraag is om te antwoord
op die argumente van die slim mense wat altyd beter weet. So word daar byvoorbeeld gesê
dat God ons gebede nie nodig het nie, dat ons gebede tog g'n verandering aan God se Raad
kan maak nie, dat God nie ons gebede kan verhoor deur in te gryp in die natuurlike proses
van gebeure nie, ens. Daarom is dit goed en nodig dat die Kategismus ten slotte sal handel
oor die gebed as die vernaamste stuk van die dankbaarheid.
Immers, ons dankbaarheid vir die verlossing deur Jesus Christus vind sy hoogtepunt in die
gebed. Ook die gebod is 'n deel van ons dankbaarheid, 'n uiters belangrike deel. Maar tog
voel ons dat dit nog nie genoeg is nie. 'n Kind wat alles gedoen het wat sy ouer van hom vra,
sal voel dat hy daarmee nie kan volstaan nie. Hy sal voel dat die dankbaarheid wat hy
uitgedruk het deur sy dade, nog aangevul moet word deur die dankbetuiging uit sy mond. Hy
wil persoonlik en direk aan sy ouer meedeel hoe lief hy sy ouer het en hoe hy waardeer alles
wat sy ouer aan hom doen. 'So is dit dan ook met 'n kind van God. Hy het behoefte om nie
net te doen wat God van hom eis nie, maar om sy liefde en dankbaarheid teenoor die Here
uit te druk, deur sy siel uit te stort in die gebed. Daardeur gee hy te kenne dat hy die
gebrekkigheid van al sy werke gevoel en dat hy hom dan maar in God se arms werp soos hy
is, wetende dat God hom sal aanneem en verstaan.
Die gebed moet gedurig in ons hart lewe en dit kan ook nie anders nie, want die Heilige Gees
bid gedurig vir ons en in ons met onuitspreeklik sugtinge (Rom. 8:26). En as ons deur die
Gees lewe, sal ons ook saam met Hom en deur Hom bid. Dis opmerklik dat selfs die heidene
ook bid, al bid hulle dan tot afgode. Die gruwel en skandvlek van biddeloosheid is iets wat net
in die moderne beskawings voortkom en grootliks beperk is tot ons moderne geleerde en
blanke "heidene", wat in baie gevalle nog gesteld is daarop dat hulle tot die "Christelike
beskawing" behoort.
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25 NOVEMBER
"DIE HEILIGE GEES AANDIEGENE WAT DAAROM BID EN DAARVOOR VRA" —
Vr.116.
"En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; en vir hom
wat klop sal oopgemaak word ..... As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan
julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan
die wat Hom bid" — Luk. 11:9 en. 13.
Dit is nie alleen vir ons 'n behoefte van die hart om te bid en vir God 'n welbehaaglike saak
nie, maar dis ook vir ons geestelike lewe goed en heilsaam. Ons gebedslewe is die
termometer van ons geestelike lewe. Hoe warmer ons geestelike lewe, hoe vuriger en inniger
is ons gebede. En hoe kouer ons geestelike lewe, hoe flouer is ons gebede. Aan die een kant
is ons gebede die vrug van 'n diep geestelike lewe. Aan die ander kant is ons lewe weer die
vrug en uitvloeisel van ons gebede. Hoe sterker ons gebedslewe hoe vatbaarder is ons vir
geestelike verryking. Hoe vuriger ons gebede, hoe kragtiger werk die Heilige Gees in ons. En
aan die ander kant weer kan ons nie bid nie, tensy die Heilige Gees reeds in ons harte woon
en werk. 'n Ware gebed kan alleen uit 'n gelowige en wedergebore hart voortkom. Daarom sê
die Kategismus dat die Heilige Gees alleen aan diegene gegee word wat God daarom bid en
daarvoor dank. Dit beteken dat ons God moet dank vir sy Gees in ons hart en daarby dan ook
moet bid dat die Gees kragtiger en sterker in ons werksaam mag wees. So alleen sal ons
geestelike lewe verryk en versterk word.
Ons moet daarom ook volhard om te bid, selfs wanneer daar by ons nie 'n sterk drang tot
gebed is nie. Ja, dan juis behoort ons des te meer ons knieë voor God te buig, om met
droefheid te bely dat ons so koud en doods is, en God te smeek om sy Gees nie van ons weg
te neem nie maar "opnuut in die binneste van ons 'n vaste gees te gee" (Ps. 51:12). Nie dat
die gawe van die Heilige Gees afhanklik is van ons gebede nie. Dan sou dit van ons afhang
of ons die Heilige Gees besit of nie. En dan sou vroeg-sterwende kinders, wat nog nie kon bid
nie, verlore moes gaan. Nee, God skenk sy Gees aan wie Hy wil. Maar dis dan ook juis as
gevolg van die werking van Gods Gees in ons dat ons behoefte gevoel om God te bid dat sy
Gees nog kragtiger in ons mag werk. En sekerlik sal God ook volgens sy 'belofte sulke gebede
op die regte tyd verhoor.
Dank en bid gaan altyd saam. Eintlik moes ons altyd eers dank voor ons bid. Dis nie alleen
paslik nie, maar dit laat ons ook des te vuriger bid as ons eers vooraf die Here gedank het vir
sy milde gawes. Want dan besef ons hoe wonderlik God ons gebede verhoor het en hoeveel
Hy vir ons gedoen het. En dan sal ons met des te meer vertroue van Hom genade en bystand
afsmeek vir die toekoms. As ons Hom dus gedank het vir die lig, troos en krag wat ons in die
verlede deur sy Gees ontvang het, sal ons met soveel meer vurigheid pleit dat God ons ook
nog verder sy Heilige Gees in ons hart moet verleen.
In hierdie verband kan ons ook daarop let dat mens ook singend kan bid. Lof, dank, en
aanbidding kan ook in die psalmgesang uitgestort word. Die hele Psalmbundel is net een groot
gebed. As ons dan ook die gees van die Psalm reg wil vertolk, moet ons hulle altyd biddend
sing. So lees ons ook in die Openbaringboek hoe die verloste volk van God hulle gebede in
magtige en heerlike sange uitstort voor die troon van genade. Is die swak gebedslewe van
baie nie die oorsaak dat sulke mense ook haas nooit meer by die huisgodsdiens of in die kerk
sing nie?
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26 NOVEMBER
"DIE ENIGE WARE GOD AANROEP" — Vr. 117.
"Julle aanbid wat julle nie weet nie; ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit
die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader
in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook sulke mense wat Hom
aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid" —
Joh. 4:22-24.
Die allereerste vereiste vir 'n gebed is dat ons die ware God moet aanbid. Dit sal tog immers
niks help om tot afgode te roep wat nie ons gebed kan verhoor nie. Hoor maar hoe spot die
digter van Ps. 115 met die afgode wat 'n mond het maar nie kan praat nie, wat oë het maar
nie kan sien nie, ore, neus en keel maar nie kan hoor of ruik of praat nie! "Die wat hulle maak,
sal net soos hulle word — elkeen wat op hulle vertrou" (Ps. 115:8). O, daar word oneindig veel
tyd en krag verspil met aanbidding en godsdienstige verering van sg. gode, wat dood en koud
en leweloos is en nie 'n vinger kan verroer om ons te help nie. Daar is miljoene heidene op
die aarde wat voor dergelike gode geknield lê. En ook onder die Christendom is daar talle wat
alles behalwe die ware God, wat Hom in sy Woord geopenbaar het, aanbid. Dink maar aan
die miljoene Rooms-Katolieke wat die maagd Maria aanbid, asof sy bokant Christus is, om nie
eens te praat van die skare van heiliges wat deur hulle aangeroep word nie! Dink verder aan
al die sektes soos die Russeliete, die Christian Scientists, die Teosofiste, die Vrymesselaars
en soveel meer wat die Heilige Skrif verdraai en verwring om by hulle verdorwe
Godsbeskouing aan te pas! Dink aan al die vrydenkers, moderniste, agnostisiste en soveel
meer wat oor God dink soos hulle wil en dan die selfuitgedagte god van hulle aanbid! In
waarheid is hulle net sulke dwase as die Baälspriesters wat gebid het dat Baal die offer op die
altaar moet verbrand, by die gedenkwaardige geleentheid op Karmel (1 Kon. 18:26). O, hoe
lekker het Elia nie met hulle gespot nie en gevra of Baal nie dalk slaap of miskien op reis is
nie? So is dan alle aanroeping van of geloof in die gode van ons eie maaksel 'n gruwelike stuk
selfbedrog en kan dit ons g'n voordeel bring nie.
Ons moet die ware God aanroep. Maar dan is dit ook nodig dat ons Hom moet ken. Nie net
met 'n koue verstandskennis nie maar die warme hartekennis van persoonlike liefde tot God.
God moet vir ons nie net 'n naam of begrip wees nie. Nee, Hy moet die hoogste werklikheid
in ons lewe wees, die voorwerp van al ons liefde en toewyding, ons hoogste Goed. Dan sal
ons ook waarlik bid uit die diepte van ons hart, met ontroering in ons siel. En dan sal ons
gebede ook verhoor word om Christus ontwil. "Want God kan en wil en sal in nood, selfs as
ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe" (berymde Ps. 68:9). In die Heilige Skrif word
dikwels die spot gedryf met die afgode (vgl. Jes. 40:18-20; 44:6-23; 46:1-7). Die profeet
Jeremia toorn teen diegene "wat vir 'n stuk hout sê: Jy is my vader; en vir 'n klip: Jy het my
gebaar. . . . Waar is dan jou gode wat jy vir jou gemaak het? Laat hulle opstaan as hulle jou
kan verlos in die tyd van jou onheil; want volgens die getal van jou stede is jou gode o Juda!"
(hfst. 2:26-28). Ons sou vir die moderne wêreld kan sê: Laat julle geld, julle kuns en
wetenskap, julle tegniek en beplanning, julle bygeloof en duiwelskunste, julle beskawing en
kultuur julle red op jul sterfbed! Nee, daar is maar net een ware God, en Hy alleen kan ons
gebede verhoor.
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27 NOVEMBER
"DAT ONS ONS NOOD REG EN GRONDIG MOET KEN" — Vr. 117.
"My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek
het gesê: Ek wil aan die Here my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van
my sonde vergewe" — Ps. 32:5.
Om reg en goed te kan bid is dit in die tweede plek ook nodig dat ons onsself moet ken.
Immers ons sal nie weet wat ons van God moet vra as ons nie weet wat ons nood is nie. En
daarby sal ons ook nie weet wat ons houding teenoor die Here moet wees, as ons nie ons
kleinheid besef nie.
Selfkennis is een van die dinge wat die sondaar nie besit nie. Hy het nie alleen 'n verkeerde
gedagte oor God nie, maar ook het hy 'n totaal verkeerde gedagte oor homself. Hy verbeel
hom dat hy ryk en verryk is en aan niks gebrek het nie, en hy we et nie dat hy ellendig en
beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie (Openb. 3:17). Hy meen dat hy sonder God
kan klaarkom, en hy weet nie dat hy elke oomblik net deur Gods genade lewe en bestaan nie.
Hy meen dat hy goed en gaaf is, en hy weet nie dat hy deur die sonde melaats is van sy hoof
tot sy voetsole toe nie. Ja, die sonde maak 'n m ens blind, en allermees blind vir jouself. Dis
soos slaapdrank wat mens jou pyn en ellende laat vergeet en heerlik laat droom terwyl jy
intussen krank is tot die dood toe. Daarom moet ons steeds ook bid dat God ons aan onsself
moet ontdek en ons moet toon wie en wat ons in der waarheid is. Ook moet ons weet wat ons
ware nood is. Mens kan al te maklik dinge van die Here vra wat vir jou nadelig en gevaarlik is.
Ons moet deur die Heilige Gees geleer word wat ons moet bid. Wat vir die een goed is, mag
miskien vir 'n ander nie goed wees nie. Ons het ons persoonlike node en behoeftes, en dit
moet ons met alle vrymoedigheid voor die Here lê, wat dit ook al mag wees.
En wie homself dan ken as 'n swak en doemwaardige sondaar, sal nie anders as in
ootmoedige gebedsverhouding voor God verkeer nie. Dis soms skokkend om te sien die
uitdagende, onverskillige en hooghartige houding wat party mense onder 'n gebed inneem. 'n
Geboë hoof, gevoude hande en geslote oë is seker vir on s gevoel die paslikste
gebedshouding. En veral in die privaat gebed sal ons seker behoefte gevoel om ons voor God
nog kleiner te maak deur te kniel. Ook sal die kind van God sy nederigheid betoon deur 'n
gepaste gebedstoon. Nie uitskreeu tot God nie, nie met die Here staan en praat of redeneer
nie, nie 'n gehuil tot die Here nie maar in alle ootmoed ons hart voor Hom uitstort, sodat
diegene wat met ons saambid, dan ook inderdaad meegevoer word en alles vergeet behalwe
God en ons sielenood. In ons privaat gebede kan ons natuurlik meer vryheid laat vir ons
persoonlike gevoel. Dit alles vereis egter dat ons selfkennis moet hê. As ons weet wat ons
waarlik nodig het voor God, sal ons ook weet hoe ons dit van God moet afsmeek.
Die Here sê: "Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat
bewe vir my woord" (Jes. 66:2). Die ware kind van God sal voel dat selfs sy gebed, ook met
sonde bevlek is en dat God dit alleen wil aanneem ter wille van die reinigende bloed van
Christus. Daarom sal hy dan ook met Dawid bid dat God ons gedagtes moet toets om te kyk
of daar by ons 'n weg van smart is en om ons te lei op die ewige weg (Ps. 139:23, 24). So 'n
gebed word ons uit die siel gepers en vind altyd genade in Gods ore.

338

28 NOVEMBER
"DAT HY ONS GEBED SEKERLIK WIL VERHOOR" — Vr. 117.
".... Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam,
sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal
ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees" — Joh. 16:23 en 24.
Die derde vereiste wat by die gebed behoort, is dat ons moet glo aan die verhoring van die
gebed. Anders sou die gebed 'n klug wees en sonder enige betekenis. Ook hier weer is satan
so listig om twyfel te verwek aangaande die verhoring van ons gebede. Want hy weet goed
dat hy daarmee die gebedsdrang by Gods kinders sal doodmaak.
So weet satan om ons in te fluister dat daar g'n gebedsverhoring kan wees nie, omdat alles in
Gods ewige Raad vaslê en ons gebede daar niks aan kan verander nie. 'n Ander argument is
dat ons gebede oorbodig is, want God is alwetend en ken ons node beter as onsself. En God
het tog waarlik nie nodig om op 'n gebed van my te wag om my te help nie. So word soms
geredeneer.
Tog gebied God ons om Hom aan te roep (Ps. 50:15; Matt. 7:7). Christus self het in die gebed
ons geleer hoe om te bid, en Hy het dikwels alleen gegaan om te bid. Ons lees in Luk. 6:12:
"En Hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in gebed tot God
deurgebring". Ook in Getsémané het Christus tot driemaal toe met die Vader geworstel in die
gebed. En Paulus beveel ons: "Bid sonder ophou" (1 Thess. 5:17). Daniël het drie maal elke
dag gebid (Dan. 6:11). Ook word in die Skrif duidelik beveel dat as daar iemand siek is, die
ouderlinge vir hom moet bid, en daarby word dan nog gevoeg: "Die vurige gebed van 'n
regverdige het groot krag" (Jak. 5:14-16).
Daar is so iets soos gebedsverhoring. Die Skrif leer dit uitdruklik, en Gods kinders ondervind
dit daagliks. Dit beteken nie dat God gedurig sy planne en besluite moet verander as gevolg
van ons gebede of dat Hy in sy ewige Raadsplan moet ingryp om dit volgens ons gebede te
wysig nie. Nee, as dit so was, dan sou ons aan God voorskrywe hoe en wat Hy moet doen.
Dan sou ons gebede soos 'n soort towermiddel wees om dinge teweeg te bring wat totaal
buite die bestek van Gods Raad val. Nee, God het ook ons gebede in sy Raad opgeneem.
Hulle maak deel daarvan uit. En ook die verhoring van ons gebede lê vas in Gods ewige
Raadsplan. Hy wyk dus nie 'n duimbreed van sy ewige besluite af nie, en tog verhoor Hy op
'n lieflike en wonderbare wyse ons gebede. Die gebed is 'n wesenlike krag, en dit gee krag in
die siel om te stry en te oorwin. Elke kranke, elke ellendige weet wat die gebed vir hom beteken
in die dag van benoudheid. Die gebed is nie 'n stuk bedrog nie, dis nie maar 'n soort trosie vir
die siel nie. Nee, dis 'n kragtige verbindingskakel wat ons met God in aanraking bring en wat
Gods genade in Christus Jesus tot ons laat neerdaal. Daarom moet ons daar dankbaar
gebruik van maak en 'n biddende lewe lei.
God se weë is vir ons nie altyd verstaanbaar nie. Ons begryp dikwels nie waarom die Here
ons gebede nie verhoor nie, soos dit vir ons lyk. Moses kon seker nie verstaan waarom die
Here sy vurige gebed om in Kanaän in te gaan (Deut. 3:23-26), nie wou toestaan nie. Tog het
God hom daardeur getoon dat sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid en dat God die sonde
wou straf wat hy gedoen het toe hy die rots geslaan het. Ook kon Israel maklik gedink het dat
dit Moses was wat hulle deur sy krag in die land Kanaän gebring het. Daarom wys God hulle
dat Hy dit ook sonder Moses kon doen.
Nog 'n skynbaar onverhoorde gebed is byvoorbeeld die van Paulus oor die doring in sy vlees
(2 Kor. 12). Maar ook hier wou God toon dat sy krag in ons swakheid volbring word. In daardie
sin is Paulus se gebed wel verhoor maar net op 'n ander manier as wat hy gemeen het. In
Christus is al ons gebede ja en amen. In Christus is al ons begeertes vervul, en in Hom is al
ons gebede inderdaad verhoorde gebede. Want in en deur Hom is Gods Raad vervul en
ontvang God al die eer.
