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Les 1 
 

WAT GLO JY EN AAN WIE BEHOORT JY? 
 

A. INLEIDING 

 

1. CHRISTUS IS DIE ENIGSTE HOOF VAN SY KERK 

 

Christus is die enigste Hoof (Koning) van sy kerk. Waar Hy en die Heilige Gees gehoorsaam word, 

vestig die goddelike heerskappy, die koninkryk van God, onder mense. In hierdie opsig is die ware 

kerk die mees opvallende teken van die koninkryk van God op aarde.  

 

Wie in die kerk regeer en leer, moet slegs deurgee wat Christus in die Woord beveel, anders 

beswaar 'n kerklike wet gewetens van mense. 

 

God is die enigste Regter, Wetgewer en Koning aan wie ons slegs gehoorsaamheid verskuldig is. 

Hierdeur word alle mag afgesny wat die mens hom mag aanmatig om iets in die kerk te gebied 

buite die Woord van God om. God het ons presies geleer hoe Hy gedien wil wees. Gevolglik moet 

mense nie bande nie, maar die vryheid van Galasiërs 5:1 ervaar: “Staan dan vas in die vryheid 

waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring 

nie.” 

 

Christus regeer self direk deur Woord en Gees in die harte van die gelowiges. Hy gebruik egter nog 

mense in sy diens om die Woord en Sakramente te bedien, kerklike dissipline uit te oefen en 

onderlinge broederliefde te bevorder.  

 

In die kerk is daar net een Koning. Daarom moet die gesag van die amp altoos dienend van aard 

wees, 'n bediening van Woord en Gees waardeur Christus regeer.  

 

2. DIE WESE VAN DIE KERK 

 

Die wese van die kerk is dat dit universeel en plaaslik 'n eenheid, vergadering of gemeenskap van 

die gelowiges in Christus is wat Christus in die eenheid van die ware geloof vergader.  

 

Die geloof is dus die bepalende faktor vir die kerk en nie die kerk die bepalende faktor vir die 

geloof nie.  

 

Geloof is 'n daad, maar wat geglo word, is die inhoud van geloof wat die eenheid en wese van die 

kerk bepaal. Die geloofsbelydenis is dus die akkoord van kerklike gemeenskap. Wie tot die kerk 

toegelaat word, moet óf belydenis doen óf bewys lewer dat hy dieselfde geloof bely. 

 

3. BEDIENING GERIG OP GELOOF 

 

Die verskillende dienste moet die gelowiges vir hulle dienswerk in die eenheid van 'n ware geloof 

opbou. Efesiërs 4:11-12 “En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as 
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evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing 

van die liggaam van Christus…” 

 

Groei in geloof is groei van die kerk.  

 

Slegs die dienaars wat dieselfde geloof onderskryf, kan die gemeente in daardie geloof "as een 

liggaam" opbou. Efesiërs 4:4 “Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop 

van julle roeping;” Die kerklike dienaars moet daarom duidelik verklaar wat hulle glo. 

 

4. DIE GESAG VAN BELYDENISSKRIFTE 

 

Kragtens die koninkryk van God regeer Christus, die Hoof, sy Kerk deur sy Woord en Gees. Die 

Skrif is dus die volkome bron en enigste reël vir wat ons moet glo.  

 

Maar daarom is ook ter sake die vraag wat glo ons? Van die vroegste tyd af het die gelowiges hulle 

geloof bely (Hebreërs 4:14 “Terwyl ons dan ŉ groot Hoëpriester het wat deur die hemele 

deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.”) en so het al in 

die eerste paar eeue die Twaalf Artikels ontwikkel waarin die saligmakende geloof bely word. 

 

Die Reformatore het gesê die Skrif bevat die bindende reël van geloof terwyl die Belydenisskrifte 

die reël gee wat uit die Skrif afgelei is. Die Skrif het gevolglik goddelike gesag, terwyl die 

Belydenisskrifte geestelike gesag het in sovêr dit geloof waarhede uit die Skrif formuleer.  

