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SONDAG 6 JULIE 2014.   
Aan wie se kant is God?  

 
TOETREDINGSLIED:  Gesang 157:1 en 2 
 
VOTUM:  "Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat naderkom om in u 
tempel te bly.  Laat ons die goeie dinge in u huis in oorvloed geniet, die goeie dinge 
in u heilige woning" 
 
SEËN:  "Gemeente, genade en vrede vir u van God, ons Vader, Jesus Christus, 
die Here en die Heilige Gees."  Amen. 
 
OUDERLING 
Lofsang:  Ons sing tot lof van die Here Psalm 146:1, 4 en 6. 
 
Wet 
Broers en susters, Die Israeliete was slawe van die Egiptiese koning toe hulle as 
volk van God vir baie jare in Egipte gewoon het.  God het hulle uit hierdie slawerny 
verlos en hulle laat trek na hulle eie land.  Daarom het die Here God vir hulle ‘n 
klompie voorskrifte gegee oor hoe hulle moet lewe, sodat hulle daardeur hulle 
gehoorsaamheid teenoor God kan wys.  As kinders van God is ons ook verlos uit 
die mag van die sonde deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruis op Golgota 
gesterf het.  Ons moet daarom ook dankbaar en gehoorsaam lewe teenoor die 
Here.  Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself 
opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar omdat 
ons nie altyd hierdie voorskrifte van die Here gehoorsaam nie.  Luister na die wet 
volgens Deuteronomium 5: 
 
Die Here het gesê: ‘Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van 
slawerny, bevry het.  Jy mag naas My geen ander gode hê nie. 
Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of 
op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.  Jy mag hulle nie 
vereer of dien nie, want Ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan My.  Ek 
reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde 
geslag van dié wat My haat, maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste 
geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam. 
Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal dié een 
wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. 
Jy moet die sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou 
beveel het.  Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende 
dag is die sabbat van die Here jou God.  Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of 
jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie 
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of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus 
soos jy.  Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte ‘n slaaf was en dat die Here jou God 
jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het.  Daarom het die 
Here jou God jou beveel om die sabbatdag te onderhou. 
Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy ‘n 
lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou 
gee. 
Jy mag nie moord pleeg nie. 
Jy mag nie egbreuk pleeg nie. 
Jy mag nie steel nie. 
Jy mag nie vals teen ‘n ander getuig nie. 
Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie.  Jy mag nie sy huis begeer nie, ook 
nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom 
behoort nie.’ 
 
Skuldbelydenis 
Ons staan skuldig teenoor God en ons medemens omdat ons nie altyd hierdie 
voorskrifte van die Here nakom nie.  Laat ons ons skuld bely.  Kom ons sing uit 
Psalm 130:1 (TT Cloete). 
 
Genadeverkondiging 
Broers en susters, noudat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker 
God se Woord ons van sy genade.  In Efesiërs 2 vers 8 sê die Here: ‘Julle is 
inderdaad uit genade gered, deur geloof.  Hierdie redding kom nie uit julleself nie; 
dit is ‘n gawe van God.’  
 
Kom ons bely ons geloof soos volg: 
 
Geloofsbelydenis 
‘Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. 
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; 
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter 
helle neergedaal het; 
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige 
Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel, 
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het. 
Ek glo in die Heilige Gees. 
Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; 
die vergewing van sondes; 
die opstanding van die vlees en 
‘n ewige lewe.  Amen’ 



 3 

Noudat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met ‘n lofsang.  Kom ons 
sing Gesang 245:1 
 
SKRIFLESING:  Romeine 8:31-39. 
 

 "Hier eindig die skriflesing.  Elkeen want kan hoor moet   luister na wat die 
 Gees vir die gemeente sê." 
 

GEBED: 
 

PREDIKING:  Teksvers:  Romeine 8:31b 
 
Geliefdes in die Here.  As jy ‘n gelowige in nood is, is dit wonderlik om die woorde 
van ons teksvers te hoor!  Maar indien ons kyk na die wêreld om ons en na die 
verloop van die lewe is dit nogal ‘n vraag:  Wie is die ‘ons’ - Aan wie se kant is God 
nou eintlik?   
 
In die Tweede Wêreldoorlog is die Britse soldate aangevuur deur die slagspreuk 
`for God, king and country'. Teenoor hulle het die Duitse magte opgeruk met hulle 
eie slagspreuk ‘für Gott, Volk und Vaterland’. Met ander woorde, lynreg teenoor 
mekaar opgestel, het die een kant in die loopgrawe geskree ‘for God’, en uit die 
ander loopgrawe is gehoor ‘für Gott’. 
 