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29 NOVEMBER
"WAT HET GOD ONS BEVEEL OM VAN HOM TE BID?" — Vr. 118 en 119.
"Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal
ons aantrek nie?..... Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al
hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word" — Matt. 6:31 en 33.
Daar is g'n nood van siel of liggaam wat ons nie voor God mag bring nie. Ook al was daar g'n
sonde nie, sou ons sowel geestelike as liggaamlike behoeftes gehad het, en dis g'n skande
om dit voor God te bring nie, opdat Hy in al ons nooddruf sal voorsien. Wel het die sonde ons
nood duisendmaal vererger en verskerp en ook sekere nood, soos bv. die wat ons in die dood
ontmoet, laat ontstaan, wat daar anders nie sou gewees het nie. Maar ook die nood wat die
gevolg is van die sonde in die wêreld, mag ons voor God bring, mits ons daarby maar ons
sonde gevoel en daarvan diepe berou het. En om Christus ontwil sal God ons ook van daardie
nood verlos. Mits ons dan ook maar net onthou dat die nood van ons siel baie groter en
belangriker is as dié van ons liggaam.
Die "0nse Vader" is die modelgebed. Dis goed om dit vir ons kinders te leer en om dit self ook
te bid. Ewewel is ons nie absoluut daaraan gebonde nie en verhinder niks ons om ons siel
voor die Here uit te stort in die vrye gebed, wat spontaan uit ons siel opwel nie. Nogtans gee
die "Onse Vader" vir ons die algemene riglyne waarvolgens ons behoort te bid. En dan sien
ons dat uit die ses bedes, daarin vervat, daar maar net één is wat oor ons liggaamlike behoefte
gaan nl.: "Gee ons vandag ons daaglikse brood". Hieruit kan ons dus wel sien dat die
geestelike dinge van groter belang is en dat dit 'n verdraaide manier van bid is as ons net altyd
dink oor voedsel en kleding en skaars 'n gedagte gee aan die behoeftes van ons siel. Eintlik
handel die eerste drie bedes van die "Onse Vader" nie eens oor ons nie, maar oor God se
koninkryk, sy Naam en die uitvoering van sy heilige wil. God se saak kom dus eerste, en
daarna volg eintlik eers ons sake. Dit sal ons nog sien as ons elke bede nader ondersoek.
Ook kan ons uit die "Onse Vader" leer dat ons gebede kort en kragtig en nie 'n ydele herhaling
van woorde moet wees nie (Matt, 6:7). Daar mag wel omstandighede kom, soos in tye van
groot nood, dat daar soveel dinge waarvoor ons moet bid dat die gebed nie al te kort kan wees
nie. En as ons bedink dat Christus 'n ganse nag op die berg in gebed deurgebring het, dan
skaam ons ons vir ons ou afskeep-gebedjies wat soms in alle haas afgeprewel word. Dis seker
nie 'n teken van diep geestelike lewe nie. Maar aan die ander kant moet ons ook nie weer ons
gebede kunsmatig uitrek, net om deur die mense gesien te word of met die gedagte dat God
ons sal verhoor vanweë die veelheid van ons woorde nie. 'n Kort gebed uit die diepte van die
hart beteken meer as die leë gerammel van 'n lang gebed waarin daar g'n gees of lewe is nie.
Die groot saak is maar dat ons gebed "in gees en waarheid" moet wees en nie 'n kunsmatige
voordrag wat net uit ons mond kom en nie uit ons hart nie (Jes. 29:13). As ons biddend geleef
het, sal ons ook biddend kan sterwe. Jammer dat baie mense die Here feitlik nooit in die gebed
soek nie en Hom ook nie in sy huis wil aanbid nie en dan, as hulle op die krank- of sterfbed
lê, skielik die predikant of ouderling laat roep om vir hulle te kom bid. Ons moet tog nooit van
die gebed 'n soort toormiddel wil maak nie. 'n Mens se hele lewe moet gebed wees; dan sal
jy ook met 'n gebed die doodsvallei kan ingaan.
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30 NOVEMBER
"'N GEBEDSLEWE" — Vr. 118.
"En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons
moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge" — Rom.
8:26.
Die woord "bid " kom in die Bybel 262 maal voor. Ons kan sê die Bybel is 'n gebedsboek. Die
wierook van die gebed deurgeur die ganse Heilige Skrif. Elke Bybelfiguur wat God gedien het,
was 'n gebedsheld of -heldin.
Ons moet dan ook verwag dat die eerste teken van 'n kwynende geestelike lewe sal wees 'n
insinking van die gebedslewe. Dis geen toeval dat so baie mense in ons tyd nie meer kan of
wil bid nie. Dit kom daarvandaan, in baie gevalle, dat hulle nie vrymoedigheid het om te bid
nie, omdat hulle lewe nie daarna is nie. En die gejaagde stadslewe bevorder dit nog. Met
etenstye kom die mense soos 'n trop vee aan na die eetplekke toe, en in die geraas en
gedreun van mensestemme en eetgerei word die kos dan maar weggesluk, terwyl die koerant
eenkant gelees word. Sulke toestande is sekerlik nie bevorderlik vir die tafelgebede en
godsdienstige oordenking nie. Die aande word deurgebring met allerlei ontspanning, wat
dikwels 'n oorspanning is, en so kom die mense dan uiteindelik moeg en suf in die binnekamer,
waar miskien 'n haastige en siellose gebedjie afgeprewel word voordat die slaap hulle oorval.
Daarom moet ons God steeds bid om ons te leer bid en mag ons dankbaar wees dat die
Heilige Gees vir ons gedurig intree met onuitspreeklike sugtinge. Wat 'n genade! As ons dan
nie meer weet om te sug oor ons ellende en tot God te roep nie, dan is daar nog altyd Iemand,
nl. Gods Gees, wat vir ons sug tot God. Anders sou die gebedsvuur in ons lankal geblus
gewees het.
Aan die ander kant weer moet ons ook nie trag om op 'n kunsmatige wyse die gebedslewe
aan die gang te hou nie, soos bv. deur menigvuldige bidure, deur sg. gebedsbonde van manne
of vroue, deur allerlei maniere van bid, soos bv. die sg. stil gebede, ens. Al daardie dinge mag
vir 'n tyd belangstelling wek en 'n soort aantrekkingskrag uitoefen. Maar as dit nie spontaan
uit die sielelewe van Gods volk kom nie, dan word dit 'n blote vorm en 'n gevaar. Dan het ons
die naam van bidders te wees, maar ons mis die saak.
Nee, ons kan en moet alleen deur die Gees bid. En as ons die Heilige Gees bedroef deur 'n
sondige lewe, dan sterf die gebed self op ons lippe. As Gods Gees ons harte vervul, sal ons
nie gebedsbonde nodig hê om die gebed lewend te hou nie. Dan sal ons die drang en behoefte
gevoel om privaat sowel as in die openbaar Gods aangesig in die gebed te soek. Dan sal 'n
stil gebed in die openbaar 'n onmoontlike en onnatuurlike ding wees. Want ons kom nie in die
vergaderinge saam om stil te wees nie maar om God te loof en te prys met gebed en sang
wat luid opklink tot God in die hemel.
In die gebed nader ons God direk en persoonlik, selfs ook waar iemand in ons samekomste
as mondstuk voorgaan. Kunsmatigheid en vormlikheid is altyd verkeerd en hinderlik maar
nooit soseer as waar ons in die gebed tot God nader en met Hom spreek nie. Enigiets wat die
indruk gee asof die gebede kunsmatig gereël, georganiseer, tot vertoning en voordrag gemaak
is, stry met die wese van die egte gebed. Ons moet nie bid om gesien of gehoor te word nie
maar uit die diepte van ons sielenood en sielsontroering. Ons dink hier bv. aan die gevaar van
allerlei gebedsorganisasies of sg. stil gebede op publieke byeenkomste, ens.
Formuliergebede mag ons wel gebruik, maar dan moet dit meer wees as die bloot formele
lees van so 'n gebed.
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1 DESEMBER
"ONSE VADER" — Vr. 120.
"Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God
genoem kan word! Om hier die rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken
het nie" — 1 Joh. 3:1.
O, wat 'n salige voorreg dat ons God as "Onse Vader" mag aanroep! Daar kan seker nie 'n
mooier en liefliker naam gevind word nie, en daarin lê so oneindig veel opgeslote, soos ons
nog sal sien. Daar is mense wat aan God dink as die Siel of die Algees van die skepping. Vir
hulle is God en die skepping eintlik dieselfde. Dis die sg. Panteïste, waartoe miljoene
Oosterlinge, die Boeddhiste, e.a. behoort. Hulle ken g'n hemelse Vader nie. Vir hulle is God
alles en niks. Hy is 'n vae, onbegryplike, onpersoonlike wese wat die oergrond van alles
uitmaak. Van 'n kindskapsverhouding tot Hom kan g'n sprake wees nie. Die enigste
verhouding wat daar kan wees, is 'n mistieke versmelting en versinking in die Alwese en dus
'n beëindiging van ons persoonlike bestaan.
Aan die ander kant is daar diegene wat aan God dink as die Gans Andere, die Hoë en
Verhewene wat koud en gevoelloos op sy troon sit en met hierdie wêreld eintlik niks te doen
het nie. Dis die sg. Deïste, waartoe o.a. die miljoene Mohammedane behoort. Ook hulle ken
g'n hemelse Vader nie maar net vir Allah of die gestrenge Regter wat sy vyande sal verpletter
en sy uitverkorenes sal salig maak, volgens die wette van die ewige noodlot. Die mens staan
dus eintlik onder die juk van 'n tirannieke en blinde noodlot en het g'n Vaderhart waar hy sy
toevlug heen kan neem nie.
Daar is nog die materialiste of stofaanbidders, die godloënaars, die natuuraanbidders, die
agnostisiste, wat meen dat ons van God niks af kan weet nie, en soveel meer. Al hierdie
mense ken g'n hemelse Vader nie. Hulle is sonder God en sonder hoop op die wêreld (Efés.
2:12). Hulle is in die diepste van hul siel eensaam, troosteloos, diep ongelukkig. Wat moet ons
God dan nie dank nie dat ons Hom in Christus Jesus mag leer ken as ons liefdevolle,
barmhartige en getroue Vader! Wat 'n voorreg om te mag weet dat ons nie in die hande van
'n blinde natuur, 'n ongevoelige noodlot, 'n god sonder persoonlike liefde en gevoel is nie! Ons
is nie die stiefkinders van 'n grillige natuur nie maar die eie kinders van 'n vaderhart. Ja, daar
is g'n aardse vader wat in die verste verte met God vergelyk kan word nie. Al die troue sorg
van 'n vaderhart en die tere liefde van 'n moederhart is in God verenig en duisend maal
verhoog. Ons het 'n God tot wie ons kan spreek en met wie ons die allerlieflikste persoonlike
omgang kan hê. Ons is ryk in die besit van 'n Vaderhart in een Vaderhuis vol Vadersorg. Al
verloor ons alles op aarde, het ons nog steeds 'n hemelse Vader wat vir ons alles is en alles
gee.
Dit spreek natuurlik vanself dat ons God onse Vader mag noem alleen ter wille van die
soenverdienste van Christus. Ons glo nie aan die algemene Vaderskap van God oor alle
mense nie. As 'n mens 'n duiwelskind is, dan is die duiwel jou vader (Joh. 8:44). Alleen deur
Christus mag ons God aanroep as "onse Vader". Hierdie riaam is baie intiem en het in die
Aramees die strekking van 'n lieflingsbenaming, 'n tere en kinderlike toeëiening van God, soos
wat 'n kind hom in liefde teen sy ouer vly. Tog moet ons nie vergeet nie dat in die Ooste 'n
vader nog 'n vader is (Mal. 1:6) en dus die hoogste eer wegdra. Die vadernaam is daar 'n
ampstitel en dui hoogheid, waardigheid en gesag aan.
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2 DESEMBER
"ONS MOET OOK VOORBIDDERS WEES" — Vr. 120.
"Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede...." — 1
Thess. 1:2.
Ons moet ook in ons gebede nie selfsugtig wees nie maar ons gedagtes laat uitgaan na ons
naaste. Dit word ons ook geleer deur die uitdrukking: onse Vader. Dus nie my Vader maar
onse Vader. Hierby sluit ons dus al dadelik in al ons geloofegenote. Die apostel sê: "In die
eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen word
vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan
lei in alle godsvrug en waardigheid" (1 Tim. 2:1 en 2).
Ons gebede moet dus nie net op onsself en ons persoonlike belange betrekking hê nie maar
ons moet altyd ook aan ons medemense dink in die gebed en selfs die nood van die ganse
skepping voor God in die gebed opdra "want ons weet dat die hele skepping tesame sug en
tesame in barensnood is tot nou toe" (Rom. 8:22). Ja, ons mag en moet selfs bid vir diegene
wat God nie ken en dien nie, dat Hy ook hulle tot inkeer mag bring as dit Hom behaag. Dink
maar hoe vurig en aanhoudend Abraham gebid het dat Sodom en Gomorra gespaar mag bly.
Waarlik, ons behoort ons te skaam as ons dink hoe eng en beperk die meeste van ons gebede
is. Ons kom baiemaal nie verder as ons sake, ons gesin en ons familie nie. En miskien bid
ons darem vir ons kerk en ons volk. Maar daarby eindig dit dan, en ons laat die res van die
mensdom oor aan hul ellende, sonder om 'n gedagte aan hulle te gee.
Nou sal ons wel nie altyd so omvattend bid nie. Daar is 'n tyd en 'n plek vir elke ding. Dit spreek
wel vanself dat ons in ons private en huisgebede meer ons persoonlike nood voor God sal lê.
Dit sluit egter nie uit nie dat ons dan tog ook steeds kan dink aan ons medemense en die
wêreld in sy nood. Wat ons in die verborge van God bid in belang van andere, word dikwels
op 'n heerlike wyse in die openbaar deur God verhoor. Die gebede van die heiliges styg waarlik
nie verniet op voor Gods heilige aangesig in die hemel nie. Die magtige gebeurtenisse in die
natuur en die geskiedenis wat die oordele van God oor die mensdom uitwerk, staan in direkte
verband met die gebede van die heiliges, wat deur God verhoor word (Openb. 8:1-5).
As ons bid "Onse Vader", dan behoort ons steeds te voel dat ons nie alleen op die wêreld is
nie, dat ons broers en susters het in Christus, dat ons 'n familie van God op aarde vorm. Ons
hele lewe moet dan ook gerig wees op die bevordering van ons almal se belange. Niemand
mag net vir homself lewe nie. Almal wat God aanroep as "Onse Vader", is ons broers en
susters en het reg op ons liefde.
Deur God as onse Vader aan te spreek erken ons die gemeenskaplike lotsverbondenheid van
al Gods kinders en van die hele skepping. Ons kan ook nooit oor die hart oordeel nie en weet
nie presies wie God se kinders is en wie nie. Daar is ongetwyfeld ook baie "verlore seuns" wat
nog sal terugkom na die hemelse Vader. Ons mag dus nie eiegeregtig wees soos die "oudste
seun", wat feitlik maar gehoop het dat sy jonger broer nie weer sou terugkom nie en dat hy in
besit van alles sou bly. Vir sover dit ons betref, moet ons alle mense beskou as potensiële
kinders van God en vir hulle bid en hulle as medemense behandel.
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3 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
As ons God "Onse Vader" noem, dan betuig ons daarmee dat ons sy kinders is. En dan moet
ons ook inderdaad lewe soos kinders van God. Daarom sal ons gewete ons aankla, reeds by
die aanvang van ons gebed, as daar dinge in ons lewe is wat nie ooreenkom met ons kindskap
van God nie. As ons miskien so lewe dat ons eerder 'n kind van satan genoem kan word, dan
sal dit uiters moeilik gaan om God aan te spreek as "Onse Vader", tensy ons in 'n hoë mate
huigel.
Elke gelowige sal dan ook huiwer om God sy Vader te noem as hy kyk na sy verdorwe hart
en lewe. En dis alleen omdat God ons ter wille van Christus Jesus tot sy kinders aangeneem
het, dat ons Hom onse Vader sal kan noem.
Dit sal dus alleen met skugterheid en skaamte wees dat ons God as "Onse Vader" sal kan
aanspreek. Dit is feitlik 'n geloofsdaad en vereis geloofsmoed. Tog sal ons voel dat ons nie
anders kan nie. Want dis alleen by 'n Vaderhart dat ons kan hoop om vergiffenis van sondes
te verkry. Watter vader is daar wat nie sy kind sal vergewe wat met 'n gebroke hart en 'n
berouvolle gees na hom toe kom nie! En as God dan waarlik 'n Vader vir ons is in Jesus
Christus, dan kan daar nie die minste twyfel wees dat Hy sy berouvolle kinders sal aanneem
en vergewe nie. Dink maar aan die pragtige en roerende gelykenis wat Christus uitgespreek
het in verband met die verlore seun! (Luk. 15:11-32).
En aan die ander kant sal die "Onse Vader" ons dan steeds meer en meer met haat teen die
sonde vervul. Want ons sal voel dat dit 'n onuitspreeklike eer en voorreg is om ons as kinders
van God te mag beskou en dat ons daarom ook so moet lewe dat ons die Vaderhart nie
seermaak en kwes nie. 'n Kind wat sy ouer van harte liefhet, sal nie graag iets doen waardeur
hy sy ouer pyn sal aandoen nie. Daardie feit sal hom terughou van baie verkeerde dinge. Hy
wil graag sy vader se trots en sy moeder se vreugde wees.
En so is dit dan ook met die kinders van God. Hulle haat die sonde, omdat hulle weet dat hulle
hemelse Vader 'n vyand van die sonde is. Daarom is dit goed dat ons God as "Onse Vader"
aanspreek. Want hoe meer ons Hom eer en liefhet as 'n dierbare Vader, hoe moeiliker sal dit
vir ons gaan om daardie Vaderhart te kwes, en hoe meer sal ons ons lus en vreugde daarin
vind om ons hemelse Vader te dien met dankbare harte en onsself op die altaar te lê en aan
Hom toe te wy as sy geliefde kinders.