 

B. ONS BELYDENISSKRIFTE 

 

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het drie ekumeniese (algemene) geloofsbelydenisse 

afkomstig uit die vierde eeu na Christus en drie uit Nederlandse agtergrond in die tyd van die 

Reformasie, te wete die Belgiese Konfessie of Nederlandse Geloofsbelydenis wat Guido de Bres 

in 1561 opgestel het, die Heidelbergse Kategismus wat keurvors Frederik I in 1563 as leerboek vir 

sy volk deur Ursinus en Olevianus laat opstel het en die Dordtse Leerreëls wat die Sinode van 

Dordrecht met inspraak van teoloë uit sewentien buitelandse kerke, in antwoord op die semi-

Pelagiaanse leer van die Remonstrante geformuleer het. 

 

Laasgenoemde drie staan ook bekend as die Drie Formuliere van Eenheid. 

 

1. DIE EKUMENIESE BELYDENISSKRIFTE 

 

Hulle is: 

 

1.1 Die Apostoliese Geloofsbelydenis of Die Twaalf Artikels van ons algemene ontwyfelbare 

Christelike geloof. 

1.2 Die Geloofsbelydenis van Nicea, opgestel in die konsilie van Nicea in 325 n.C. en uitgebrei 

by dié van Konstantinopel in 381 n.C. 

1.3 Die Geloofsbelydenis van Athanasius, wat gewoonlik toegeskryf word aan Athanasius, 'n 

geëerde en regsinnige kerkvader uit die vierde eeu. 

 

2. DIE DRIE FORMULIERE VAN EENHEID 
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Hulle is: 

 

2.1 Nederlandse Geloofsbelydenis, 

2.2 Die Heidelbergse Kategismus, en 

2.3 Die Dordtse Leerreëls. 

 

Ons behandel hulle afsonderlik. 

 

3. DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS 

 

In die vroeë môre van 2 November 1561 is 'n verseëlde pakket in die voorportaal van die kasteel 

van die landvoog van Doornik ingegooi waar die "kommissarisse" juis bymekaar was om te 

beraadslaag hoe om die Protestante, wat as onrusstokers beskou is, op te spoor. In die pakket was 

'n hartroerende brief ter verdediging van die saak van die Protestante en 'n "geloofsbelydenis" 

waarin duidelik gesê word wat hulle eintlik glo. 

 

Baie gou is vasgestel dat hierdie geloofsbelydenis afkomstig was van die vurige leier en moedige 

prediker van die Hervormers in Doornik, naamlik. Guido de Bres. Die stad is toe omsingel en De 

Bres is gevang en in 'n allerverskriklikste kerker gegooi, vanwaar hy as 'n dapper martelaar geneem 

is om op 31 Mei 1567 aan die galg te sterf. 

 

Al het De Bres so vroeg en wreed gesterf, het sy belydenis voortgeleef. Reeds in 1565 is dit in die 

suide van Nederland aanvaar en spoedig is daar van predikante verwag om dit as bewys van hulle 

regsinnigheid te onderteken. 

 

Uiteindelik word hierdie belydenisskrif by die sinode van Dordtrecht twee keer voorgelees en 

krities bespreek. Dit is effens gewysig en as 'n belydenisskrif van die kerk, wat berus op die Woord 

van God, aanvaar. 

 

4. DIE HEIDELBERGSE KATEGISMUS 

 

Hierdie belydenisskrif is opgestel in opdrag van Koning Frederik III van die graafskap Paltz in 

Duitsland. Hy wou graag sy land inrig volgens die beginsels van die Hervorming en ook onderlinge 

leerverskille beëindig. Daarom het hy in 1560 'n aantal geleerdes gevra om 'n leerboek op te stel 

waaruit die volk in die godsdiens onderrig kan word. 

 

Die uiteindelike opstellers van hierdie geskrif was Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. 

