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SONDAG 15 JUNIE 2014 
 

VOORSANG:  464:1 en 2; 434:1 en 3; 439:1 en 2; 447:1 en 3 

 
TOETREDING:  Gesang 162 (Reël 1 Mans; reël 2 Vroue en kinders) 
 
VOTUM:   In die Woord van God staan:  ‘God is vir ons, wie kan dan teen ons 
wees.’ 
 
SEËN:  Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here 
Jesus Christus en die Heilige Gees.  Amen 
 
OUDERLING: 
 
Lofsang:  Gesang 450:1 en 2 
 
Wet 
Broers en susters, in Job 11:11 lees ons: ‘God ken skynheilige mense, Hy sien 
die sonde raak’  Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20, 
want net sooswat die Here God vir Israel verlos het uit Egipte waar hulle slawe 
was, so het die Here vir Jesus Christus na hierdie wêreld gestuur, nie om dit te 
veroordeel nie maar om ons almal wat in Hom glo te kom red uit die mag van 
die sonde.  Daarom moet ons uit dankbaarheid vir ons verlossing gehoorsaam 
wees aan die basiese riglyne van wat God van ons vra. 
 
Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: 
‘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 die 
een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. 
Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou.  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 enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie.  Die Here het in 
ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see 
en alles daarin.  Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit 
as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. 
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Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon 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 getuienis teen ‘n ander gee nie. 
Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie.  Jy mag nie sy vrou begeer nie, 
ook nie ‘n slaaf of slavin, ‘n bees of ‘n donkie, of enigiets anders wat aan hom 
behoort nie.’ 
 
Skuldbelydenis 
Ons het onsself aan God se wet gemeet.  As ons eerlik is, sal ons besef dat 
ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar.  Laat ons daarom ons skuld 
bely.  Kom ons sing Gesang 233 
 
SKRIFLESING:  Efesiërs 2:1 tot 10 
 

Gelukkig is elkeen wat die Woord van die Here hoor, dit glo en 
daarvolgens lewe. 

 
GEBED: 
 
SANG:  Gesang 286:1 
 
PREDIKING:  Teks: Efesiërs 2:8 
 
Geliefdes in die Here Jesus Christus! 
Ons sê baie vir mekaar, tot vertroosting – Glo net / ons moet net bly glo.  Wat is 
geloof?  Hoe steek dit inmekaar?  Hoe werk dit? 
 
Ek weet nie!  En dis nie al nie – ek is bly dat ek nie weet nie! 
 
Miskien dink jy: Dis darem 'n maklike oplossing – net sodra die vrae moeilik 
word, trek hy skouers op en pleit onskuld. Wat het dan van ons sogenaamde 
geloofsekerheid geword? En ook: wat moet ons ongelowige mense antwoord 
as hulle ons uitvra oor ons geloof? Blykbaar kan jy hulle ook nie meer na die 
"spesialiste" verwys nie – hulle weet ook nie!  Daar is dan soveel verskille ook 
by hoog aangeskrewe teoloë! 
 
Kom ek probeer dit motiveer, met verwysing na die verhouding tussen die 
Christelike geloof en ander godsdienste. Kom ons wees eerlik: daar is baie 
ooreenkomste, baie raakpunte. Daar is byvoorbeeld terme wat ander 
godsdienste gebruik wat net so in die Bybel voorkom, soos liefde, vrede, 
barmhartigheid, versoening, ensovoorts. Buitendien, sou 'n mens kon byvoeg, 
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baie van die aanhangers van ander godsdienste maak ons as Christene skaam 
met die wyse waarop hulle hierdie begrippe uitleef. Baie van hulle gaan ons 
voor as dit kom by doodgewone naasteliefde en naaste diens. Baie van hulle is 
meer sensitief as ons vir kwessies soos sosiale onreg, geregtigheid, die 
besoedeling van die natuur, ensovoorts.  
 
Maar wat is dan die groot verskil - want 'n verskil moet daar tog wees? Die 
godsdienste van die wêreld is soos 'n leer, 'n leer wat mense van onder na bo 
oprig. Teen hierdie leer word met alle mag opgeklim, want die hoogste sport lei 
na die hemel. Baie mense, ook goeie mense, gawe mense, nederige, 
liefdevolle, edele, medemenslike mense het al teen hierdie leer uitgeklim, maar 
nie een het al so hoog geklim dat hy of sy die hemel kon binne-klim nie.  Dit bly 
onbereikbaar hoog. 
 
Die Christelike geloof is presies andersom. Dit is nie 'n leer na bo nie, maar 'n 
tou na onder.  ‘n Reddingsboei wat God van bo-af na onder toe uitgooi, 'n tou 
wat om ons val en ons na God toe optrek, ons omhoog voer. Dis 'n 
omgekeerde beweging: nie van onder na bo nie, maar van bo na onder. 
 