Die ideaal van elke reggeaarde kind is om soos sy ouer te wees. Die seun se held is sy vader,
soos die moeder 'n pronkstuk is in die oë van haar dogter. So behoort ons ook as kinders van
ons hemelse Vader steeds te strewe om sy beeld in ons lewe te vertoon. Christus het gesê:
"Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is" (Matt. 5:48). Dit beteken
natuurlik nie 'n bloot uitwendige navolging van God en van Christus nie, nee, net soos die ouer
in sekere sin in sy kind voortlewe, so moet God ook deur sy Woord en Gees in ons gestalte
kry. Ons hele lewe moet wys wie se kinders ons is.
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4 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"KINDERLIKE AFHANKLIKHEID VAN GOD" — Vr. 120.
"Toe roep Jesus 'n kindjie na Hom en laat hom in hul midde staan en Hy sê: Voorwaar Ek sê
vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk
van die hemele ingaan nie" — Matt. 18:2 en 3.
Wie God aanroep as "Onse Vader", erken daarmee dat ons kinders is, dus swak en afhanklik
van sy hulp en bystand. 'n Kind is immers iemand wat nog nie selfstandig is nie en wat nog
deur sy ouers ondersteun word. En in 'n sekere sin bly ons afhanklik tot die dag van ons dood
toe. Want ons het onsself nie gemaak nie en is grotendeels afhanklik van wat deur ons ouers
aan ons oorgelewer word, vir wat ons is en sal word in die lewe. Om kind te wees beteken dus
afhanklik te wees. En so erken die kind van God dan ook in sy gebed dat hy in alles van sy
Vader in die hemel afhanklik is. Hy erken daarmee dat hy alles wat hy is en wat hy het, aan
God te danke het. Hy is nie groot en sterk in eie oë nie maar 'n swakke kind wat deur sy Vader
ondersteun moet word. By die gelowige is niks van daardie verwaandheid en hovaardigheid
van die wêreldling wat hom verbeel dat hy sonder God se bystand kan klaarkom en wat op sy
eie krag staatmaak nie. Hy weet dat 'n koning nie deur 'n groot leër en 'n held nie deur sy krag
gered word nie en dat die perd niks help vir die oorwinning nie (Ps. 33:16 en 17). Christus het
geweet dat die mens van nature geneig is om op homself staat te maak, en daarom het Hy 'n
kindjie geneem as voorbeeld van wat elkeen moet wees wat die koninkryk van God wil beërwe.
Die hemel kan nie deur geweld verower word nie, en al die wysheid en eiegeregtigheid van
die Fariseërs sal hulle nie 'n tree nader aan die hemel bring nie. Nee, God se krag word in ons
swakheid volbring; want as ons swak is, dan is ons sterk (2 Kor. 12:9 en 10). Ons moet dus
leer om net soos 'n kindjie ons oë op te slaan na ons hemelse Vader, om alles uit sy hand te
verwag, om op Hom alleen te vertrou en Hom kinderlik te gehoorsaam. Ons moet in ons eie
oë niks meer wees nie as 'n swakke, hulpelose kindjie wat sy hand uitstrek om deur sy Vader
ondersteun en gelei te word na die hemelse Vaderhuis. Kinderlike ootmoed en diepe
afhanklikheidsbesef is die kenmerke van elke ware kind van God. Daarom is dit goed om God
as "Onse Vader" aan te roep. Daardeur werp ons ons in sy arms en ontval elke gevoel van
eiewaarde en eieroem ons. Daardeur erken ons dat God alles is en ons niks nie. En daarin is
ons dan gelukkig en tevrede soos 'n gespeende kind in die arms van sy moeder (Ps. 133:2).
Dis opmerklik dat juis die gevoel van kinderlike afhanklikheid van God ons tot werklike
heldedade in die geloof in staat stel. Om kinderlik te wees beteken nie om onbeslis,
wankelmoedig en flouhartig te wees nie. Lees maar in Hebreërs 11 die magtige dade van die
geloofshelde! Elkeen van daardie gelowiges was kinderlik gehoorsaam en nederig voor God,
vir sover hulle uit die geloof gelewe het. Tog het dit juis aan hulle die onverskrokke moed en
blinde geloofsgehoorsaamheid gegee om teen 'n oormag van vyande en van dreigende
doodsgevare, magtige dade in die Here te verrig. Dit is dus nie so dat die kinderlike geloofsafhanklikheid die Christen verlam en verswak nie. Veeleer gee dit bonatuurlike krag en
koersvastheid, wat die wêreld nie ken en ook nie kan verstaan nie.
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5 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"WAT IN DIE HEMELE IS" — Vr, 121.
"Maar sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat
nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het.. .. Luister dan na die smeking van u kneg
en van u volk Israel wat hulle na hierdie plek toe sal bid; ja, mag U hoor elke gebed na u
woonplek, na die hemel toe, en as U dit hoor, vergewe dan" — 1 Kon. 8:27 en 30.
Salomo was baie sterk bewus daarvan dat die pragtige tempel wat hy gehou het nie kan dien
as 'n woning van God nie en dat dit alleen maar 'n simbool of teken kon wees van God se
teenwoordigheid onder sy volk. God is die ewige en alomteenwoordige Gees wat alles
gemaak het en nie aan 'n bepaalde plek verbind kan wees nie. Tog woon God in 'n sekere sin
wel in sy tempel, sy kerk op aarde. En in 'n sekere sin kan ons ook sê dat die hemel die eintlike
woonplek van God is, waar Hy op gans besondere wyse sy Goddelike glorie en heerlikheid
openbaar. In die hemel het God sy troon gevestig (Ps. 103:19). En aangesien God in die
hemel woon en ons op die aarde is, daarom is Hy dan ook oneindig verhewe en moet ons nie
van sy hemelse majesteit aards dink nie. Daarom sê die Here: "Is Ek 'n God van naby en nie
'n God van ver nie? Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek, dat Ek hom nie sien nie?
spreek die Here. Vervul Ek nie die hemel en die aarde nie?" (Jer. 23:23 en 24). As ons dus in
die gebed tot onse Vader spreek "wat in die hemel woon", dan voel ons meteen ons kleinheid
en sal ons 'n allereerbiedigste houding teenoor God inneem. Die "duiwelse gedagte dat die
mens soos God is of kan wees, sal by die gelowige nie opkom nie. Hy gevoel die oneindige
afstand wat daar tussen Skepper en skepsel is, en weet hy God net so min kan bykom as wat
hy met sy hand aan die hemel kan raak. Wel is daar 'n allerteerste band wat hom aan God
verbind deur Christus Jesus, maar dit beteken nie dat God met ons gelykgestel word nie. Die
gebed van 'n kind van God word dus gekenmerk deur eerbiedige skugterheid. Dit is asof hy
nie voor God kan nader nie, omdat hy voel hoe ver God bokant hom verhewe is. Hy kom nie,
soos die Fariseër, op 'n uitdagende, familiare wyse nader om God uitdagend in die oë te kyk
nie. Nee, hy staan van ver, soos die tollenaar, en slaan sy oë neer in heilige eerbied en
selfmishae. Hy gevoel homself as 'n wurm wat in die stof van die aarde kruip, en roep God,
wat in die hemel woon, met vrese en bewing aan. Ó, dat ons tog hiaar altyd karï onthou dat
God in die hemel is en ons op die aarde! Dan sal al ons woorde en dade, ja, veral ook ons
gebede, steeds getuig van ons ootmoed en kleinheid voor die heilige aangesig van God. As
ons bedink dat God 'n ontoeganklike lig bewoon (1 Tim. 1:16) en dat selfs die heilige engele
hul aangesigte voor God bedek (Jes. 6), dan kan ons wel begryp hoe klein en nietig ons arme
sondaars ons voor Gods heilige majesteit behoort te voel en dat ons soos Moses ons skoene
figuurlik behoort uit te trek as ons in die gebed met God wil spreek. 'n Mens staan soms
verbaas en geskok om te hoor op watter platvloerse en familiêre toon sommige mense tot
God kan bid. Daaruit spreek geestelike hoogmoed en groot gebrek aan piëteit. Sulke mense
bestorm die hemel met geweld. Maar hulle sal ook met geweld teruggeslinger word.
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6 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"VAN SY ALMAG ALLES .... VERWAG" — Vr. 121.
"Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My
tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal
oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie" — Mal. 3:10.
Onse Vader woon in die hemel, en daarom verwag ons dan ook ons heil daarvandaan. Die
hemel is bokant die aarde, en dit lyk dus vir ons so maklik dat God die vensters van die hemel
kan oopmaak en 'n stortvloed van seëninge oor ons kan uitstort. En so is dit dan ook
inderdaad. Die hemel is die skatkamer van die aarde. "Elke goeie gif en elke volmaakte gawe
daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee
van omkering is nie" (Jak. 1:17). Aangesien die hemel groot is en rondom die aarde en dit so
maklik is om uit die hoogte iets op die aarde te laat neerdaal kan ons ons dan ook nie voorstel
dat daar ooit in die hemel 'n tekort kan wees of dat die seëninge van die hemel ons nie kan
bereik nie. As ons dus gebrek ly op aarde, dan kan dit alleen wees omdat ons hemelse Vader
die vensters van die hemel gesluit het, omdat ons die regmatige straf verdien het. En dan
slaan ons maar net ons oë op na die berge (hemel) vanwaar ons hulpe kom (Ps. 121:1 en 2).
Want al is die hemel hoog en ver bokant ons, weet ons tog dat daar Een in die hemel is, nl.
Christus Jesus, wat vir ons intree by die Vader. Deur Christus skakel ons direk met die hemel.
En deur sy Heilige Gees skakel die hemel weer direk met ons. Net soos 'n kind, as hy in nood
is, maar net sy oog na één plek toe opslaan, nl. sy ouerhuis, vanwaar hy gewisse hulp verwag,
net so slaan die gelowige sy oë op tot God, wat in die hemel woon. Daarom sê God: "Wees
nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk
jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand" (Jes. 41:10). As
daar vir ons hier op aarde nêrens meer 'n uitvlug is nie, dan bly die pad na boontoe darem
nog altyd oop. En Gods kind kyk nie hier op die aarde rond vir redding nie. Hy weet daar is
maar net één plek vanwaar hy ware en blywende redding kan verwag, en dit is die hemel,
waar sy Vader woon. Wat 'n voorreg dat ons die hemel mag hê as die bron van lig en krag in
hierdie lewe! Wat sou ons op aarde aangevang het as daar nie 'n hemel was nie? Waar sou
ons dan ons toevlug heen geneem het, veral in die dag van nood en van die dood? Nee, die
hemel is vir ons alles. In die dag van voorspoed slaan ons ons oë op na die hemel om God te
dank, en in die dag van teëspoed slaan ons weer ons oë op hemelwaarts, omdat ons weet
dat ons daarvandaan verlossing en heil sal ontvang. Die natuurlike mens se oë is op die aarde
gevestig. Hy verwag alles van onder af. Uit die aarde, die natuur wil hy lewe. Hy sien die
natuur aan as sy "moeder" wat hom gebaar het en hom aan die lewe hou. Daarom het hy dan
ook geen troos in die aangesig van die dood en die graf nie, wanneer die natuur hom in die
steek laat en hom as 't ware lewend verslind. Maar die gelowige weet dat die Bron van lig en
lewe in die hemel is en dat, al verloor hy ook alles hier op die aarde, hy daarmee nog nie die
hemel ook verloor het nie. Hy is nie van die aarde afhanklik vir sy lewe en geluk nie maar
alleen van die Vader wat in die hemel woon.
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7 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"HEMEL TOE!" — Vr. 121.
"Hulle gaan van krag tot krag; elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion" — Ps. 84:8.
As ons glo dat onse Vader in die hemele is, dan kan ons nie anders glo as dat ook ons eendag
die hemel sal beërwe nie. Want God is nie net in die hemel nie, maar hemel en aarde behoort
aan Hom. Hy is dus in die hemel as die Eienaar, die Besitter daarvan. Hy hou die hemel
gereed vir sy kinders om dit eenmaal aan hulle te gee as sy erfenis aan sy kinders. Ons het
nie 'n Vader wat niks besit en van wie ons niks kan verwag nie. Nee, Hy is ryk en sal ons in
Christus ryk maak. Nie dat ons Hom net aankleef ter wille van die erfenis wat Hy vir ons beskik
nie. Nee, die hemel met al sy volheid sou vir ons niks wees sonder God, onse Vader, wat daar
met sy kinders in ewige heerlikheid sal woon nie. Tog is dit 'n salige gedagte dat God die
hemel vir ons berei het en ons in daardie onuitspreeklike saligheid wil laat deel. Daarom sê
die Skrif: "Maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Daarom skaam God Hom
nie om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle 'n stad toeberei" (Hebr. 11:16).
As ons God dus aanroep as "Onse Vader" wat in die hemel woon, dan trek ons hart ook
hemelwaarts en dan verlang ons ook om hemel toe te gaan. 'n Kind wat van die ouerhuis
verwyder is, sal altyd heimwee na sy vaderhuis voel, telkens wanneer hy oor die huis dink en
veral as hy aan sy ouers skrywe. En so voel die kind van God elke maal ontroerd as hy sy
Vader in die hemel aanroep en voel hy 'n begeerte om ook te mag wees waar sy Vader is en
waar sy Heiland en Saligmaker is. Hier op aarde sien hy orals sonde en ellende, en dit laat
hom nog des te meer verlang na die volmaakte. Hy voel hom altyd meer en meer 'n
vreemdeling hier op aarde, en hy wil graag huis toe gaan, daar waar sy Vader, Sy Heiland en
al die verlostes op hom wag. So het die gelowige dan 'n verlange om heen te gaan en met
Christus te wees, want dit is verreweg die beste (Fil. 1:23). Hy soek die dinge daarbo waar
Christus is en aan die regterhand van God sit (Kol. 3:1 en 2). Net soos 'n kind huistoe verlang
en uitsien na die dag wanneer hy kan huistoe gaan, so verlang die gelowige na die hemel en
sien hy uit na die dag wanneer hy hemeltoe sal kan vertrek. Wel sal hy sy roeping hier op
aarde volbring en sy genadegawes nie verwaarloos nie maar getrou en ywerig in sy beroep
arbei. Maar met dit alles is hy nie aardsgesind nie en soek hy nie sy hoogste geluk in die
aardse dinge nie. Nee, die hemel is die ideaal, die begeerte van sy siel. Hy wil by God en
Christus wees in die Vaderhuis met sy vele woninge. Hy het net een koers in die lewe, en dit
is hemeltoe, altyd nader by God.
In die Skrif kan ons lees van die heerlike erfenis wat Gods volk sal beërwe. Hulle sal die wêreld
beërwe (Rom. 4:13). Deur Christus is hulle erfgename van alles (Hebr. 1:2), erfgename van
die beloftenisse (Hebr. 6:17), erfgename van die regverdigheid (Hebr. 11:7); erfgename van
die koninkryk (Jak. 2:5). Die gelowiges is gewoonlik nie die erfgename van rykdom, mag en
eer hier op die aarde nie, maar hulle het 'n oneindig veel beter erfenis. Paulus sê: "As ons
kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons
naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word" (Rom. 8:17).
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8 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"LAAT U NAAM GEHEILIG WORD" — Vr. 122.
"En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE;
want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle
ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie" — Jer. 31:34.
Wanneer ons dan bid, dink ons nie in die eerste plek aan onsself nie maar aan God. En dan
voel ons dat daar niks hoër kan wees as om die Naam van die heilige God te eer en te heilig
nie. Daarom vra ons in die eerste bede dat sy Naam geheilig mag word. En om sy Naam te
heilig is dit seker nodig dat ons sy Naam moet ken soos Hy Homself in die Skrif aan ons
geopenbaar het. Aan die kennis van die Naam van God hang vir ons die ewige lewe. Christus
sê in sy hoëpriesterlike gebed: "En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige
God, en Jesus Christus wat U gestuur het" (Joh. 17:3). En in Jes. 11:9 lees ons "Hulle sal
geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, want die aarde sal vol wees
van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek".
Die gelowige vra daarom in die allereerste plek dat hy Gods heilige Naam reg mag leer ken
en dat daardie regte kennis van Gods Naam dan ook mag uitbrei oor die hele aarde. Wat sal
dit nie 'n hemel op aarde wees nie as God reg geken word oor die ganse aarde, net soos wat
die waters die seebodem oordek! Daar is wel 'n mate van Godskennis ook selfs onder die
heidendom. In sy algemene openbaring is God in die natuur en in al sy werke te ken. Maar
daardie kennis van God is deur die mens so vervals dat hy die heerlikheid van die
onverganklike God verander het in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens
en van voëls en viervoetige en kruipende diere (Rom. 1:20-23). Dit is dus g'n saligmakende
en Godverheerlikende kennis wat die sondaar van God besit nie. Selfs onder die Christene is
daar talle wat maar 'n baie vae en selfs verwarde kennis van God besit. Sy Naam is vir hulle
nie veel meer as 'n klank waaraan hulle allerlei verkeerde denkbeelde verbind nie.