En hier kan ons gerus maar ook die Amerikaners noem: hulle noem hulle land 
‘God's own country’, op hulle muntstukke staan ‘in God we trust’ en om alles te 
kroon, in die meeste van hulle kerke hang die landsvlag. En tans is hulle in ‘n 
oorlog, of ten minste, ‘n semi-oorlog betrokke teen terrorisme wat in wese duidelike 
tone dra van ‘n heilige oorlog. 
 
So word ons vraag, broeders en susters, al hoe moeiliker om te antwoord, want as 
ons in ag neem watter rol die drie genoemde lande in die wêreldekonomie speel, 
dat al drie streef na politieke en ekonomiese mag, selfs wêreldmag, aan wie se 
kant is God nou eintlik? 
 
Kom ons maak dit nog moeiliker, broers en susters. Wanneer mense hulle op 
dieselfde Bybel begin beroep om aan te toon dat God nou eintlik aan hulle kant is, 
dan word die saak nog meer ingewikkeld. 
 
Teen die einde van die sestigerjare, as voorbeeld, het die teologie van die 
bevryding sy beslag gekry in die arm Latyns-Amerikaans lande, hoofsaaklik in die 
gebied van Suid-Amerika. Hulle het gesê, as 'n mens die Bybel reg lees, is dit 
duidelik dat God, in Jesus Christus, aan die kant is van die armes en die verdruktes. 
Want waarom het God sy volk uit slawerny bevry, vra hulle. Omdat hulle polities en 
ekonomies uitgebuit, onderdruk en vertrap was. 
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Dus, is gesê, omdat Christus aan die kant van die armes was, is God dus aan hulle 
kant, en kan mense wat tot die vryheidstryd toetree — selfs al moet daar van 
geweld gebruik gemaak word — van een ding doodseker wees: God is aan hulle 
kant. 
 
Min of meer teen dieselfde tyd het ook die sogenaamde Swart Teologie in die VSA 
ontstaan. Hulle het weer gesê as dit so is dat God aan die kant van die armes en 
verdruktes is, hier in Amerika is die swartes die armes en verdruktes, en daarom, 
God is aan ons kant. 
 
‘n Laaste, en miskien die beste voorbeeld is die situasie wat al vir jare in Noord-
Ierland woed. Aan die een kant van die straat woon die Katolieke, en hulle glo God 
is aan hulle kant, en aan die ander kant van die straat woon die Protestante, en 
hulle glo weer dat God agter hulle saak staan. 
 
Ons teksvers in Romeine 8:31b sê: “God is vir ons, wie kan dan teen ons wees?” 
 
Wie is hierdie ons?  Wat sê God se Woord? 
 
In die tyd van Israel het die heidennasies elkeen sy eie god/gode gehad, as ‘t ware 
'n god vir elke geleentheid. Daar was oorlogsgode, vrugbaarheidsgode, reëngode 
en talle ander. As hulle byvoorbeeld na die slagveld opgeruk het, het hulle letterlik 
hulle oorlogsgode saamgeneem, opgetel, saam op die wa gelaai, en by die 
slagveld staan gemaak. En daarom, het hulle geglo, sou hulle die slag wen — want 
die gode was immers aan hulle kant. 
 
Daarteenoor het Israel geglo dat hulle God iets anders en meer was as maar net 
die afgode van die heidennasies. Vir hulle was God, en ook heel tereg, nie 'n God 
naas ander gode nie, maar die enigste. En net soos die heidennasies (lees bv 2 
Sam 1-5) het hulle ook vir God, versinnebeeld in die teenwoordigheid van die ark, 
saamgeneem na die slagveld toe. Omdat die ark daar was, was God daar, en 
daarom sou hulle die veldslag nie verloor nie. 
 
En in die dae van Miga, byvoorbeeld, het die volk gemeen dat God sonder meer 
aan hulle kant was. Juis omdat die valse profete hulle laat verstaan het dat God 
altyd, vanselfsprekend aan hulle kant was en altyd aan hulle kant sou bly. ‘Die 
Here is by ons, daarom sal onheil ons nie tref nie’ het hulle die volk verseker, lees 
ons in Miga 3:11. En dit terwyl hulle God in die daaglikse praktyk van die lewe 
vergeet het. God was so aan hulle kant, het hulle geglo, dat hulle maar kon leef 
soos hulle wou, so ongehoorsaam kon wees soos hulle wou, want hulle het immers 
alleenreg op God gehad. 
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Wat ons in die Nuwe Testament lees, broers en susters, maak die antwoord op die 
vraag ‘aan wie se kant is God nou eintlik’ nog moeiliker. Want daar lees ons 
byvoorbeeld in Efesiërs 2:17-22, dat God, na Jesus Christus, nie meer net die God 
van die Jode of Israel was nie, omdat God in Christus nou vir Hom 'n nuwe volk 
bymekaar gemaak het, 'n volk uit elke volk, taal en nasie. Mense wat vroeër ‘ver 
was’ van God, sê Efesiërs, wat aanvanklik uitgesluit was uit die verbondsbeloftes 
van God, het nou in die bloed van die kruis naby gekom, God se volk geword. Met 
die gevolg: soos ons vanoggend in hierdie kerkgebou aanbid, is daar letterlik 
miljoene ander gelowiges in ander lande wat net soos ons sê: God is ons God, Hy 
is aan ons kant. 
 