'n Tyd lank het Ursinus en Olevianus saam gearbei aan die Heidelbergse Kategismus. Presies wat 

elkeen se aandeel aan hierdie werk was, weet ons nie seker nie. Miskien is ons die naaste aan reg 

as ons sê dat Ursinus die ontwerper, en Olevianus die eindredakteur was, aangesien Ursinus vroeg 

oorlede is. 

 

Die indeling van hierdie Kategismus in drie dele, naamlik SONDE, VERLOSSING en 

DANKBAARHEID, kan teruggevoer word tot Paulus se brief aan die Romeine. 

Ook hierdie belydenisskrif is op die Nasionale Sinode van Dordrecht aanvaar en erken as Formulier 

van Eenheid. 

 

5. DIE DORDTSE LEERREËLS 
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Hierdie belydenisskrif is nie net op die Dordtse sinode goedgekeur nie, maar ook daar opgestel. 

Daar was 'n lang stryd tussen die aanhangers en opvolgers van 'n sekere Arminius, die 

Remonstrante genoem, aan die een kant en die aanhangers van Gomaris, die Kontraremonstrante, 

aan die ander kant. 

 

Arminius het 'n ander sienswyse oor die uitverkiesing gehad as wat in die Nederlandse 

Geloofsbelydenis gestaan het. Uiteindelik is besluit om 'n sinode te hou oor die saak en is die 

afgevaardigdes op 1 November 1618 te Dordrecht in Nederland saamgeroep. Daar was ook 

buitelandse afgevaardigdes uit Engeland, Paltz, Hesse, Switserland, Oos-Friesland en Bremen. 

 

Nadat al twee kante hulle saak gestel het, het die Sinode die vyf leerreëls opgestel waarin die 

beskouinge van die Remonstrante afgewys is, en elke keer, na 'n positiewe stelling van die suiwere 

leerstukke, is dan ook 'n "verwerping" van die gedagtes van die Remonstrante (Arminiane) 

bygevoeg. 

 

6. DIE WAARDE VAN BELYDENISSKRIFTE 

 

Belydenisskrifte dien 'n baie belangrike doel, naamlik: 

 

6.1 Na binne: (dit wil sê teenoor die kerk self) 

6.1.1 voeg die gelowiges wat eenders dink en glo tot 'n eenheid saam;  

6.1.2 formuleer dit vir ons baie duidelik uit die Bybel self WAT ons glo en WAAROM ons dit 

glo;  

6.1.3 help dit ons om die suiwere leer onveranderd, van geslag tot geslag oor te dra. 

 

6.2 Na buite: (dit wil sê teenoor die wêreld)  
6.2.1 help dit ons om die suiwere leer van die Bybel te verdedig;  

6.2.2 is dit 'n getuienis teenoor die wêreld en 

6.2.3 is dit 'n duidelike verwerping van dwaling en kettery. 

 

C. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 1 
 

SONDAG: 1 – VRAAG EN ANTWOORD: 1 

 

Vraag: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? 

 

Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe1 nie aan myself nie2, maar aan my 

getroue Verlosser, Jesus Christus behoort3. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten 

volle betaal4 en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos5. Hy bewaar6 my op so 'n wyse 

dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie7. Alles moet 

inderdaad tot my saligheid dien8. Daarom verseker9 Hy my ook deur sy Heilige Gees van die 

ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe10. 

 

Skriffundering 

1. Romeine 14:8; 1 Tessalonisense 5:9-10 

2. 1 Korintiërs 6:19 

3. 1 Korintiërs 3:23; Titus 2:14 

4. 1 Petrus 1:18-19; 1 Johannes 1:7; 1 Johannes 2:2; 1 Johannes 2:12 

5. Johannes 8:34-36; 1 Johannes 3:8; Hebreërs 2:14 

6. Johannes 6:39; Johannes 10:27-30; 2 Tessalonisense 3:3; 1 Petrus 1:5 
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7. Matteus 10:30; Lukas 21:18 

8. Romeine 8:28 

9. Romeine 8:16; 2 Korintiërs 1:22; 2 Korintiërs 5:5; Efesiërs 1:13-14 

10. Romeine 8:14; 1 Johannes 3:3 

 

Lees: Matt. 16:13-23 
 

1. DIE ENIGSTE TROOS 

 

Nou begin ons met die behandeling van die Heidelbergse Kategismus, en ons begin met die heel 

besondere vraag en antwoord, nl. Vraag 1. 