Daarom bid ons dat Gods grote naam reg geken mag word en also geheilig mag word. En
kennis hier beteken nie net blote verstandskennis nie maar is ook 'n kenne met die hart, 'n
kennis wat deur liefde en aanbidding gedra word. Ons mag byvoorbeeld iemand se naam ken
en dan tog nog glad nie sy persoon ken nie. Mens moet eers met iemand omgegaan het en
hom leer liefkry en verstaan voordat jy so 'n persoon werklik ken. En dit is hierdie persoonlike
en intieme kennis van Gods Naam waar ons om bid. Ons wil onse God leer ken in die volheid
van sy Goddelike heerlikheid soos Hy Hom aan ons openbaar in Christus. Want so alleen kan
ons die heerlikheid en aanbiddelike glorie van sy Naam begryp en Hom die eer gee. As daar
iets is waaraan ons waarlik die allergrootste behoefte het op aarde, dan is dit dat God ons oë
mag oopmaak vir die ontsagwekkende grootheid van sy heilige Naam, opdat ons in
aanbidding kan neersak voor sy Goddelike majesteit. Ons kan God nie anders leer ken as in
die aangesig van Christus nie. Hy is dit wat die Vader aan ons verklaar het (Joh. 1:18). Letterlik
staan daar dat Christus God uitgelê of geëksegetiseer het. God is dus nie vir ons die
onbekende God nie, soos ons in ons tyd so baie hoor. Al kan ons sy Goddelike Wese nooit
deurgrond nie, kan ons Hom wel ken. En daar is niks wat ons die grootheid en goedheid van
God so leer ken as die nood en smarte van die lewe nie. Job sê hy het God vroeër net van
hoorsê geken, maar na sy bittere beproewing het hy Hom eers reg leer ken. Deur stryd en
lyde maak ons dus eers waarlik kennis met God en gaan ons oë oop.
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9 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"U IN AL U WERKE MAG HEILIG, ROEM EN PRYS" — Vr. 122.
"O HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! U wat u majesteit gelê het
op die hemele" — Ps. 8:2.
God maak self sy Naam groot deur sy werke. Selfs waar die mensdom aan Hom nie die eer
van sy Naam wil gee nie, daar verkondig God se werke in die skepping en verlossing sy
heerlike deugde. Luister maar hoe sê die Psalmdigter in Ps. 19:2-4: "Die hemele vertel die eer
van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander
'n boodskap uit, en die een dag kondig vir die ander kennis aan; daar is geen spraak en daar
is geen woorde nie — onhoorbaar is hulle stem". So verkondig die skepping God se almag,
wysheid, goedheid ens. En ook God se genadewerk in Christus Jesus getuig met kragtige
stem van sy geregtigheid, barmhartigheid waarheid en getrouheid. So hoor ons 'n Sagaria
sing: "Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle
verlossing teweeggebring het, en 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid,
sy kneg" (Luk. 1:68 en 69).
Waarlik, God het g'n lof van ons nodig nie. Sy werke loof Hom, en sy Naam is in vlammende
letters geskrywe dwarsoor die aarde en skyn helder en blinkend van Gólgota se kruin af. Dog
juis daarom betaam dit ons om te bid: Laat u Naam geheilig word! Immers, God het aan die
mens die vermoë gegee om sy heilige Naam te ken en te prys soos geen ander skepsel nie.
God het aan die mens die verstand gegee om sy Naam doelbewus te loof en te prys met
woorde en dade. God het aan die mens die eretaak gegee om as mondstuk van die skepping
sy heilige Naam groot te maak deur lofsegging en aanbidding. Hoe wonderlik groots die
skeppingswerk van God is en hoe onuitspreeklik heerlik sy verlossingswerk is, kan deur g'n
ander skepsel so goed verstaan word nie as deur die mens, wat die grootste wonderwerk van
al Gods werke is en wat self die voorwerp van sy onbegryplike liefde in Christus Jesus is.
As ons daarom bid: Laat u Naam geheilig word, dan wil ons daardeur nie te kenne gee dat
God se Naam nie groot en wonderlik is in al sy werke nie en dat God daarom dinge moet doen
waardeur sy Naam nou waarlik groot kan word op die aarde. Nee, dan erken ons daarmee
dat God se Naam inderdaad heilig en heerlik is, in alles wat Hy doen. Maar ons bede is dat
God aan ons en alle mense die genade mag gee om die grootheid van sy Naam, soos
geskrywe in sy werke, raak te sien en Hom die eer te gee wat Hom toekom. Ons begeerte is
dat Gods heilige Naam ook vir ons geheilig mag wees en deur ons geheilig en geprys mag
word. Dit is tog diep beskamend en bedroewend om te dink dat die redelose skepping nooit
moeg word om Gods Naam groot te maak nie, terwyl ons so traag is om aan God die eer te
gee wat Hom toekom. God se Naam staan feitlik vir God se Persoon, vir God self. Wat ons
dus bid, is dat God, wat in sy wese heilig (enig, afgesonderd, uniek) is, ook as sodanig erken
en gedien mag word, m.a.w. dat sy heilige Naam tot sy volle reg mag kom onder ons mense
en in onse wêreld. In ons gebed vra ons dus eintlik dat die volmaaktheid op die aarde mag
kom, wanneer God alles in almal sal wees. Die bede staan in die teken van die voleinding of
konsummasie van alle dinge. Dit is eintlik wat God beloof het toe Hy gesê het: "Ek sal my
grote Naam heilig wat onder die nasies ontheilig is. . . . ; en die nasies sal weet dat Ek die
Here is, spreek die Here Here, as Ek my in julle voor hulle oë as die Heilige laat ken" (Eseg.
36:23).
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10 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"DAT U NAAM OM ONS ONTWIL NIE GELASTER WORD NIE" — Vr. 122.
"Nie aan ons, O HERE, nie aan ons nie, maar aan u Naam gee eer, om u goedertierenheid,
om u trou ontwil" — Ps. 115:1.
As ons. bid: "Laat u Naam geheilig word", dan vra ons God daarmee om ons in staat te stel
om met ons ganse lewe sy Naam te eer en groot te maak. Daarom sê die apostel: "Of julle
dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God" (1 Kor. 10:31). En weer
sê hy: "En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here
Jesus en dank God die Vader deur Hom" (Kol. 3:17). Die begeerte van elke kind van God is
dat hy deur die Heilige Gees in staat gestel mag word om God te eer in gedagtes, woorde en
dade, ja, met sy hele lewensrigting en lewenshouding. God het ons nie tot saligheid verkies
nie maar tot diens en grootmaking van sy heilige Naam. "Want uit Hom en deur Hom en tot
Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid" (Rom. ll:36). Die verheerliking van
Gods drie maal-heilige Naam is die enigste rede van die bestaan van die mens op aarde en
daarom sy groot lewensroeping. Daarenteen vind ons egter dat die mensdom nie alleen Gods
Naam met die mond laster nie maar Hom ook beledig met 'n God-onterende lewe. Wat gaan
daar nie daagliks 'n modderstroom van vuile sondes oor die aarde waardeur die mensdom
Gods Naam besoedel nie! Maar God sal sy Naam nie ongestraf deur die mense onder die
voet laat trap nie. Nee, Hy self sal waak vir die heiligheid van sy Naam en sal sy vyande straf
met 'n welverdiende straf.
Die gelowige voel hom egter ook medeskuldig aan die ontheiliging van Gods Naam. Hy weet
dat daar dikwels vuil gedagtes uit sy hart opkom, dat hy dikwels woorde spreek wat nie tot eer
van God strek nie, en dat sy hele lewe dikwels 'n belediging vir Gods heilige Naam is. Hy vra
en smeek dus van God genade om 'n rein en toegewyde lewe te voer en om in gedagtes,
woorde en dade steeds die Naam van God te prys. Hy bid om krag dat hy teen Gods vyande
kan optree om hulle te bestraf oor die ontering van Gods Naam en altyd en oral te getuig vir
die heilige Naam van God. En hy bid verder dat God self sy vyande mag verpletter en hul
gedagtenis van die aarde af mag uitroei, sodat hulle saam met hul goddelose werke, van die
aarde af verban mag word. Die gelowige kan nie berus in die toestand waarin die wêreld
verkeer nie. Dit hinder hom gedurig dat Gods Naam op die aarde so onteer word. En hy sal
nooit tot rus kom nie voordat Gods grote Naam oor die lengte en breedte van die aarde tot in
ewigheid die lof en glorie sal ontvang wat Hom toekom. Daarvoor bid hy en daarvoor stry hy.
Die Christen dra 'n geweldige verantwoordelikheid op aarde, want juis in sy lewe moet die
heiligende krag van Gods genade gesien kan word. Die ongelowige is ook wel verantwoordelik
vir sy dade en sal Gods heilige Naam nie onder die voete kan vertrap nie. Maar van hom kan
mens, om dit so te stel niks anders verwag nie. Van die gelowige verwag mens egter iets
beters; en as hy in sonde lewe, dan ontheilig hy nie alleen Gods Naam nie maar gee hy ook
aanleiding dat die wêreld God se Naam laster om ons ontwil. As die Christen val, dan juig die
hel en word Gods Naam gehoon. Die heiliging van Gods Naam is dus nie maar iets wat ons
in die algemeen as wenslik beskou nie, maar dis iets wat ons daadwerklik en konkreet in ons
eie lewe moet najaag.
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11 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"LAAT U KONINKRYK KOM" — Vr. 123.
"Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle
bygevoeg word" — Matt. 6:33.
Die tweede bede van die "Onse Vader" gaan in teen die ryk van satan hier op aarde. Die
gelowige verkeer diep onder die besef van die sondige toestand van die wêreld. Deur die
sondeval het die mensdom onder die mag van satan gekom. Ons lees in Luk. 4:5-7 hoedat
satan Christus op 'n hoë berg gebring en hom al die koninkryke van die aarde getoon het en
vir Hom gesê het: "Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my
oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort". Goddank
dat Christus nie voor die versoeking beswyk het nie! Dan was die wêreld verlore. Vir 'n tydjie
sou Hy in mag en glorie geregeer het, om uiteindelik te gronde te gaan en saam met die
aardse ryk in die graf weg te sink. Immers, dit is die kenmerk van al die wêreldryke, die ryke
van satan, dat, alhoewel hulle uiterlik skitter in glorie, mag en rykdom, hulle tog innerlik
verdorwe is en hulle die kiem van die verderf in hulle dra. Hoe groot en magtig ook die
wêreldryke mag wees, nie een van hulle sal bly bestaan nie. Die ewige lewe en die ware geluk
is nie in hulle te vinde nie. En daarom het Christus gekom om 'n ander, 'n hemelse Koninkryk
te stig. 'n Ryk wat sal bly tot in alle ewigheid. 'n Ryk van onverganklike vrede en geluk, waarin
die sonde en die dood g'n plek meer sal hê nie. En daardie Koninkryk het Christus dan gestig
deurdat Hy satan op Gólgota oorwin het. Nou heers Hy as Koning en stry Hy deur sy kerk om
die mag van satan vir goed te breek en sy Koninkryk op aarde uit te brei totdat die
volkomenheid bereik sal wees en God weer alles sal wees in almal (vgl. 1 Kor. 15:27 en 28).
Daarom het God aan Hom alle mag gegee en 'n naam wat bo elke naam is, sodat elke knie
voor Hom sal buig (Fil. 2:9-11). Die ganse geskiedenis draai om hierdie stryd tussen die
koninkryk van die hemele en die ryk van satan, die owerste van hierdie wêreld.
Die gelowige stry tot die dood toe om die ryk van Lig en Vrede op aarde te laat seëvier. Hy
besef dat daar g'n geluk, g'n vrede op aarde kan wees, solank God nie in Christus Jesus as
die enigste Koning van hemel en aarde erken en gedien word nie. God regeer wel ook vandag
op die aarde, sodat daar niks buiten sy wil geskied nie. Maar tog moet Hy met dwang heers
oor die magte wat Hom weerstaan. Daar is dus gedurig stryd en onrus. En vrede kan daar
alleen kom wanneer alles en almal vrywillig in die liefdediens van God staan, wanneer Sy wil
die enigste wet op aarde is en alle harte en sinne in Christus saamverbind is tot 'n volkome
en waaragtige eenheid. Daarom bid die gelowige: "Laat u koninkryk kom", en voeg hy ook die
daad by die woord en stry met alle mag teen al Gods vyande, insluitende sy eie hart, wat ook
tot verset teen God geneig is. Sy begeerte is 'n wêreld wat net één Koning het en waarop net
één Koningstroon staan en waar net een septer swaai, nl. dié van God almagtig, Skepper en
Verlosser van hemel en aarde.
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12 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"REGEER ONS DEUR U WOORD EN GEES" — Vr. 123.
"Leer my om, u welbehae te doen, want U is my God. Laat u goeie Gees my lei in 'n gelyk
land" — Ps. 143:10.
As ons bid: "Laat u koninkryk kom", dan is dit 'n versoek, 'n uitnodiging, 'n bede tot God dat
Hy ons aan Hom wil onderwerp en ons tot gewillige en getroue onderdane van Hom wil maak.
Ons vra dan meer van God as net blote leiding, soos die Oxford Groep en ander doen. Nee,
ons wil nie net gelei wees nie, ons wil diensknegte wees wat in gehoorsaamheid die wil van
ons Heer en Meester doen. Die mens is van nature geneig om hardnekkig en eiesinnig te
wees en hy wil graag sy eie baas . wees en oor homself regeer. Die kind van God is egter
iemand wat homself verloën en sy knie voor God buig en vir wie dit 'n eer en voorreg is om 'n
dienskneg van God, die Allerhoogste, te wees. En dan juis is ons vry wanneer Christus ons
vrygemaak het van die bande van die sonde en ons aan God verbind het met bande van
kinderlike liefde en trou. Daartoe gebruik God sy Woord en Gees. Wanneer die Woord deur
die Gees in ons harte geplant word, dan word ons nuwe skepsele en word die boeie van satan
in ons lewe verbreek. En so word God dan Koning oor ons en regeer Hy in ons harte.
Maar die bede: "Laat u koninkryk kom", is dan ook gerig teen al die werke van die duiwel in
die ganse wêreld, selfs ook onder die heidendom! Die begeerte van die gelowige is dat God
altyd en oral Koning moet wees. Hy moet regeer in ons huise, in die kerk, in die skole en
universiteite, in ons maatskaplike en politieke lewe. Daar mag g'n enkele organisasie van
watter aard ook wees wat God nie as Koning erken en dien nie. Dit is die ideaal van die
gelowige, waarvoor hy bid en werk. En selfs onder die heidendom het hy net die een groot
gedagte wat hom besiel in sy sendingswerk, en dit is "Laat u koninkryk kom!" Dis nie in die
eerste plek uit liefde vir die heiden of met politieke bybedoelings dat hy die heidendom vir die
Christendom wil win nie; nee, dis net met die loflike gedagte dat God in Christus ook daar,
onder die heidene, moet regeer en dat satan se ryk daar neergewerp moet word. Die gelowige
kan nooit tevrede wees as daar nog mense op aarde is wat God se heerskappy nie wil erken
nie, selfs al weet hy ook dat hy nie in staat is om almal vir Christus te win nie. Vandaar die
onuitblusbare sendingsywer wat die kerk deur al die eeue heen besiel het. In sy wese is elke
gelowige 'n sendeling wat hom steeds beywer om Gods koninkryk op aarde uit te brei. Daarom
kan hy nie stilsit nie. Daarom kan hy hom nie terugtrek in 'n hoek soos sommige sektes doen
nie. Hy kan nie berus in die gedagte dat sy plekkie in die hemel wel versekerd is nie, Dit gaan
vir hom nie in die eerste plek om sy eie saligheid nie maar om die eer van God. En daarom
kan hy nie die wêreld aan homself oorlaat nie. Hy kan nie maar dinge laat begaan nie. Nee,
hy verset hom met alle mag teen alles en almal wat God se Naam onteer en streef om die
ganse wêreld te onderwerp aan sy Koning, Jesus Christus. Daarom bid hy ook steeds: "Kom,
Here Jesus, Amen, ja, kom Here Jesus!" (Openb. 22:20).
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13 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"BEWAAR EN.VERMEERDER U KERK" — Vr. 123.
"Bid om die vrede van Jerusalem; mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe. Mag daar vrede wees
in jou skanse, rus in jou paleise" — Ps. 122:6 en 7.
God gebruik veral sy kerk op aarde vir die uitbreiding van sy koninkryk. Aan die kerk is die
opdrag gegee om die Evangelie te verkondig (Matt. 28:19). En die apostel verbind die geloof
aan die Evangelieprediking as hy sê: "Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo
het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor
sonder een wat preek?" (Rom. 10:14). Die doel van die kerk op aarde is dus nie in die eerste
plek die redding van siele nie, maar om as instrument in Gods hand te dien vir die uitbreiding
van sy koninkryk. Die kerk moet dus nie net daarop uit wees om siele te win, soos in
Metodistiese kringe die geval is nie. Nee, die kerk moet in sy wese en optrede steeds soek
om God Koning te maak oor alles en almal, waarby die redding van siele dan nie 'n doel op
homself is nie maar. alleen 'n middel tot 'n doel, nl. om God se eer te bevorder.
Die kerk is ook nie 'n maatskaplike organisasie om volkswelsyn te bevorder nie. Die kerk het
nie 'n tydelik-aardse doel nie. Wel sal die kerk deur die prediking hervormend in werk op die
aardse toestande en dit deurdring met ewigheids- en hemelse beginsels en gedagtes. Ook
die kerklike barmhartigheidswerk het nie sosiale opheffing in die oog nie maar om die
koningskap van Christus in sy gemeente te openbaar as die Weldoener en Helper van sy volk.