Ek wil vanoggend, broers en susters, die mening uitspreek dat al die bogenoemde 
God-is-aan-ons-kant-godsdienste en ideologieë nie die toets van die Skrif kan 
deurstaan nie. Die dilemma van so 'n omgang met die Bybel is, met eerbied gesê, 
dat God teen Homself afgespeel word, dat ons (wat sondaarmense is!) van God 
verwag om kant te kies, en dan natuurlik ons kant! So wil almal op God se seën 
aanspraak maak, selfs daar waar hulle met onheilige dinge besig is. Met die gevolg: 
mense haat mekaar, verketter mekaar, boikot mekaar, skiet selfs op mekaar — en 
dit alles sogenaamd in die naam van God. 
 
En dit kan tog nie, broers en susters. 'n Mens kan tog nie beslag op God lê nie. 
Want dan is God nie meer God nie. Die mens kan nie maar net vir God soos die 
brandweer inroep om jou saak te kom dien wanneer dit jou pas nie. Want dan 
maak ons van God ‘n mensgemaakte speelbal, en is God nie meer God nie. 
 
Maar wat is dan nou die antwoord, sal u vra? Die antwoord, broers en susters, op 
die vraag ‘aan wie se kant is God’ lê in die vraag self, lê in die vraag in dié opsig 
dat ons die vraag moet omkeer en nie vra ‘aan wie se kant is God nie’, maar eerder: 
‘aan wie se kant is ons/ek?’ Met ander woorde, in plaas daarvan dat ons vra ‘aan 
wie se kant is God’, moet ons eerder vra: ‘is ek, is ons, gehoorsaam aan God’, en 
‘is ons ingestel op sy koninkryk’ en ‘soek ons werklik sy eer en sy verheerliking’? 
Want dan, broers en susters, dan kan ons soos Paulus in Romeine 8:31 sê: ‘God is 
vir ons, wie kan dan teen ons wees’. 
 
In sy tipiese gesprekstyl vra Paulus in Romeine 8 vanaf vers 31 na die regte 
gevolgtrekking oor al hierdie dinge. Dis duidelik dat hy nou sy bevindinge wil gee 
en hierdie deel van sy betoog wil afsluit. Hierdie dinge verwys veral terug na sy 
voorafgaande stellings.  Stellings soos:  Die Verbondsgod bly getrou. Sý liefde het 
die finale woord. Ons is verlos en vryfespreek.  Die gedeelte self is ‘n regsmotief en 
Paulus beklemtoon dat die Christen se regsposisie voor God in orde is. God is nie 
téén ons nie, maar vír ons. Daarom is sy antwoord op die inleidende vraag ’n 
wedervraag wat eintlik ’n stelling is: God is aan ons kant. In die lig van hierdie feit 
verdwerg alle teenstand tot ’n nietigheid (vgl. Ps. 23:4; 27:1; 56:9–10; 118:6).  
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Maar daarom is dit wesentlik belangrik dat ons vir onsself sal uitmaak wie die ‘ons’ 
is waarvan Paulus hier praat. Die ‘ons’ van wie Paulus hier praat, broers en susters, 
is nie 'n land, 'n volk, 'n nasie, 'n belangegroep of watter groepering ook al nie. Ook 
is dit nie maar net die arme en verdrukte sonder meer nie, al is God se Woord vol 
van ontferming vir die armes en die noodlydendes. Net so is Israel nie uit Egipte 
verlos net omdat hulle slawe was nie. 
 
Die ‘ons’ wat kan sê ‘God is vir ons’ word tog duidelik deur Paulus omskryf in 
Romeine 8:32: Die ons is die uitverkorenes in Christus (Rom 8:33). Want as 'n 
mens daaraan dink dat God sy eie Seun nie vir ons gespaar het nie, wil Paulus sê, 
as ons raaksien hoe God ons verlos het, ons wat almal gesondig het en niks 
verdien nie (Rom 3:23-24), dan kan ‘n mens net tot een gevolgtrekking kom: God is 
vir ons. 
 