In die Christelike geloof is geen sprake van verdienste nie, trouens, die hele 
gedagte van verdienste en prestasie hoort tuis by al die godsdienste met hulle 
opgerigte lere. Om te klim, is 'n prestasie. Maar om ingehaal en op getrek te 
word, is genade: 
 

“Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie 
uit julleself nie; dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie 
verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te 
wees nie.” (Ef. 2:8, 9). 
 

Kan dit duideliker as dit gesê word? Kom ek sê dit uit 'n ander hoek.  Kom ons 
gee die tou van genade 'n naam. As die leer van die godsdienste verdienste 
genoem word, word God se reddingstou genoem: Jesus. Uiteindelik kom jy by 
hierdie een, wesenlike verskil tussen die Christelike godsdiens en ander 
godsdienste: Jesus. Jesus as opgestane en verheerlikte Heer, is die verskil! 
 
Maar dan, Jesus soos die Bybel Hom voorstel, en nie soos Hy in ander 
godsdienste funksioneer nie. Hy is nie slegs Een wat voor ons uit die leer 
uitklim nie. Hy help ons nie om onsself te help nie, inspireer ons nie net om 
onsself te red nie, is nie net 'n Voorbeeld vir eie verlossing nie. Nee, Hy, en Hy 
alleen red ons. Deur ons oortredinge en sondes was ons dood, sê Paulus, 
uitgelewer aan die bose magte en ons sondige natuur (Ef. 2:1-3).  Ons was 
verlore. 
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"Maar" (vgl. Ef. 2:4). God het sy tou uitgewerp: Jesus. Hy het ons saam met 
Christus lewend gemaak, saam met Hom opgewek uit die dood, letterlik 
opgetrek uit die graf, saam met Hom 'n plek in die hemel gegee (vgl. Ef. 2:5, 6).  
Hoe? 
 
 “Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons 
 oortredinge, saam met Christus lewend gemaak.  Uit genade is  julle 
 gered!  Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die 
 dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee.” 
 
God het ons kom red in en deur Jesus, veral ook van ons verbete pogings om 
tog onsself te red. Juis daarom is ek bly dat ook ek nie pasklaar en netjiese 
"antwoorde" het op die vraag: Wat is geloof? nie. Want hierdie netjiese 
antwoorde, ja, die geloof self kan so maklik weer self 'n leer word wat ek na bo 
oprig. Ons kan so oor die geloof begin praat en dink dat ons die gedagte mag 
kry dat ons dit nou alles "onder beheer" het. Dan word dit soos 'n leer wat ék 
iewers gaan haal het, wat ék korrek aanmekaargesit het, wat ék behendig na 
bo opstel.  En dit terwyl geloof soveel meer omvat. 
 
Geloof is daarom nie iets wat ek maklik kan omskryf nie.  Indien ons dit sou kon 
doen, beteken dit dat ons dit sou kon beheer en tot ons eie voordeel kon 
aanwend.  Wanneer ek dan siekte of krisisse beleef en ek kan sê dat my geloof 
het my gedra, is die vraag:  Was dit jóú geloof of was dit Gód se genade? 
 
Dis 'n fyn grensoorskryding wat kan plaasvind. Dis om nie meer soseer te glo in 
God nie, maar om te glo in jóú geloof. Geloof in God en geloof in geloof is egter 
nie sinonieme nie. Inteendeel, dit is teenoorgesteld. 
 
Wat is geloof?  
 
Geloof is nie ‘n middel waarmee ek iets van God kan verdien nie.  Met ander 
woorde: 

Glo   ≠  Gesondheid noodwendig nie 
 ≠  Verandering van my omstandighede noodwendig nie 
 ≠  Die voorspoed wat ek wil hê noodwendig nie 
 ≠  Vrede en liefde nie 

 
Geloof is nie ‘n waarborg vir ‘n perfekte lewe nie.  ‘n Rukkie gelede was dit 
Moedersdag.  Vandag is Vadersdag.  Jy en ek kan die beste ma of pa vir ons 
kinders wees, maar as ons hulle nie leer om in ‘n verhouding met Jesus 
Christus te lewe nie, het ons nie geslaag in ons opvoeding nie.  Hierdie taak is 
nie die skool of die kerk se taak nie, maar jou en my taak, deur die 
genadegawes wat God ons gee. 
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Ouers sal egter ook maklik sê:  “Waar het ek gefaal?” Maar dan lê die klem 
weer op wat ek gedoen het, en by implikasie dat ek dit nie verdien dat my kind 
afgedwaal het nie.   
 