As ons daarom bid vir die kerk op aarde, dan is dit nie in die gees van kerkverheerliking, asof
die kerk 'n doel op sigself sou wees nie. Die kerk is 'n instrument om Gods koninkryk te vestig
en daarom mag die kerk nie soek om in kerkistiese sin die wêreld te domineer nie. Dis nie die
kerk nie maar God wat in Christus die wêreld moet regeer. As mens die aktiwiteite van baie
kerke nagaan, kry jy die indruk dat die kerk nie meer sy eie taak en roeping goed verstaan
nie. Daar word meer aandag gegee aan politieke, ekonomiese, sosiale en rasse-kwessies as
aan die godsdienstige vraagstukke. So kan die kerk naderhand 'n politieke masjien word en
in die gees van Rome die ganse wêreldlewe wil oorheers. Wel is daar aan allerlei sake 'n
sedelik-godsdienstige aspek verbonde waarop die kerk 'n duidelike Bybelse getuienis moet
gee, maar die kerk mag nie met allerlei menslike aksies en organisasies wil affilieer as 'n soort
hooforganiseerder of besturende direkteur daarvan nie. Die koninkryk van Christus is nie van
hierdie wêreld nie (Joh. 18:36, 37). Daarom moet ons ook steeds vir die kerk bid en nie net
altyd klaarstaan om die kerk te kritiseer nie. Die kerk is die mees geseënde instelling op die
ganse aarde, en dit sou 'n ramp vir die wêreld wees as die kerk te gronde moet gaan. Ons
moet daarom bid dat die kerk bewaar mag bly teen vervalsing, insinking van die geestelike
lewe, wêreldgelykvormigheid, verderwing deur sonde, verdeeldheid en so meer. Ons moet bid
vir die ampsdraers en hul gesinne, dat hulle getrou mag bly en krag mag ontvang vir hul uiters
moeilike en verantwoordelike werk. Ons moet bid dat die kerk steeds uitgebrei mag word deur
aanwas van verbondskinders, deur toetrede uit die heidendom, deur terugkeer van dié wat
afgeval het. Ons moet bid dat die Here mag voorsien in die behoefte aan arbeiders in sy
wingerd. En as ons dan so vir die kerk bid, sal ons ook weet om ons plig te doen en die kerk
te dien net waar ons kan, met alle middele wat God ons gegee het. Ons sal lewende lidmate
wees. Ons sal met vreugde ons bydraes vir die kerk gee en met die kerk saam lewe in alle
opsigte. En ons sal op die Sabbatdag nie gemis word onder diegene wat na Gods huis gaan
om te bid om die vrede van Jerusalem nie.
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14 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"ALLE BOSE PLANNE WAT TEEN U HEILIGE WOORD BED1NK WORD" — Vr. 123.
"Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van
beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel"
— Openb. 3:10.
Die Skrif noem Gods Woord die swaard van die Gees (Efés. 6:17). Dis die magtige wapen in
die hand van die kerk waarmee dit Gods vyande moet verslaan en God se koninkryk opbou.
Daar is niks bestand teen Gods Woord nie; dit keer nooit leeg terug nie. Dis 'n tweesnydende
swaard en 'n dodelike wapen. Die Skrif sê: "Die Woord van God is lewend en kragtig en
skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en
van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart"
(Hebr. 4:12).
Satan het dan ook van die begin af sy bitterste aanvalle gerig teen Gods heilige' en dierbare
Woord. Selfs onder die Ou Testament was daar tye dat die Woord van God totaal vergeet is
en weer ontdek moes word (vgl. 2 Kron. 34:14 e.v.). Onder die Nuwe Testament was daar ook
van die vroegste tye af valse leraars wat die woorde van die Skrif verdraai het en 'n valse
geloof gepropageer het (vgl. Openb. 2:15 en 20). Ook weet ons uit die kerkgeskiedenis hoe
dat daar venynige aanvalle op die Skrif gedoen is om dit bespotlik voor te stel en die waarheid
daarvan te betwyfel. Verder het keisers en priesters saamgespan om die Bybel uit die hande
van die mense te hou. Daar is soms talle Bybels met vuur verbrand. In die moderne tye was
dit weer die ongelowige wetenskap en die Skrifkritiek wat oneindig veel kwaad gedoen het en
duiwelse aanslae op die waaragtigheid en betroubaarheid van die Bybel gemaak het.
Desnieteenstaande het die Bybel homself gehandhaaf en het al die aanslae teen die Skrif
misluk. En vandag word erken dat die Bybel 'n wonderlike boek is, ja, selfs 'n unieke boek,
onvergelyklik skoon en verhewe en waaragtig. Ja, daar is 'n terugkeer tot Skrifstudie, en selfs
die ongelowige wetenskap stel hom meer en meer op die algemene standpunt van die Skrif,
nl. dat daar 'n Skepper moet wees wat alles gemaak het en wonderbaarlik bestuur. En weer
blyk dit dat "wat dwaas is by God, wyser is as die mense, en wat swak is by God, is sterker
as die mense" (1 Kor. 1:25). Die Bybel word vandag gelees in oor die 1100 tale en is die mees
gelese boek ter wêreld.
Daarom moet ons steeds bid dat God al die aanslae teen die Bybel mag verydel. Dit sou vir
ons en ons kinders in alle opsigte ondergang en verderf meebring as die Skrif uit ons hande
moet raak. Dan sou ons g'n troos, g'n raad, g'n lig meer hê op ons lewenspad nie. Nee, ons
moet God dank dat ons die Bybel nog ongeskonde mag besit, en ons moet met dankbare
harte die Skrifte ondersoek, sodat dit nie naderhand in die kerk of in ons huise onder die stof
begrawe word soos dit by Israel in die tyd van Josia was nie.
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15 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"LAAT U WIL GESKIED, SOOS IN DIE HEMEL, NET SO OOK OP DIE
AARDE" — Vr. 124.
"En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van
julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God
is" — Rom. 12:2.
Dit gaan nie so maklik vir die menslike natuur om God se wil sonder enige teëspraak te
gehoorsaam nie. Daarom moet ons daar altyd weer ernstig om bid. Ons moet leer insien en
verstaan dat daar net één wil is wat goed en volmaak is, en dit is die wil van God. Daar is wat
genoem word God se verborge wil en sy geopenbaarde wil. Sy verborge wil is dit wat Hy in sy
Raad besluit het en wat Hy uitvoer in die werke van sy hande. En daardie Raad of wil van God
is nie altyd aangenaam vir ons vlees nie. God bring soms dinge oor ons waarteen ons in
opstand kom of wat ons nie kans sien om te dra nie. En daarom moet ons bid om genade om
ons te kan onderwerp. Ja meer nog, ons moet ons nie net onderwerp nie, maar ons moet
gewillig en vrywillig ons kruis opneem én dit met dankbare harte dra. Ons moet nie net berus
in wat onvermydelik is nie, maar ons moet instem en saamstem met wat God doen en van
harte met Hom meewerk en volg waar Hy ons lei. Christus in Getsemané het nie net berus in
God se wil nie, nee, Hy het Hom verenig daarmee.
God se geopenbaarde wil is dit wat Hy van ons eis in sy heilige wet, dit wat Hy ons beveel om
te doen. Ook daarvoor het ons besondere genade nodig. Want ons vleeslike natuur is geneig
om Gods wet te oortree. Ons smaak is bedorwe. Ons hou van wat sleg en verkeerd is, en ons
is afkerig van die goeie. Tensy God deur sy Gees ons hart en sinne verander, sal ons nie in
staat wees om Gods heilige wil te volbring nie. Selfs waar die sondaar miskien doen wat goed
is, doen hy dit nie omdat dit God se wil is nie, maar omdat dit toevallig die beste in sy kraam
pas. En dan is so 'n daad tog nie waarlik goed voor God nie.
Ons ken God se wil uit sy geopenbaarde Woord. En daarom vra die Christen altyd: Wat sê
die Bybel? Ons moet dit egter nie misverstaan nie. Die Bybel gee nie 'n voorskrif vir elke ding
nie maar alleen die groot grondbeginsels van wat goed en kwaad is. En onder leiding van
Gods Gees moet ons dan daaruit aflei wat God se wil is vir 'n bepaalde saak. Ons kan nie vir
elke ding 'n teks vra en sê: Waar staan dit geskryf? Ook moet ons nie dink dat alles wat nie
spesifiek in die Bybel verbied word, aan ons willekeur oorgelaat is nie. Nee, ons moet steeds
vra na die grondlyne wat in die Skrif neergelê is, en daarvolgens ons hele lewe inrig.
Gods wil alleen is goed. Dis goed omdat God dit wil. Hy is aan niemand verantwoording skuldig
nie. Ons is van Hom afhanklik en moet ons daarom onderwerp. En wanneer ons dit doen, sal
ons ontdek dat sy wil alleen ons gelukkig kan maak. Alle eiewilligheid lei tot ellende. Wie sy
eie kop volg, is besig om homself in die ongeluk te dompel. Maar wie God se wil doen, al gaan
dit ook hoe swaar, sal daardeur 'n salige oes van blywende geluk insamel.
As ons vra dat Gods wil moet geskied, dan hou dit in die versaking van ons eie wil. Dan vra
ek dat God moet regeer in my lewe en nie ekself nie. Christus het gesê: "Wie die wil van my
Vader doen, die is my broer en suster en moeder" (Markus 3:35). Dit was Jesus se spyse om
die wil van sy Vader te doen (Joh. 4:33). Hy het as 't ware daarvan gelewe. En so moet dit
ook ons begeerte wees dat ons ^en alle mense Gods wil sal uitvoer. In 'n bedorwe en korrupte
358

wêreld is dit baie moeilik om God se wil konsekwent uit te voer. Ons moet byvoorbeeld ons
kinders noodgedwonge laat opvoed onder 'n onderwysstelsel wat seker nie die ideale is nie.
Daarom verlang Gods kind na die volmaakte maatskappy, waar alles volgens Gods wil ingerig
sal wees.
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16 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"ONS AMP EN BEROEP GETROU UITVOER" — Vr. 124.
"Laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is.... Julle is duur gekoop; moenie slawe van
mense word nie "— 1 Kor. 7:20, 23.
Dis ook God se wil dat ons sal werk hier op die aarde. Daartoe lê God op elké mens 'n roeping.
Hy voorsien ons van sekere gawes en talente en gee aan ons die geleentheid en die
omstandighede waarin ons dit kan gebruik. God roep elke mens om Hom te dien op die tyd
en plek wat Hy vir ons beskik het. Vir die Christen is sy werk 'n heilige roeping van God, wat
daardie werk ook al mag wees. Natuurlik mag ons ons nie met oneerlike of sondige
werksaamhede besig hou nie. Wie sy tyd en kragte gebruik in die diens van die sonde, sou
nooit kan beweer dat dit 'n roeping van God is wat hy uitvoer nie. Inteendeel, ons sou daardeur
juis ons ware roeping versuim, nl. om God te dien met 'n toegewyde en hardwerkende lewe,
waardeur ons Hom verheerlik. Ons moet dus ook t.o.v. ons lewenswerk altyd bid: "Laat u wil
geskied!" Ons moet God se leiding afsmeek in verband met die soort werk wat ons as
lewenstaak moet kies. Daarby moet ons rekening hou met die gawes en talente wat ons besit,
en dit waarvoor ons aanleg het. Ons mag nie 'n werk kies net omdat ons daardeur baie geld
kan verdien of omdat dit 'n sg. eerbare werk is nie. Alle werk is eerbaar, solank dit goed en
getrou gedoen word om daardeur God te verheerlik en ons medemense te dien. En ons werk
is nie net 'n blote verdienste of "job" om onsself mee te verryk nie. Nee, ons glo dat ons geroep
word om ons plig te doen hier op aarde, en verder sal God sorg. Ons is nie diensknegte van
mense nie en ook nie van mense afhanklik nie. Ons staan in God se diens en Hy alleen sorg
vir ons. Ons vra ook nie in die eerste plek wat die mense van ons sê nie, maar of God met
ons tevrede is. Hy wat probeer om God te behaag in sy lewenswerk, sal veel getrouer en
yweriger wees as hy wat net vir eiebelang werk of om mense te behaag. Daar is soveel
ontrouheid in ons tyd. Mense kan so maklik hul werk verlaat, waardeur soms groot skade
berokken word aan die werkgewers en waardeur vrou en kinders in ellende gedompel word.
Baie. mense het g'n belang in hul werk nie. Hul doen dit halfhartig en hul hart strek hom uit na
ander dinge. Talle mense jaag agter plesier en ontspanning aan en lewer daarom nie die beste
resultate in hul werk nie. Baie mense is ontevrede met hul werk en afgunstig op die werk van
andere. Hulle begryp nie dat elke werk maar sy moeilikhede het en dat werk nooit te swaar is
as mens maar net jou hart daarin het nie. En so is talle lewens verwoes deurdat mense g'n
vastigheid in hul lewe het nie. Hulle val gedurig rond en kom nooit vooruit nie. Wat is tog
mooier as om iemand te sien volhard in sy werk, hoe gering of onaansienlik daardie werk ook
al mag wees! "Arbeid adel", is nog altyd waar. Werk is 'n leerskool en maak van ons beter
mense. Mens kan nie meer as jou beste op aarde doen nie. En wie sy werk getrou doen, sal
dan ook geseënd wees. Stadig maar seker sal hy vooruitgaan en iets bymekaarmaak. En hy
het rus in sy gemoed en 'n vaste koers in die lewe. Ook sy nageslag sal geseënd wees. Mag
ons dan tog genade ontvang om getrou en standvastig ons roeping in die lewe uit te voer en
also God se wil vir ons en deur ons te volbring tot sy eer!
Mag ons verstaan wat dit is om nie net te roep: "Here, Here" nie, maar die wil van die Vader
te doen! (Matt. 7:21). Dit sal nie help om bidure te hou en dan onchristelike politiek te voer nie.
Dit help niks om met 'n lang gesig in die kerk te sit en dan jou buurman se goed te steel nie.
Dis ongerymd om Saterdagaand op die dansbaan te wees en Sondagmore aan die
Nagmaalstafel te wil sit. Hoe meer ons leer om Gods wil in ons hele lewe uit te voer, hoe
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makliker sal dit gaan. In hierdie opsig is ons totalitêr: dis alles of niks. Ons kan nie twee here
dien nie.
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17 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"SOOS IN DIE HEMEL" Vr. 124.
"Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die
stem van sy woord! Loof die HERE, al sy leërskare, sy dienaars wat sy welbehae doen" —
Ps. 103:20 en 21.
Die gelowige begeer van God dat dit hier op die aarde tog net so mag wees soos in die hemel.
Daar staan al die leërskare van engele gereed om God se wil te volbring, en is dit hul hoogste
vreugde om in sy heilige diens te staan. Die Skrif sê: "Is hulle (d.i. die engele) nie almal
dienende geeste wat vir diens uitgestuur. word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe
nie?" (Hebr. 1:14).
In die hemel is net één wil, en dit is God s'n. Volgens daardie wil bestaan en leef almal. Daar
is dus in die hemel volmaakte harmonie en volkome eenstemmigheid. Daar is nooit enige
verskil tussen die hemelbewoners en God of met mekaar nie. Die engele let op elke wenk van
God en voer dit oombliklik uit. Daar is nooit ontevredenheid of opstandigheid nie. Daar word
nooit gekla of gemurmureer nie. Trouens, daar is dan ook net volmaakte geluk en g'n plek vir
wat daardie geluk kan versteur nie. Om God se wil te doen is die hoogste geluk vir almal. God
se wil is almal se wil, ja, almal se lewensvreugde. Niemand word daar gedreig of gesoebat,
om God se wil te doen nie, soos hier op aarde so baie maal die geval is. Nee, die engele is
gedurig in diens van God. En hulle het veel te doen, nie net in die hemel om God te loof en te
prys nie maar ook op aarde om God te help in die uitvoering van sy raadsplan. Hulle speel 'n
groot rol in die geskiedenis van die wêreld, waarby ons nie moet vergeet nie dat ook satan sy
engele het wat hom help in sy bose werke. Paulus sê: "Want ons worstelstryd is nie teen vlees
en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die
duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug" (Efés. 6:12). In die hemel is daar
enkel heiligheid. Daar word g'n lastertaal gehoor nie maar net lofsange tot eer van God. 0, dit
sou 'n lieflike toestand op hierdie aarde wees as dit net soos in die hemel kon wees. Die
gelowige word gedurig gemartel deur die aanskoue van soveel opstandigheid teen God en
die gedurige oortreding van Gods wil deur die mense. Hy besef dat hyself so dikwels teen
Gods wil in verset kom. Daarom bid hy met sy hele hart dat dit tog hier op aarde anders mag
word en dat hy en alle mense God se wil net so geredelik mag volbring soos die engele in die
hemel. 0, die engele moet seker geweldig geskok word as hulle uit die hemel hier op die aarde
kom, en hulle sal seker haastig wees om van hierdie plek af weg te kom na die hemel, waar
hulle nooit iets hoor of sien wat teen Gods wil ingaan nie. Dat ons dan tog maar krag mag
ontvang om Gods wil te volbring in ons lewe en te stry teen alles en almal wat nie met Gods
wil ooreenkom nie.
Ons behoort dit as 'n eer en voorreg te beskou dat ons 'n opdrag of mandaat van God verkry
het om sy wil op aarde uit te voer. In hierdie opsig is elke gelowige 'n ampsdraer of gesant
van Christus. Wat hy doen, doen hy nie in sy eie naam nie maar in die Naam van sy Sender.
En dit geld vir alles wat ons doen, ook ons gewone alledaagse take en pligte. God se wil word
nie net in spesiale en buitengewone vroomheidsdienste uitgevoer nie maar ook in die gewone
dinge. Daar is nie groot of klein nie, maar alles moet in die diens van die Meester gestel word.
Die Christen is nie 'n willose, slappe,en lydelike wese nie maar 'n gedetermineerde en
koersvaste yweraar vir God. Hy ken die wil van die Vader en het dit lief en weet wat hy wil,
maar wil ook wat hy weet.
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18 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"GEE ONS VANDAG ONS DAAGLIKSE^ BROOD" Vr. 125.
"Die oë van almal wag op U, en U" gee hulle hul spys op die regte tyd" — Ps. 145:15.
In die gebed is daar ook plek vir ons liggaamlike en tydelike behoeftes. Daarom het Christus
ons geleer om te bid vir ons daaglikse brood. Dis egter opmerklik dat net één uit die ses bedes
in die "Onse Vader" betrekking het op ons stoflike behoeftes. Dit wys ons dat die geestelike
dinge van groter belang is en dat ons in ons gebede nie net voedsel en kleding moet begeer
nie maar bo alles genade vir ons siele. Die geestelike behoeftes is groter en ernstiger. Ons
kan nog wel liggaamlik sterwe en tog nog gered word vir die ewigheid. Maar as ons geestelik
sterwe, dan is ons hopeloos verlore na siel en liggaam.