 

1.1 Uiters belangrik 

 

Eintlik is hierdie vraag 'n opsomming van die hele kategismus en sal ons nog baie kennis maak met 

dieselfde begrippe. Dit word later in die kategismus net nader uitgewerk. 

 

Dit is die heel belangrikste vraag wat aan enige mens gevra kan word. Dit gryp 'n mens dadelik 

aan. Almal, gelowiges en ongelowiges, spits hulle ore as hulle dit hoor. Almal is nuuskierig om die 

antwoord te hoor. Dit is 'n vraag wat die hart van die mens raak, daarom kan alleen hulle wat 

waarlik glo, die antwoord op hulle lippe neem. 

 

1.2 Intiem persoonlik 

 

Dit is uiters persoonlike sake wat hier aangeraak word. Dit gaan om "jou" troos en dit is "ek" wat 

aan Christus moet behoort. Dit is die gewetensvraag van die kategismus hierdie. Jy word as't ware 

eenkant toe geneem en onder vier oë gespreek deur die Heilige Gees, wat van jou persoonlik wil 

weet: "Wat is jou enigste troos"? Maar omdat hierdie vraag voorbrand maak vir die res van die 

Kategismus wat volg, sal ons heel aan die einde weer terugkom daarop. Moet dit egter nooit uit 

gedagte verloor nie. 

 

1.3 Troos 

 

Wat beteken hierdie woordjie "troos" nou eintlik? As ons deesdae dink aan troos, dan is dit wanneer 

'n kind gehuil het en nou bring iemand hom tot bedaring en sy trane word afgevee. 

 

Maar die opstellers van die Kategismus het destyds baie meer daarmee bedoel. Dit beteken ook: 

geluk, veiligheid, sekerheid, sekuriteit. Teenoor die dinge wat jou diep ongelukkig en ontsteld en 

verward maak, en 'n groot ontevredenheid by jou wek, kom daar 'n groot verandering sodat in die 

plek van hierdie dinge vrede, geluk en sekerheid kom. Met ander woorde: die vraag kan ook so 

gestel word: "Hoe kan ek werklik gelukkig wees?" 

 

Dat ons troos nodig het, word dus as vanselfsprekend aanvaar. Ons kan dit ook nie ontken nie, selfs 

nie in hierdie ruimte-eeu waarin ons leef nie. Diep in sy hart soek elke mens daarna. 

 

1.4 Die "enigste troos" 

 

Hiermee sluit die Bybel alle ander dinge uit. Daar is nie twee nooduitgange vir die mens se lewens 

huis nie. Daar is niemand anders wat hierdie sekuriteit kan bied nie (Hand. 4:12). Hierdie egte troos 

is altyd te herken aan die feit dat dit nie net geld vir hierdie lewe nie, maar vir "lewe en sterwe". 
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Trouens, wat beteken 'n troos wat net vir die sonskyn van die lewe geld, maar wanneer die skadu 

van die dood kom, is dit nie meer daar nie; of 'n troos wat net geld as 'n soort ouderdom assuransie, 

maar nie vir die volle stroom van die lewe nie? Net by Jesus Christus wat die opstanding en die 

lewe is, is hierdie troos te vinde. Dit is die enigste egte troos. 

 

1.5 Jy behoort aan Hom 

 

Die opwindende antwoord wat op hierdie vraag gegee word, is dat my "enigste troos" daarin 

bestaan dat ek aan Iemand behoort, d.w.s. dat ek nie my eie baas is nie en nie "aan myself" behoort 

nie. Dit is geweldig! Dan is ek mos nie meer vry nie altans so sê baie mense. Dan is ek 'n slaaf. Dan 

kan ek nie meer doen wat ek wil nie! 