Pa’s is wonderlike goed. Hulle moet sterk wees om al die monsters wat ons 
bedreig te kan afweer. Goggas wat kan byt en spoke wat snags loop en ons 
bang maak, moet hulle verwilder. Hulle moet antwoorde op al die lewensvrae 
verskaf en sommer ook die trane afdroog as die ding wat ons in ons domheid 
aangepak het ‘n mislukking is. Aan die anderkant moet hy ook die verwyte 
aanhoor as die raad wat hy gegee het nie uitwerk soos wat hy voorspel het nie. 
Pa’s is so vanselfsprekend daar dat mens nooit in jou wildste drome daaraan 
dink dat hy op ‘n dag nie meer daar sal wees om jou kastaiings uit die vuur uit 
te krap nie. 
 
Elke pa behoort ‘n held in die oë van sy kinders te wees.  Vir sy kinders moet 
hy altyd daar wees sonder om oorbeskermend te wees. Hy mag maar sê, “As 
hulle ‘n boom klim, moet ek daar wees om hulle te vang as hulle sou val.”  
Kinders behoort hulle pa dag of nag te bel met hulle probleme en hy moet daar 
wees om hulle te help. Al word die kinders ouer en ook pa’s van hulle eie kroos 
moet ’n pa steeds die persoon wees wat hulle kan nader met ‘n probleem en vir 
wie hulle raad kan vra met iets wat hulle nie kan reg kry nie. 
 
Dit alles is mooi en behoort nagestreef te word, maar die heel belangrikste van 
wat ’n pa sy kind kan leer is: 
 

“Uit genade is jy gered.  Die redding kom nie uit jouself nie, dit is ’n gawe 
van God” Daarom – Gaan leef jou verhouding, uit dankbaarheid, teenoor 
die Here uit! 

 

Geliefdes in die Here Jesus Christus.  Geloof waarborg dus niks.  Geloof gaan 
oor ‘n verhouding met Jesus en daarom kan ons tog nou, na alles gesê is, 
die volgende oor geloof bely: 
 

 Geloof is om te wéét dat jy gegryp is, van bo, gevang is in Godnet-net 
van genade; 

 Geloof is 'n leë hand wat God se guns ontvang, ja, dis om met leë hande 
voor God te staan, dis om met oop hande buite in die reën van God se 
genade sy seën op te vang; 

 Geloof is om jou te laat liefhê; 

 Geloof is om 'n hand uit te steek en 'n hand te ontvang. 

 Geloof is om soos die vader van die siek kind van Markus 9 uit te roep: ... 
Ek glo, Here, help my in my ongeloof! 

 Geloof is om 'n twyfelaar te wees wat glo. 

 Geloof is kennis van wat God vir jou sê terwyl jy Hom onvoorwaardelik 
vertrou. 
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Geliefdes in die Here, eintlik kom dit op die volgende neer:  dit maak nie in die 
eerste plek saak óf jy glo, en of jy tegnies korrek glo nie, maar dit maak saak, ín 
Wié jy glo. Want geloof is 'n verhouding, soos 'n huwelik. Jy kan nie jou huwelik 
aan iemand wys nie, maar wel jou man of vrou. Net so kan jy nie sê: Kyk, hier 
is my (groot of klein) geloof nie, maar wel: Kyk, die Opgestane Heer vertrou ek 
en Hy rig my lewe.  Dit is geloof.  Dit is genade. 
 
Waarop dit dus neerkom is nie om geloof te leer nie, maar om te leer om in ‘n 
verhouding met Jesus Christus te lewe.  Geloof volg daarop as gawe.  Dit is die 
Werk van die Heilige Gees in jou.   
 
Leeg net met my sondelas, hou ek Jesus se verdienste vas.  Dit is genoeg.  
Genoeg om my en jou te dra deur onsekere tye.  Genoeg om ons te inspireer 
om te bly hoop en bid.  Genoeg om vrede in jou gemoed te bring.  Amen. 
 

GELOOFSBELYDENIS 
Broers en susters, noudat ons in die prediking opnuut verseker is van God se 
genade en opgeroep is tot geloof, geloof wat ons oproep om in ‘n lewende 
verhouding met Jesus Christus te leef, laat ons, terwyl ons net so bly sit, ons 
geloof bely: 
 
‘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’ 
 

GEBED 
Gemeente, ons het nou ons geloof bely.  Kom ons vra God in gebed om ons te 
help om hierdie geloof uit te leef sodat ons waarlik vrede en vreugde kan 
ervaar.  Kom ons bid saam 
 

SLOTSANG:  Gesang 239:1, 2 en 3  
 

SEËNBEDE:  Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God, 
ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal by julle almal bly.   
 
AMEN:  Gesang 314 