Brood is in die Skrif die middel van die menslike lewensbestaan. God het die brood aan die
mens gegee as sy eintlike en vernaamste spyse. Ook het hy vir Adam gesê dat hy in die sweet
van sy aangesig sy brood sou eet (Gen. 3:19). Christus het die brood geneem en gebreek as
simbool van die verbreking van sy liggaam aan die kruis. As ons egter bid om brood, dan
spreek dit vanself dat daarby ingesluit word alles wat ons nodig het vir ons tydelike bestaan.
Ons het byvoorbeeld nodig klere huise, gesondheid en so meer. Ons het veel meer nodig as
wat ons self besef. En ons mag vrymoediglik van God begeer alles wat nodig is vir ons aardse
lewe.
As ons bid om ons daaglikse brood, dan gee ons daarmee te kenne dat ons nie in oordaad
wil lewe nie. Ons vra van God nie meer as wat ons nodig het nie. In Spr. 30:8 en 9 lees ons:
"Gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is; dat ek
nie, as ek oorversadig geword het, U verloën nie en sê: Wie is die Here? En dat ek nie, as ek
arm geword het, steel en my aan die Naam van my God vergryp nie". Daar is 'n sekere gevaar
sowel in rykdom as in armoede. Wie te veel het, word dikwels selfsugtig en verslap in sy werk.
Armoede kan mens soms tot wanhoop drywe en lei partymaal tot oneerlikheid. Daarom vra
die gelowige net vir sy daaglikse brood. Hy wil nie in weelde lewe nie maar net 'n ordentlike
lewensbestaan voer. Verder vra hy dan ook net "vandag" sy daaglikse brood. Daardeur gee
die kind van die Here te kenne dat hy "by die dag" lewe. Hy maak nie staat op maande en jare
wat voorlê nie. Hy doen wel sy plig en maak voorsorg sover hy kan. So het Josef in Egipteland
ons geleer om in die vet jare op te spaar vir die skraal jare. En Salomo beveel ons om die
voorbeeld van die miere te volg, wat in die somer bymekaarmaak vir die winter. Maar met dit
alles kwel die gelowige hom nie onnodig oor die dag van môre nie. Hy weet dat God sal sorg
uit die volheid van sy hemelse graanskuur. Soos 'n kind is hy tevrede as hy maar net elke dag
sy stukkie kry om van te lewe. Die allerbeste lewensversekering is hierdie vertroue op God,
by Wie ons in Christus verseker is van die ewige lewe. Hierby doen die gelowige egter ook sy
plig en werk hy elke dag hard, wetende dat wie nie wil werk nie, ook nie mag eet nie en dat
God die getroue arbeider uit genade wil beloon.
Die bede om die daaglikse brood of, soos sommige dit verklaar: die brood vir die volgende
dag, stel die hele "broodvraagstuk" in 'n Goddelike lig. Wie geleer het om te bid om sy brood,
sal nie met rewolusie en geweld in die Kommunistiese gees 'n klassestryd voer nie. Dis die
tragedie van ons wêreld dat sowel die Kapitalisme en die Kommunisme besiel is met 'n
materialistiese gees. God word in die stryd om brood glad nie geken of erken nie. So mag dit
hy ons egter nie wees nie. Die Christen sien die brood nie as 'n saak op sigself nie maar as 'n
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middel om God te kan dien. Hy besef dat hy nie van brood lewe nie maar van God, uit wie se
hand dit kom.
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19 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"GOD DIE OORSPRONG VAN ALLES GOEDS" — Vr. 125.
"Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by
wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie" — Jak. 1:17.
Deur van God ons daaglikse brood af te bid erken ons dat Hy alleen die bron van alle goeie
dinge is, ook wat betref ons tydelike lewe en dat ons g'n oomblik sonder Hom kan bestaan
nie. Al sou ons swoeg en slaaf van die môre tot die aand toe, sal ons niks vorder as God ons
nie sy seën daarby skenk nie. "As die Here die huis nie bou, tevergeefs werk die wat daaraan
bou; as die Here die stad nie bewaar, tevergeefs waak die wagter. Tevergeefs dat julle vroeg
opstaan, laat opbly, brood van smarte eet — net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die
slaap" (Ps. 127:1 en 2). Ons moet daarom steeds dankbaar en erkentlik wees vir alles wat
ons ontvang. As God ons die gesondheid en krag nie gee nie, sou ons nie kan werk nie. As
Hy nie ons arbeid seën en wasdom gee nie, sal ons niks kan insamel en g'n vrug op ons
arbeid pluk nie. Aan die ander kant kan ons nie seën van bo verwag as ons nie ons plig doen
nie. God seën nie 'n luiaard of 'n dief nie. Dis valse vroomheid wat maar Gods water oor Gods
akker laat loop en dan meen dat God ons moet seën. God hou ons verantwoordelik vir alle
gebrek wat ons afhanklikes moet ly deur ons traagheid en slapheid, vir alle agteruitgang in
ons boerdery of besigheid wat aan ons onverskilligheid en gebrek aan belangstelling gewyt
moet word en waardeur ons nie ons verpligtings teenoor ons afhanklikes of teenoor ons kerk
of die staat kan nakom nie. As ons ons plig gedoen het en God sy seën daarby gee, sal ons
altyd genoeg hê vir ons daaglikse brood. Maar selfs wanneer ons ons brood gewin het, dan
nog is ons afhanklik van Gods seën om ons daardeur te voed. Die voedingskrag in die brood
word deur God daarin gelê. Daarom moet ons nog Gods seën afbid, selfs al staan die brood
of voedsel al op ons tafel gereed om geëet te word. Ons het nie reg om 'n krummeltjie brood
in ons mond te steek voordat ons dit nie van God afgebid het en Hom gevra het om ons sy
seën daarby te skenk nie. En net so ook met ons geld. Ons het nie reg om 'n pennie van ons
inkomste of ons salaris uit te gee nie, voordat ons die Here daartoe verlof gevra het en Hom
ook gevra het op watter wyse ons dit moet bestee. Ons moet nooit dink dat as ons skure of
ons spens vol is en ons 'n groot bankrekening het, ons nou verder sonder God kan klaarkom
nie. Dan sal ons dieselfde fout maak as die ryke dwaas. Die gelowige besef altyd sy diepe
afhanklikheid van God. Selfs wanneer daar oorvloed is, laat hy Gods weldoende hand nie los
nie. Hy lewe elke dag as uit die hand van sy hemelse Vader. En hy word nooit teleurgestel
nie. God sorg vir al wat lewe. Daeliks word daar berge van voedsel opgeëet op die aarde,
deur mense en diere. En tog is God elke dag weer gereed om al wat lewe te voed. Sou Hy
dan nie in al ons node kan voorsien nie? En sal ons Hom dan nie die eer gee wat Hom toekom
en erken dat Hy die gewer van al die goeie is nie? As ons ons brood eet as uit die hand van
die Here, dan sal ons ook daardeur met God gemeenskap oefen en sal ook ons gewone tafel
in die lig van die sakramentele Nagmaalstafel te staan kom. Dan sal elke ete vir ons in sekere
sin 'n soort erediens wees waarin ons God verheerlik en na liggaam en siel gesterk word. Hoe
anders is dit nie, helaas, in die werklikheid nie! Baie mense eet(?) soos diere sonder om ooit
aan God te dink, en die gevolg is dat ons "beskawing" dan ook altyd meer en meer verdierlik.
Dat ons dan weer mag leer wat dit is om biddend en dankend ons brood te eet!

365

20 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"ONS VERTROUE OP U ALLEEN STEL" — Vr. 125.
"Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel
nie" — Ps. 55:23.
Waar ons dan alles uit die hand van die Here ontvang, daar is ons dankbaar vir alles wat Hy
oor ons beskik. As dit sy wil is dat ons gebrek moet ly, dan moet ons nie daarteen opstandig
wees nie. Wel mag en moet ons ons beywer om ons posisie te verbeter en mag ons stry teen
die sosiale euwels van verdrukking en uitbuiting van die armes deur die rykes. God gedoog
geen onreg nie. Christus het die Evangelie spesiaal aan die armes verkondig. Die Bybel is vol
van dreiging teen almal wat die armes onderdruk of berowe.
Maar met dit alles sal ons die armes altyd by ons hê, so het Christus ons geleer. Almal sal
nooit eweveel besit in hierdie lewe nie. Selfs in die kommunistiese staat is dit maar 'n klein
klompie mense wat alles beheer, en is die grootste deel van die volk maar die slawe wat vir
hulle werk. En nou wil Gods Woord hê dat ons nie met gemelikheid en afguns vervul moet
wees as ons nie alles het wat ons buurman besit nie. ons moet leer om tevrede te wees niet
dit wat God aan ons toebedeel het. In 1 Tim. 6:8 en 9 lees ons: "Maar as ons voedsel en klere
het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en
strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en
ondergang". Die gelowige onderwerp hom aan die kragtige hand van God, wetende dat alle
dinge meewerk ten goede vir hulle wat God liefhet, kyk 1 Petr. 5:6 en Rom. 8:28. Hy vertrou
op God en nie op die veelheid van sy rykdom nie. Die Skrif sê: "Vertrou nie op verdrukking en
bou geen ydele hoop op rowery nie; as die vermoë aangroei, sit daar die hart nie op nie" (Ps.
62:11). En as die gelowige meer ontvang as wat hy nodig het, dan weet hy om mededeelsaam
te wees. God gee ons dikwels meer brood (rykdom) as wat ons in jare kan verteer, terwyl ons
maar bid om ons daaglikse brood. Lê dit dan nie voor die hand nie dat Hy wil hê dat ons ook
moet dink aan die behoefte va n ons naaste wat soms nie eens vir 'n dag genoeg het om van
te lewe nie? O, dis 'n gruwel om te sien hoe dat mense soms mors met brood of rykdom,
terwyl andere vergaan van ellende by hul deur. Dis saliger om te gee as om te ontvang. Tog
is dit so dikwels die geval dat hy wat meeste van God ontvang, die swaarste aan sy medemens
gee. Daarvoor moet ons God bid om ons te bewaar.
Laat ons daarom ons kindertjies van kleins af leer om God te bid om alles en dankbaar te
wees vir al sy weldade. Ouers wat nie meer aan hul tafel bid en dank nie, kan nie verwag dat
hul kinders sal weet waar ons brood vandaan kom en wie ons daarvoor moet dank nie. En as
ons God nie erken in ons tydelike behoeftes nie, hoe sal ons dan weet om na Hom te gaan
met ons geestelike node? Wie sy daaglikse brood biddend uit Gods hand aanneem, sal ook
geestelik versterk en opgebou word met die ewige Brood van die lewe.
Die man wat sy brood van God gevra het, Sal sy kragte wat hy daardeur ontvang, dan ook nie
in die diens van die sonde gebruik nie. Geld wat ons van God afgebid het, sal ons tog nj e vir
drank, loterye, resies ens. uitgee nie? Dan sou ons ons gruwelik besondig. As God ons brood
gee om van te lewe, dan wil Hy hê dat ons vir Hom moet lewe. Uit Levitikus 26:26 kan ons
sien dat as God ons brood nie seën nie, dit geen voedingskrag het nie. Geld en goed kan vir
'n mens 'n vloek en 'n ramp word as jy dit nie reg gebruik nie. Meer as een se ondergang in
die lewe is sy groot salaris of, inkomste.
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21 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"VERGEEF ONS ONS SKULDE SOOS ONS OOK ONS SKULDENAARS VERGEWE" — Vr.
126.
"En. gaan nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef, is voor u aangesig regverdig
nie" — Ps. 143:2.
Die versoening van ons sonde het plaasgevind aan die kruis op Gólgota. In soverre is dit 'n
afgedane saak. Die handskrif van ons sondes is aan die kruis uitgewis met die bloed va n
Christus. En daarmee is God tevrede. Daar hoef niks meer bygevoeg te word nie. Die hoogste
offer is gebring. En nou kan daar niks meer teen Gods kinders ingebring word nie. Al wat
oorbly, is dat ons God in ewigheid moet dank vir sy genade en ons moet verheug in die salige
gedagte dat ons vrede met God het. Die versoening van ons sondes is agter ons, op Gólgota,
en ons mag nou lewe as diegene wat weet dat hul Verlosser leef en dat ons in Christus meer
as oorwinnaars is.
Tog is daar die groot gevaar om in valse gerustheid te verval. Sommige mense kan al te maklik
roem dat hulle gered is, en dan word dit dikwels nie deur hul lewe bevestig nie. Die gelowige
sal elke dag weer behoefte gevoel om uit sy hart te bid om vergewing van sondes. Want ons
geloof is swak, en ons wil gedurig weer opnuut verseker wees dat God ons in genade
aangeneem het en dat ons sondes waarlik versoen is. Daarby kom nog dat ons daeliks weer
sonde doen; en alhoewel al ons sondes op Gólgota versoen is, sal ons tog behoefte voel om
ook weer die nuwe sondes voor God se genadetroon te lê en Hom te vra om ons ook dit tog
maar weer te vergewe. Elke dag voel ons gewete weer swaar belas deur ons sondeskuld. En
g'n kind van God sal één enkele dag, kan oorslaan, waarin hy God nie vra om sy sondes te
vergewe nie. So word die versoeningswerk van Christus gedurig in ons lewe toegepas en kry
ons metterdaad deel aan sy geregtigheid. As ons dan bid om vergewing van sondes, dan het
ons in die eerste plek in gedagte die bepaalde sondes wat ons gedoen het. Ons behoort ons
rekenskap te gee van die dinge waarmee ons ons teen die Here besondig het. Dit is al te
maklik om somaar so in die algemeen net te vra om vergewing van sondes, terwyl ons maar
in ons sondes bly voortlewe en nie die dinge nalaat wat verkeerd is nie. Baie Christene bid
gedurig om vergewing van sondes en word dan tog opstandig as hulle oor bepaalde sondes
bestraf word deur die kerkraad of wie ook al. Wat nodig is, is volkome eerlikheid teenoor
onsself. Ons moet nie ons eie sondes vir onsself probeer goedpraat nie. Teenoor onsself moet
ons liewer nog strenger wees as teenoor ander mense. Behalwe die bepaalde sondes wat
ons doen is daar ook nog die sondesmette in ons, deur sommige mense genoem
karakterfoute. Hierdie smette is soms fyn en is tog haatlik voor God. Dink maar aan sulke
dinge soos hoogmoed, kortgebondenheid, oppervlakkigheid, ligsinnigheid, eiegeregtigheid,
traagheid en so meer. Sulke smette ontsier die lewe van 'n kind van God, selfs al sou hy nie
in growwe sondes verval nie. Ons moet dan ook gedurig bid om genade om daarvan verlos te
word en om geheel en al vernuut te Word in ons natuur. Ja, diep in ons siel lê die wortels van
die sondekanker. En ook daarom moet ons God bid om ons daarvan te verlos en dit te
vergewe. 0, daar is so oneindig veel wat God moet vergewe. Ons kan nooit genoeg bid om
die vergiffenis van al ons sondes nie.
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22 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"TERWILLE VAN DIE BLOED VAN CHRISTUS" — Vr. 126.
"Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder
smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien" — Hebr.
9:14.
As ons bid: "Vergeef ons ons sondes", dan erken ons daarmee ons diepe skuldigheid voor
God. Sonde is in die eerste plek skuld en stel ons skuldig voor die regbank van die
Allerhoogste. Sonde is dus nie 'n smet of tekortkoming of gebrek of siekte van ons siel nie.
Nee, dis bo alles skuld, sware en dodelike skuld, wat ons nie kan betaal nie en waarvoor
alleen die doodstraf kan vergoed. Die feit dat sonde die karakter van skuld dra, word in ons
tyd nie genoeg besef nie. Daarom is daar dikwels so 'n ongesonde simpatie met die sondaar
en word God as hard en meedoënloos bestempel as Hy die sonde na reg en geregtigheid
straf.
Goddank dat Christus vir ons daardie skuld aan die kruis betaal het! So is ons met God
versoen en het ons dan vrede met God deur Christus. Waarlik, dis die grootste van alle
genadewonders dat God ons skuld kon vergewe en ons die sonde nie toereken nie, net asof
ons nooit in ons lewe enige sonde gedoen het nie. Vir hom wat waarlik die erns van sy skuld
voor God besef, is dit 'n groter wonder dat God die sonde kan vergewe, as dat 'n dooie
opgewek kan word. Tog is dit 'n heerlike en onomstootlike feit dat ons sondeskuld versoen is
en dat ons vrede met God het, nieteenstaande al die aanklagte van satan en van ons eie
gewete. Christus het betaal en al ons skuld uitgewis. En daar is g'n hoëre en g'n diepere vrede
as die vrede met God nie. Niks ter wêreld kom daarby nie, en Gods kind sal dit ook nie wil
verruil vir al die genietinge van die wêreld nie. En niks kan daardie vrede versteur nie. Onder
al die storms van die lewe, ja, in die donkere dieptes van die doodsvallei is daar 'n soete vrede
in die hart van die gelowige, die vrede wat alle verstand te bowe gaan en wat 'n voorsmaak is
van die hemel.
En so ontvang ons dan ook krag in die stryd teen die sonde. Elke keer as ons gebid het om
vergewing van sondes en as 't ware opnuut gesmaak het die heerlike versoening met God,
staan ons weer op met nuwe moed om die vyand te bestry. Ons gevoel dat satan se mag
gebreek is en dat die boeie van die sonde vir ons verbreek is. Daarom sal ons dan ook kragtig
optree teen satan en daardie boeie van ons afskud.