Met ander woorde: daar is maar net een rede waarom 'n mens kan sê dat God aan 
jou kant is: nie omdat jy doen sooswat jy doen of van hierdie land of van daardie 
land is nie, nee, God is aan jou kant omdat; deur die genade van God, Jesus 
Christus die Here van jou lewe geword het.  En die mense van wie dit gesê kan 
word, behoort nie tot een groep of een volk of een land nie, maar aan die kerk. 
 
Mense wat so deur God tot sy eiendom gemaak is, omdat Hy in Christus vir hulle ‘n 
Redder uit die mag van die sonde is, staan meteens in 'n totaal nuwe verhouding 
tot mekaar. En daarom, wie vandag so graag voorgee dat hulle in die naam van 
God handel en dat God aan hulle kant is, moet hulleself altyd maar eers in diepe 
ootmoed afvra: Is ons aan Jesus Christus se kant?  Is ons aan God se kant? 
 
'n Tweede vraag is egter hier net so belangrik, en moet ook maar voortdurend 
afgevra word. As ons sê God is aan ons kant, ja, alvorens ons God se seën vir 
onsself wil opeis, moet ons ook maar vra: oor wie se saak gaan dit, oor ons eie 
selfsugtige belange, of die saak van God in hierdie wêreld? 
 
Vir wie het Paulus gesê ‘God is vir ons’? Vir mense wat alles verloor het, alles 
prysgegee het ter wille van die geloof in Jesus Christus, maar tog ‘meer as 
oorwinnaars was’ (Rom 8:37) omdat hulle deel geword het van 'n veel groter saak 
as hulle eie: God se ewige koninkryk. 
 
Met ander woorde: God is nie maar net daar om mense se selfgeskepte en 
selfgerigte koninkrykies te dien, of die mens se eie selfsugtige plannetjies te laat 
slaag nie. God is nie daar ter wille van die mens se eie voordeel en eie gewin nie. 
Inteendeel. Net anders om. Ons is hier vir God se koninkryk. 
 
Wie dus op God se seën wil aanspraak maak, moet daarom baie goed weet dat Hy 
gehoorsaamheid eis. En wat betref ons verhouding tot ons naaste is die Bybel 
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daarvan vol dat God van die mense vereis om sy medemens lief te hê en aan hom 
reg te doen.  Soos Miga 6:8 dit stel:   
 

8Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy 
reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal 
lewe voor jou God. 

 
Dus: wanneer is God aan ons kant? Wanneer die mens oplossings vir al sy 
probleme soek binne die raamwerk van die liefde en die reg van God. Dan kan ons 
op God se seën staatmaak, dit verwag, en dan sal ons dit kry. Want dan is ons aan 
God se kant, dien ons sy plan met die wêreld, die koninkryk. 
 
En terwyl ons dit doen, laat ons maar altyd onthou: God is 'n groot en verhewe God. 
Niemand het enige reg op God se seën nie. God is ook nie 'n vanselfsprekendheid 
nie. God is ook nie privaatbesit of volksbesit of landsbesit nie. 'n Mens kan nie jou 
hand op God lê nie. God is niemand se eiendom nie.  Nee. Ons is sy eiendom en 
deel van sy koninkryk. En wie in gehoorsaamheid sy koninkryk dien, kan God se 
seën vra. 
 
“As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees!”  Wil jy weet wie hierdie ‘ons’ is?  
Vra jouself dan eerder af - Weet ek wie hierdie God is?  Het ek Hom al gekies om 
in Jesus Christus ook my Vader te wees? 
 
Johannes Calvyn het by geleentheid gesê: 
 

“As God vandag deur sy skepping sou wandel, sal die voëltjies vir Hom sing, 
die diere sal Hom elkeen met hulle eiesoortige stemme verwelkom; die 
elemente sal Hom vrees; die berge sal weergalm van sy lof; die fonteine en 
riviere sal laggend in sy rigting vloei en die bome en gras en blomme sal vir 
Hom glimlag ...  Die mense sal Hom dalk nie herken nie!” 
 

Sal jy die God herken wat aan jou kant is?  Amen 
 
GEBED: 
 
SLOTSANG:  Gesang 470:1, 2 en 3 
 
SEËNBEDE:  "Die Here sal julle seën en julle beskerm, die Here sal tot julle 
redding verskyn en julle genadig wees, die Here sal julle gebede verhoor en aan 
julle vrede gee."  Amen. 
 