En so sal ons volhard in die stryd teen die bose. As ons gedurig onder die skuldbesef gebuk
moes gegaan het sonder dat die spanning ooit gebreek word en ons nooit voel hoe die
vergewing van ons sondes smaak nie, sou ons wellig moedeloos en wanhopig kan word en
die stryd laat vaar. Maar omdat ons deur die geloof in Christus aanneem dat ons sondes
versoen is en dit ook diep in ons hart gevoel dat God ons gebed om vergiffenis verhoor het,
daarom skep ons elke keer nuwe moed en gaan ons voort in die stryd tot die einde toe. Ons
kan en sal nooit rus voordat ons as volslae oorwinnaars uit die strydperk kom en deur Jesus
Christus die sonde vir goed oorweldig het nie. Daartoe word ons gedurig versterk deurdat
Gods Gees ons altyd weer verseker dat ons sondes vergewe is, elke keer dat ons in
opregtheid daarom bid. Ons moet leef uit die besef dat die mag van die sonde in die diepste
van ons wese verbreek is. "Elkeen wat in Hom bly, sondig nie" (1 Joh. 3:6). Ons moet nie
fatalisties wees in ons houding teenoor die sonde, asof dit nou maar 'n hopelose saak is om
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die volmaaktheid na te jaag en ons ons dus maar met ons onvolmaaktheid moet versoen nie.
Dis daar waar ons dikwels swak staan teenoor sektariese volmaaktheidsdrywers. Nee, al dra
ons die nawerking van die sondekanker nog in ons lewe, is die Christen inderdaad 'n verloste,
'n geheiligde in Christus en kan hy daarom nie meer van harte sondig nie.
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23 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"ONS NAASTE VAN HARTE VERGEWE" — Vr. 126.
"Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook
nie vergewe nie'' — Matt. 6:14 en 15.
As ons verwag dat God ons skuld uit genade moet vergewe, dan kan die Here seer seker ook
verwag dat ons ook ons medemense moet vergewe wat hulle aan ons gedoen het. Immers,
ons skuld teenoor God is oneindig groter as wat enigiets mag wees wat ons naaste teenoor
ons gedoen het. Daarby kom nog dat ons ons besondig teen 'n allerheiligste God, terwyl ons
naaste teenoor ons op gelyke voet staan, as een sondaar teenoor die ander. En dan moet ons
nie vergeet nie dat ons medemens miskien wel 'n mate van rede het om hom aan ons te
vergryp, terwyl ons nie die allerminste rede het om ons aan God te vergryp nie. As ons bid:
"Vergeef ons ons sondes, soos ons ook ons skuldenaars vergewe", dan gee ons nie daarmee
te kenne dat God ons moet vergewe omdat ons ons medemens vergewe wat hy aan ons
gedoen het nie. As God sou moes wag om ons te vergewe totdat ons uit ons eie besluit het
om ons naaste te vergewe, dan sal Hy seker tevergeefs wag. Dit lê nie in ons om ons naaste
te vergewe nie. Uit onsself is ons daartoe heeltemal onbekwaam. Ons kan nooit dien as 'n
voorbeeld van vergewensgesindheid nie, Wee ons as God met ons moes handel soos ons
met ons medemens handel! Nee, inteendeel, dit is ons wat by God leer om te vergewe. Hy is
vir ons die voorbeeld van onbegryplike verdraagsaamheid en genade teenoor sondaars. En
Hy alleen gee aan ons die krag en genade om ook ons naaste te kan vergewe. Die gelowige
pleit dus daarop dat hy van God die genade ontvang het dat hy sy medemens kan vergewe.
Hy erken dit as 'n weldaad van God en dank God daarvoor. Maar dan pleit hy ook op grond
daarvan dat God ook aan hom genade wil bewys deur sy sondes te vergewe soos God hom
reeds genade bewys het om hom in staat te stel om sy naaste te kan vergewe, God sal tog
ook nie aan ons iets gee wat Hyself nie het nie. En as Hy vergewensgesindheid in ons hart
kan lê, dan het Hy dit tog ongetwyfeld in volle mate in sy eie Goddelike hart.
So dryf dan die "Onse Vader" alle wraakgierigheid uit ons harte uit. Die apostel sê: "Laat die
son nie ondergaan oor julle toorn nie" (Efés. 4:26). Die gelowige is nie onverskillig of
ongevoelig oor beledigings en onreg wat hom aangedoen word nie, Dis nie uit hoogmoed dat
hy g'n notisie neem van wat andere hom mag aandoen nie, asof dit benede hom is om hom
daaraan te steur. Nee, hy is teergevoelig maar nie wraaksugtig nie. Hy bid vir sy vyande. Hy
sien in hulle instrumente van Gods hand om hom te beproef. Maar hy haat hulle nie. Hy soek
ook hulle redding. Hy is verdraagsaam en vergewensgesind. Hy kan net so min met sy naaste
kwaaivriendskap lewe as wat hy met God in vyandskap kan lewe. Hy soek die vrede en jaag
dit na. Hy weet wat die vergewing van sy sondes vir hom beteken het, en soek om sy naaste
ook te beweeg om vrede met God te maak deur skuldbelydenis en hartlike berou oor die
sonde.
Waar ons dan ook teenoor mekaar misdryf het, moet ons altyd soek om sulke foute reg te
maak. Die apostel sê: "Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. ..." (Jak. 5:16). Soos God
die sonde vergewe op skuldbelydenis, so moet ons teenoor mekaar ons skuld bely en erken;
as dit moontlik is ook weer goed maak wat ons verkeerd gemaak het. Dit help nie om teenoor
God te erken dat ons ons broeder veronreg het en dan te styfhoofdig te wees om dit dan ook
teenoor die broeder te erken nie. Dan lyk dit of daar nie ware berou is nie. Ook is dit verkeerd
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om soos by die Oxford-Groep, die A.E.B. ens. ons sondes in die publiek ten toon te stel en
almal te laat geniet van die uitstallinge van allerlei slegtigheid. Nee, daarvoor is die sonde
veels te ernstig, en sulke "openbare" belydenisse van sonde prikkel dikwels juis tot sonde. Die
oorspelige vrou, Saggeus en die moordenaar aan die kruis het erken dat hulle groot sondaars
was maar nie 'n woord vertel van al die slegte dinge "wat hulle gedoen het nie. Ons moet ons
skuld erken teenoor diegene teen wie ons gesondig het, nl. teenoor God en ons naaste, maar
nie teenoor die publiek nie.
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24 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"LEI ONS NIE IN VERSOEKING NIE, MAAR VERLOS ONS VAN DIE BOSE" — Vr. 127.
"Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is
swak" — Matt. 26:41.
Elke gelowige wat waarlik gebid het om vergewing van sondes, sal daarop ook vuriglik bid om
nie in versoeking gelei te word nie. Hy weet immers uit ondervinding hoe swak hy is en dat hy
uit eie krag nie in staat is om versoekinge te kan weerstaan nie. En omdat hy weet dat God
alle dinge beskik, daarom vra hy dan ook sy hemelse Vader om hom tog genadiglik die
versoekinge te bespaar, as dit moontlik is. Die vraag kom by ons op of dit dan moontlik is dat
God iemand kan versoek? Sê die Skrif dan nie: "Laat niemand, as hy in versoeking kom sê:
Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self
versoek Hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid
weggesleep en verlok word" (Jak. 1:13 en 14)? Die antwoord is dat God ons nooit versoek
met die doel om ons tot sonde te verlei en tot 'n val te bring nie maar alleenlik om ons te
beproef en in die geloof te versterk. God lei ons dus wel in die versoeking, maar die prikkel tot
sonde kom uit ons eie begeerlikheid, en ons is self verantwoordelik as ons in sonde val. Die
uitdrukking dat God ons beproef, in die sin van versoeking, kom dan ook dikwels in die Skrif
voor (vgl. Gen. 22:1, Exod. 20:20, Rigt. 2:22). So het God ook die boom van kennis van goed
en kwaad in die paradys gestel om Adam en Eva daardeur op die proef te stel. In Matt. 4:1
lees ons: "Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die
duiwel". God het Jesus dus self in die versoeking gelei met die doel dat Hy persoonlik met
satan sou worstel om sy versoekinge te weerstaan, wat die eerste Adam in die paradys
ongelukkig nie reggekry het nie. Hier het Christus sy eerste groot oorwinning oor satan behaal.
Ons sal dus nog sien wat die rede is dat God ons in versoekinge lei. Hier wil ons dit egter net
beklemtoon dat God nie 'n Verleier is nie en dat ons nooit ons skuld van ons skouers mag
afskuiwe deur dit op God te laai nie. God bring ons wel soms in 'n posisie waarin die
versoeking tot sonde sterk is. God het daarmee altyd 'n goeie doel, en dis nie sy skuld dat ons
deur ons sondaarsnatuur so verswak is dat ons die versoekinge nie kan weerstaan nie. Ook
moet ons nie vergeet dat satan hierby 'n groot rol speel nie. God gee hom soms die kans om
ons aan te val en ons te probeer verlei tot sonde. Dink maar aan die geval van Job! God se
doel is daarmee egter juis om satan te toon wat Gods genade in 'n mens vermag en dat God
se genade in ons sterker is as die verleidelike bekoring van die sonde. Satan het egter 'n heel
ander doel met die versoekinge. Hy wil ons tot 'n val bring en geestelik verwoes. Daarom
noem die Skrif hom uitdruklik "die versoeker" (Matt. 4:3, 1 Thess. 3:5).
Aangesien die versoekinge so gevaarlik is, mag ons daar nie mee speel nie en kan ons God
nooit genoeg smeek om ons of ons kinders tog maar genadiglik nie in versoeking te lei nie.
Ons moet vir versoekinge banger wees as vir vuur.
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25 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"DIE BOSE" Vr. 127.
"Wees nugter en waak, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en
soek wie hy kan verslind" — 1 Petr. 5:8.
Die stryd van die gelowige gaan teen die geweldige mag van "die Bose". Daarom bid hy om
verlossing van die Bose. Satan is die inkarnasie van die Bose, die konsentrasiepunt en
samevatting van al wat sondig, goddeloos, boos en verkeerd is. Daarom word "Bose" met 'n
hoofletter geskrywe, om daardeur te kenne te gee dat die sonde nie maar 'n blinde natuurmag
of iets dergeliks is nie, maar dat dit die wese uitmaak van 'n duiwelse en helse persoon, nl.
satan. Hy gebruik wel ook ander persone en sake om sy werke mee uit te vocr. Hy gebruik sy
bose engele, goddelose mense, sondige organisasies, bewegings en invloede. Hy gebruik die
Godevyandige wêreld en ook ons eie sondige hart om ons tot sonde te verlei. Maar hy is die
hoof, die hart en die hand van alles wat boos is. Hy werk en leef in alles en almal wat teen
God in verset is. Hy sweep die goddelose wêreld op teen Gods volk. Daarom sê die Skrif: "As
julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld
is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle" (Joh. 15:19).
Ook gebruik satan ons verdorwenheid van hart, ons vleeslike natuur, om ons tot sonde te
bring. Daarom sê Gods Woord: "Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid
van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees;
en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie" (Gal. 5:16 en 17).
Satan, die wêreld en ons eie vlees is dus ons doodsvyande. Ons is swak en gans hulpeloos
en verlore in die stryd teen so'n antigoddelike Drie-bond tensy God vir ons stry deur sy heilige
Gees. En hierby is ons ewige wel of wee op die spel. Van die uitslag van hierdie stryd hang
vir ons alles af, en daaraan hang ons ewige bestaan. Daarom mag ons dankbaar wees dat
God deur Christus vir ons in beginsel reeds 'n volkome oorwinning behaal het op Gólgota.
Ons stry teen 'n verslane vyand maar tog een wat nog dodelike houe kan slaan en wat ons
nog steeds moet vrees. Ons mag nie rus voordat ons volkome verlos is van die Bose, sodat
hy ons nooit meer sal kan bedreig nie. Dit kos 'n aanhoudende stryd, waarby ons onsself nie
in die minste mag spaar nie. Dis 'n totale oorlog; dis 'n kwessie van bestaan of vir ewig ten
onder gaan. Daartoe moet ons dan ook steeds die allerbeste gebruik maak van die middele
of wapens wat God ons tot beskikking stel. Wie ontrou is om die kerk te besoek, traag om die
Heilige Skrif naarstig te ondersoek, slap in sy gebedslewe, hy kan verwag dat satan vir hom
te sterk sal word. So iemand stel homself en sy kinders bloot aan die aanslae van satan,
sonder gebruik te maak van die weerstandsmiddele wat daar is. Wie se skuld is dit dan as
diesulkes ten slotte beswyk vir die versoekinge van satan en te gronde gaan? Ons kan nooit
genoeg gebruik maak van die wapens uit die Goddelike arsenaal om satan mee te beveg nie!
(Vgl. Efes. 6:11-18).
Veral in ons tyd moet ons met alle mag stry om ons deur Gods genade te ontworstel van die
Bose (of die Kwaad, soos sommige dit verstaan). Volgens Openbaring 20 sal die satan teen
die einde van die wêreldgeskiedenis losgemaak word om die nasies te verlei tot die laaste
wêreldwye aanslag teen Christus en sy kerk (vgl, vs. 7-9). Daar is skrikwekkende tekens dat
die Bose (satan) vandag op die aarde woed soos nog nooit vantevore nie en dat hy besig is
om uit die kerker te breek en die hellemagte op wêreldskaal te organiseer. Die derde
wêreldoorlog en sy nasleep sal dan ook in baie opsigte 'n sataniese karakter dra. Die wêreld
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gaan sy laaste krisis tegemoet. Goddank dat ons weet dat hierdie donker tyd verkort sal word
en dat die uur van verlossing van die Bose en van volkome oorwinning ook vinnig nader kom.
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26 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"WIL ONS TOG STAANDE HOU" — Vr. 127.
"Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het hulle
aangegryp behalwe 'n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle
kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat
julle dit sal kan verdra" — 1 Kor. 10:12 en 13.
Ons moet dus steeds waak teen versoekinge en nie onsself onnodig daaraan blootstel nie.
Ons moet ons nie verbeel dat ons sterker is as ander nie — wie meen dat hy staan, moet
oppas dat hy nie val nie. As daar deur Gods beskikking versoekinge oor ons kom wat ons nie
kan verhelp nie, dan mag ons reken op God s'e bystand om ons die nodige krag te gee om
daarteen te stry. Maar selfs dan moet ons nugter wees en waak sodat ons nie aan die slaap
gevang en onverhoeds oorval word nie. Ons leef nou eenmaal in 'n wêreld van sonde, en dis
haas onmoontlik om alle versoekinge te vermy. Die versoekinge is ook in baie gevalle vir ons
nodig om ons in die stryd te staal. Dit is soms noodsaaklik dat daar struikelblokke in ons pad
kom, maar wee die mens deur wie die struikelblokke kom en wat miskien die oorsaak is dat
sy medemens tot 'n val gebring word (Matt. 18:7)! Deur versoekinge leer mens jouself ken. Jy
ontdek watter swak plekke daar in jou karakter is, en dit kan dien om ons oë oop te maak vir
die gevare wat ons bedreig. Deurdat sommige in versoeking val en tot sonde kom, kan dit ook
dien om andere af te skrik. Ons sien soms 'n portret van onsself in die lewe van 'n ander. En
dan waarsku God ons indirek deur die sonde en ellende van ons medemens om nie ook op
daardie pad te gaan of te volhard nie. Versoekinge kan ook dien om te wys wat God se genade
in 'n sondaar vermag. Die feit dat Dawid, die man na Gods hart, so diep in sonde kon val met
Batseba, moet dien om ons, wat soveel swakker is, te waarsku om nie met sonde te speel nie.
Maar die feit dat Dawid ook weer op so 'n heerlike wyse opgestaan het uit die diepte van
sonde en hom tot God bekeer het (Ps. 51), behoort ook vir ons 'n inspirasie te wees om nie in
ons sondes te bly lê nie, maar deur Gods genade op te staan tot 'n nuwe lewe.
Ons moet egter nooit mak wees vir versoekinge nie. As 'n kind sekere siektes kry en daarvan
herstel, dan is die ouers maar bly dat hy dit gehad het en dus nie weer sal kry nie. Maar geen
reggesinde ouer sal om daardie rede sy kind opsetlik in siektes invat, om hom te laat aansteek
nie. So kan ons deur Gods genade veilig en ongeskonde deur versoeking heen kom. Maar dit
is nog g'n rede waarom ons opsetlik onsself aan versoekings moet blootstel nie.
Wie daarom bid: "Lei ons nie in versoeking nie", sou 'n huigelaar wees as hy homself in
versoekings lei. Daarom bly die Christen weg van dansbane, drinkplekke, verkeerde
geselskappe en sulke dinge af. Hy hou homself en sy kinders soveel moontlik weg van sulke
"gevaarlike" plekke af. Maar hy besef ook dat alhoewel hy nie van die wêreld is nie, hy tog in
die wêreld is. En daarom bid hy om onder alle omstandighede tog krag te kry om staande te
bly en nooit toe te gee aan enige versoeking nie.
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27 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"WANT AAN U BEHOORT DIE KONINKRYK EN DIE KRAG EN DIE HEERLIKHEID TOT IN
EWIGHEID" — Vr. 128.
"Hef op julle hoofde, o poorte, ja hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan! Wie is
dan tog die Erekoning? Die HERE van die leërskare — Hy is die Erekoning" — Ps. 24:9 en
10.,
Ons kom nou tot die slot van die "Onse Vader". En wat 'n heerlike slot vir 'n gebed! Hier is dit
weer 'n lofverheffing — uit Hom en deur Hom en tot Hom, ook onse gebed. Die slot van die
gebed is inderdaad 'n loflied op Homself en ryk van inhoud. In hierdie slot word die naam van
Christus nie genoem nie, soos ons gewoond is om ons gebede te besluit en alles te vra in die
Naam van Jesus Christus of om Christus ontwil. Tog is in daardie slotwoorde van die "Onse
Vader'' alles saamgevat waar Jesus Christus voor staan. Deur Hom is God se koninkryk op
aarde gevestig. In Hom is God se krag geopenbaar. Met Hom is die heerlikheid van die hemel
op die aarde uitgestort en sal uiteindelik alles weer glinster in onuitspreeklike glorie tot in
ewigheid. Deur Christus het God weer ons Koning geword, wat ons dien met liefde en trou.
Satan wou God van sy troon afstoot. Hy kon egter nie daarin slaag nie en is self uit die hemel
neergewerp soos 'n bliksemstraal. Maar ook op die aarde is g'n plek vir hom nie. Christus het
hom oorwin, en daarom sal hy geboei word en in die poel van vuur en swawel gegooi word
(Openb. 20:10). En dan sal God alles in almal wees, en sy koninkryk sal hemel en aarde
vervul.
Ons erken God dus as die Erekoning, voor wie ons in diepe ootmoed buig.. Daarom begeer
ons dat sy koninkryk moet kom, dat sy Naam geheilig word en dat sy wil moet geskied op
aarde soos in die hemel. Daarom vra ons onse Koning om ons daaglikse brood en bid ons sy
Koninklike genade af op ons om ons sondes te vergewe, en ons vry te maak van alle bande
van satan. Ons hele gebed kan feitlik saamgevat word in die één gedagte, nl. dat God Homself
as ons Koning in alles moet laat geld. Daarin lê sy eer en ons heil opgesluit. Al ons ellende is
daaraan te wyte dat ons God nie sy Koninklike eer gee nie en dat ons soos opstandige
onderdane is, wat die Koning van sy troon af wil stoot. As God weer in alles en deur almal op
aarde as Koning erken word, dan sal daar weer 'n hemel op aarde wees.
En God hoef nie deur ons Koning gemaak te word nie. Hy is vanself 'n Koning in sy Goddelike
wese en besit alle koninklike mag en heerlikheid. Hy handhaaf Homself deur Christus as die
Koning van die wêreld. Al wat ons dus kan doen, is om daardie feit te erken, ons voor Hom
neer te buig en Hom te bid dat sy koninkryk mag kom in ons hart en ook uitwendig in die hele
wêreld. Die koninkryk behoort aan God, en dis syne om dit vir ons tot beskikking te stel en ons
te laat deel in al die ryke volheid van seëninge wat aan die hemelse koninkryk verbonde is.
So eindig die "Onse Vader" dan in 'n heerlike lofprysing of doksologie, soos dit genoem word.
Hierdie gedeelte kom nie in Lukas voor nie maar alleen in die Evangelie van Mattheus. Dis
miskien moontlik dat hierdie lofverheffing uit Ou-Testamentiese gebruik bygevoeg is feitlik as
'n geloofsantwoord op die "Onse Vader". In elk geval is dit 'n lieflike en paslike slot, want so
worstel die geloof uit bo die dieptes van sonde, ellende en stryd hier op aarde na die hoogtes
van die ewige berge, waar Christus in heerlikheid as Koning troon en vanwaar Hy besig is om
neer te daal tot ons ewige verlossing. Sy koninkryk is nie maar 'n veraf en vae ideaal wat ons
verwag nie, maar 'n heerlike werklikheid wat dwarsdeur die dood en die hel besig is om in ons
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wêreld te ontvou.
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28 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
AAN U BEHOORT DIE .... KRAG" — Vr. 128.
"En die vier-en-twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval
en God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom,
dat V u groot mag aangeneem en as koning geheers het" — 0'pemb. 11:16 en 17.
Die God wat ons aanbid, is groot en sterk. Daar is g'n perke aan sy krag nie. Die profete van
ouds het dan ook dikwels die fynste spot gedrywe met die hulpeloosheid en kragteloosheid
van die afgode. Hulle is tot niks in staat nie. Pleks dat hulle die volk in hul arms moet dra, moet
die volk nog sy afgode ook saamdra as hulle op vlug is. In Jes. 46 lees ons: "Bel het
inmekaargesak, Nebo staan krom; hulle afgode is vir die diere en vir die vee; beelde wat julle
rondgedra het, is opgelaai, 'n vrag vir die vermoeide diere. Saam staan hulle krom,
inmekaargesak, hulle kon die vrag nie red nie, maar het self in gevangenskap gegaan" (vss.
1 en 2). Daarteenoor betuig die Here, die God van Israel, hoe Hy sy volk gedra het van die
moederskoot af en hulle opgeneem het van die geboorte af (vs. 3). Die Here is sterk, en daar
is g'n einde aan sy krag nie. "Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer, en soos 'n
stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, Hy hef die eilande op soos 'n stoffie!" (Jes.
40:15).
"Aan U behoort die .... krag!" God kan ons gebede verhoor. Daar is niks wat Hy nie vir ons
kan doen nie. Sy arm is nie verkort nie, en daar is g'n grense vir sy almag nie. Daarom kan
ons met vrymoedigheid tot Hom bid om ons te red uit ons sondige toestand en ons die ewige
lewe te skenk. Die dinge wat ons in die "Onse Vader" van God afsmeek, sou ons van niemand
anders in die hemel of op die aarde durf vra nie. Daar is eenvoudig niemand wat die krag besit
om die hemel op aarde te laat neerdaal, om alle sonde en boosheid van die aarde af te dryf,
om aan ons die vermoë te gee om Gods wil te doen, om al wat leef te versorg en om sondes
te vergewe nie. En dis al hierdie dinge wat ons in die gebed van God af smeek. Ons gebed
kom hierop neer dat God die satan, die dood en die hel moet verslind in die oorwinning en
also die wêreld moet verlos en aan sy volk die ewige lewe moet skenk. En God kan dit alles
doen. Ja, Hy het dit reeds in beginsel op Gólgota volbring. En wat Hy begin het, sal Hy ook
voleindig (Ps. 138:8). Die gelowige twyfel dus nie daaraan dat God sy gebed kan verhoor nie.
As God nie alles skenk net soos ons dit vra nie, dan is dit nie uit gebrek aan krag nie, maar
dan kan dit alleen wees omdat Hy weet dat dit nie vir ons goed is of dat dit nie tot eer van sy
Naam sal strek nie. Daarom genees God nie altyd elke krankheid waarvoor ons bid nie, en
spaar Hy nie elke sterwende wat ons Hom vra om te spaar nie. Dis nie omdat Hy nie elke
krankheid kan genees en elke sterwende uit die doodsvallei kan terugbring nie. Nee, God het
die nodige krag tot enigiets. Maar Hy gebruik sy Goddelike krag altyd so dat dit ons ten beste
kom en dat dit tot meerdere grootmaking van sy Naam strek. Daarom moet ons ook berus in
wat Hy doen, en ons maar altyd weer in sy sterke arms beveel.

379

29 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"AAN U BEHOORT DIE ........... HEERLIKHEID" — Vr. 128.
"Loof die HERE, o my siel! HERE my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is V
bekleed wat Uself omhul met die lig soos met 'n kleed ...." — Ps. 104:1 en 2.
Die Bybel is die boek van die "heerlikheid." Die woord "heerlikheid" kom daarin meer as 260
keer voor en word met enkele uitsonderinge steeds gebruik in verband met die heerlikheid
van God. God self bewoon 'n ontoeganklike lig van glorie en heerlikheid. Waar God is, daar
is, heerlikheid en hemelse glans. So lees ons byvoorbeeld in verband met die tabernakel: "Toe
het die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel
vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop
gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het" (Exod. 40:34 en 35). En weer
lees ons in die profesie van Jesaja hoe die profeet die Here sien sit het op 'n hoë, verhewe
troon, terwyl sy some die tempel vervul het. Serafs het bo Hom gestaan: "En die een het die
ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leërskare! Die hele aarde is
van sy heerlikheid vol!" (Jes. 6:1-3). Van die nuwe Jerusalem, wat in glansryke kleure vir ons
geskilder word in Openb. 21, lees ons: "En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig
was so as 'n baie kosbare steen, soos die kristalheldere jaspissteen" (vs. 11). "Aan U behoort
die .... heerlikheid." Ware heerlikheid is nie meer op die aarde te vinde nie. Die sonde het alles
aangetas en die skoonheid van Gods skepping laat verander in die kleurloosheid en dofheid
van siekte en dood. Daarom sal hemel en aarde eenmaal vergaan, om herbore te word as 'n
nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waarop geregtigheid woon. Die gelowige soek dan ook nie
heerlikheid op die aarde nie. Hy weet dat alle aardse heerlikheid maar skyn is. Dis soos 'n
masker wat die innerlike bedorwenheid en liederlikheid van die sondige wêreld bedek. Dis
soos die verf wat die vroue aan hulle smeer om 'n soort nagemaakte skoonheid te verkry.
Agter daardie aangeplakte vernis word dikwels 'n onaantreklike en verrimpelde gesig bedek.
Ware skoonheid is dié wat van binne af opbloei en uitstraal, dis die skoonheid van innerlike
gesondheid en reinheid. Net so is dit ook met die skepping. Agter die skitterglans van die
kunsligte en uiterlike weelde is daar 'n wêreld wat siek is tot die dood toe. In die hemel
daarenteen is ware, innerlike, allesdeurdringende heerlikheid. En dis daardie heerlikheid wat
ons begeer. Daarom sê die digter: "U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid
opneem" (Ps. 73:24).
Die heerlikheid is God s'n en Hy alleen kan dit aan ons skenk. En ons begeer dit nie in die
eerste plek ter wille van onsself nie maar om as verheerlikte skepsele, op 'n verheerlikte
skepping, onse God in volmaakte heerlikheid te kan dien. Uit onsself het ons nie die krag of
vermoë om God heerlik te maak nie. Hy besit daardie heerlikheid wat ons nodig het om Hom
mee te kan verheerlik. En daarom pleit ons daarop en bid God om ons sy heerlikheid te skenk
op aarde, dit wil sê om die Nuwe Jerusalem te laat neerdaal op die aarde en self in die midde
van sy volk in heerlikheid te woon. Dan sal die ganse aarde vol weés van die heerlikheid van
God en sal alles sy lof verkondig.
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30 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"TOT IN EWIGHEID" — Vr. 228.
"Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid
tot ewigheid is U God" — Ps. 90:2.
So klim dan ons gebed ten slotte bo die berge uit, tot in die ruimtes van die eindelose ewigheid
en bly ons blik gevestig op Hom wat God is van ewigheid af en tot in alle ewigheid. Toe ons
begin het, het ons ons oë opgeslaan na die ewige berge waar ons hulp vandaan kom: "Onse
Vader wat in die Hemel is". Daarvandaan het ons afgedaal na die dieptes van sonde en
ellende hier op aarde, waar ons God se hulp ingeroep het in ons alledaagse nood en stryd.
Maar uiteindelik word ons op die vleuels van die geloof weer na bo gevoer na die ewigheid,
waar God woon, om daar rus en vrede vir ons gemoed te vind en daarheen te staar waar ons
weet dat ons uiteindelike bestemming is, waar ons voete eenmaal sal staan in Sions poorte,
om God te dien en te prys tot in alle ewigheid. Uit die benoudheid van hierdie aardse tranedal
vlug ons siel uit deur die geloof, om op die toppe van die ewige, hemelse gebergtes vars lug
in te adem en ons te verlustig in alles wat ons daar ginds so heerlik toeskitter.
En so kry ons dan die regte perspektief, die regte kyk op die aardse lewe en gebeurtenisse.
Solank ons blik bevange bly binne die grense van ons klein en kortstondige lewetjie hier op
aarde, lyk alles vir ons hier so verward, so onseker, so donker en onoorkomelik. Maar as ons
vanuit die ewigheids-standpunt na onsself en die wêreld kyk, dan sien ons eers die ware
betekenis van alles. Dan begin ons koers kry en verstaan ons die groot en magtige gang van
Gods voetstappe deur die eeue heen. Dan sien ons hoe klein en onbeduidend die dinge is
wat ons hier as gewigtig en ingrypend beskou het. Ag, hoe klein is tog in ewigheidslig ons ou
bekommernissies, ons onderlinge rusietjies en ons ou kringetjie van belangstelling. 0, daar is
soveel dinge wat van betekenis is vir die ewigheid, waaraan ons byna nie aandag gee nie.
God het die ewigheid in sy hande. Hy het daarom baie tyd om sy Raadsplan uit te voer. God
is nie haastig nie, want duisend jaar is vir Hom soos die dag van gister as dit verbyskiet (Ps.
90:4). Hy doen elke ding op sy tyd. En daarom moet ons ook nie oorhaastig wees nie. As God
nie ons gebed onmiddellik verhoor en ons gee wat ons vra nie, dan is dit nog g'n rede om te
wankel nie. Die Skrif sê: "Hy wat glo, sal nie haastig wees nie" (Jes. 28:16). God het sy tyd en
sy wyse. Ons moet geduldig wees. Daar is 'n ganse ewigheid waarin God kan werk en sy plan
met ons kan volvoer. Ons hoef nie soos die ongelowige mensdom alles in 'n dag of 'n jaar of
'n paar eeue te wil doen nie. Hulle is haastig, want hulle weet dat hulle tyd kort is (vgl. Openb.
12:12). Satan en sy trawante het die ewigheid verloor en skerm nou vir tyd. Maar Gods volk
weet dat die ewigheid aan hulle behoort, omdat hulle aan God behoort. En so gaan hulle rustig
en vol vertroue die toekoms in, die oog op God gevestig, wat van ewigheid en tot in ewigheid
dieselfde is.
So gaan ons dan as gelowiges die grote ewigheid tegemoet sonder vrees en met groot
hunkering dat die laaste uur van hierdie bedeling van sonde en ellende mag slaan. So eindig
ook Gods Woord in hierdie gees van haas en gespanne afwagting van die groot en blye
verlossingsdag van Christus; vgl. Openb. 22: "Want die tyd is naby", "Kyk, Ek kom gou", "Ja
Ek kom gou. Amen, ja kom Here Jesus". Na die wêreldnag van die hede, kom die ligtende
Dag wat geen nag meer sal ken nie (Openb. 21:25). Dan sal die tyd nie meer betekenis hê
nie en sal as deur die ewigheid verslind wees. Mag ons daardie ewigheidsdag maar belewe!
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31 DESEMBER
"SOOS KINDERS VAN GOD TE LEWE" — Vr. 120.
"Geliefdes nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees
nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom
sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy
rein is" — 1 Joh. 3:2 en 3.
"AMEN" — Vr. 129.
"Want hoeveel beloftes van God daar ook m«g wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot
heerlikheid van God deur ons" — 2 Kor. 1:20.
Ons sluit ons gebed met die kort woordjie "Amen". Tog is ook hierdie laaste woord ryk aan
betekenis. Dis nie maar net 'n uitroep om ons gebed mee af te sluit nie, maar is 'n plegtige
verklaring, 'n getuienis, 'n belydenis wat ons aflê. Dit beteken soveel as: "Dit sal waar en seker
wees", m.a.w. ons verklaar daarmee dat ons glo dat ons gebed deur God om Christus wil
verhoor is. Die woord "Amen" is 'n Griekse woord en word gebruik om baie sterk klem te lê op
wat ons sê. Christus het byvoorbeeld dikwels die uitdrukking gebruik: "Voorwaar, voorwaar sê
Ek vir julle" (amen, amen, . ). In 1 Kor. 14:16 sê die Apostel dat
wanneer iemand dank in die gemeente, hy so moet dank dat die wat dit hoor, daarop amen
kan sê, d.w.s. die danksegging bevestig. Amen aan die end van ons gebed is dus 'n plegtige
verklaring dat ons seker is van die verhoring van ons gebed. En die gelowige kan en mag so
'n verklaring doen, omdat God die verhoorder is van die gebede van sy kinders en in Christus
Jesus reeds in 'n sekere sin al ons gebede verhoor het. Christus Jesus en sy verlossingswerk
is die Amen op al wat ons van God vra. In Hom het ons alles en sal ons alles verkry wat ons
van God begeer. Hy is die verhoring van ons gebed (1 Joh. 5:14 en 15).
Maar is daar dan nie baie dinge waar ons voor bid wat nie verhoor word nie? Is dit nie voorbarig
van ons kant om so plegtig te verklaar dat elke gebed van ons verhoor is nie? As ons let op
elke besonderheid wat ons van God afsmeek in die gebed, dan is dit seker waar dat ons
dikwels bid om dinge wat God nie kan en mag verhoor nie. Hy sou miskien daardeur ons
kwaad aandoen, en dit sou miskien ook nie strek tot bevordering van sy eer nie. Maar al
verhoor God dan nie alles wat ons vra in die vorm waarin ons dit vra nie, tog word elk gelowige
gebed verhoor wat betref die wesenlike inhoud en doel daarvan. Immers, ons weet baiemaal
nie wat ons moet bid nie. Tog is ons bedoeling altyd reg. Ons wil naamlik niks anders van God
hê nie as dat Hy ons moet verlos van sonde en dood en ons die ewige lewe moet skenk, om
Hom te verheerlik tot in ewigheid. Dit is die wesenlike inhoud van elke gelowige gebed, wat
ook al in die vorm mag wees waarin ons dit voordra. En daarom is dit seker en gewis dat God
elke gelowige gebed verhoor, om Christus wil.
Daar kan nie die minste twyfel daaromtrent wees nie. Waar ons deur die Gees bid, daar is
God getrou aan Homself en sal Hy ons gebed nooit afwys nie. Dis ons voorreg dat ons gelowig
"Amen" kan sê op al onse gebede. Dis 'n voorreg wat die wêreld mis, omdat hulle van niks
seker is en ook van niks seker kan wees nie, behalwe net van die dood. Ons kan Amen sê,
omdat dit eintlik maar net 'n bevestiging is van wat Christus uitgeroep het aan die kruis: "Dit
is volbring" (Joh. 19:30). Eenmaal kom die Amen van ons lewensboek, 'n "Amen" wat God oor
ons sal uitspreek in antwoord op ons sterwende "Amen" ja, kom Here Jesus!" 'n Amen van
ewige verlossing en van 'n siel wat uiteindelik tot rus gekom het voor die troon van God. Amen!
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