Dit is 'n wanbegrip. Vryheid is nie ongebondenheid nie. Waaragtige vryheid is juis verbondenheid. 

Ongebondenheid is net 'n karikatuur van vryheid. Wat is vryer as 'n vis in die water? Maar hy is 

gebonde aan die water. Dit is sy element van lewe. As hy daar uitgaan, sterf hy. 

 

Elke mens wil iewers hoort. Elke mens wil aan 'n persoon of saak verbonde wees. 

 

Die hart van die mens soek altyd 'n koning. As jy nie aan die Ware Koning behoort nie, dan behoort 

jy in elk geval aan Satan en dien jy die sonde. 

 

1.6 Nie meer my eie baas nie 

 

Elke mens dink so graag dat hy sy eie heer en meester is. Maar die mens wat dink hy is sy eie baas, 

bedrieg homself want hy is in werklikheid net 'n slaaf van Satan en in knegskap van sy eie grote 

Ek. Christus verlos ons van die knegskap van die self sodat ons "nie meer aan onsself nie, maar aan 

Jesus Christus behoort." 

 

1.7 Sy eiendom 

 

Die wonderlike deel van die antwoord is dat ek alleen gelukkig kan wees as ek nie aan myself nie, 

maar aan Jesus Christus behoort. Hoekom dan? Omdat Hy my wettig gekoop het. Nie met geld 

nie, maar met iets wat baie kosbaarder is – sy bloed! 

 

Met my, wat so 'n sondaar is en God se wet so dikwels oortree, sou God net een ding kon doen en 

dit is om my met die ewige dood te straf (o.a. Rom. 1:32). Maar nou het Jesus as Borg in my plek 

getree en die losprys vir my betaal en my vrygekoop. Dit was 'n geweldige prys, 'n geweldige ruil… 

Hy het in my plek gesterf. Só het hy my rekening betaal (o.a. 2 Kor. 5:21). 

 

Daarom behoort ek nie meer aan myself nie, maar volkome aan Hom, met liggaam en siel, vir altyd 

(in lewe en in sterwe). Ja, selfs na die dood geld hierdie eiendomsreg oor my nog steeds, en daarom 

strek die troos ook by die dood verby. Daarom hoef ek nie bang te wees vir die dood nie. 

 

Hierdie eiendomskap is ook 'n heerlike voorreg, want dit is ook net so waar dat Christus ook myne 

is. Die Here is ons "skuilplek”, maar ook ons "deel" (Ps. 142:6). Paulus het "Christus as wins 

verkry…" (Fil. 3:8), Ek behoort nou aan Hom, maar in 'n sekere sin behoort Hy ook aan my. Nou 

is ek waarlik vry, want nou is ek weer in my ware element, soos God my wou gehad het, soos Hy 

vir Adam en Eva in die begin geskep het. 

 

1.8 Die inhoud van die troos 
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Wat is nou die aard van hierdie vryheid? Wat behels hierdie verlossing? 

 

Dit behels:- 

 

1.8.1 Verlossing van skuld en sonde 

Die oorsaak van ons sorge en ellende (en dus ook van ons behoefte aan troos) is die sonde (Ps. 

130). God wil nie net die simptome van die kwaal dokter nie, maar Hy het ten volle betaal om ook 

die oorsaak daarvan, naamlik die sonde, weg te neem. 

 

Die Nagmaalsformulier noem die sonde baie duidelik as die "oorsaak van ons ewige honger en 

kommer". 

 

1.8.2 Verlossing van die heerskappy van die duiwel 

Dit sou ook nog nie genoeg gewees het as Hy ons van die sonde en sondeskuld alleen verlos het 

nie, want dan sou ons nog maar voortgeleef het in die sonde. Maar nou het Hy ook die heerskappy 

van die sonde weggeneem. Ja, daar is nog die aanslae van Satan en die sonde en ons gee ook nog 

daaraan toe, maar dit heers nie meer oor ons nie (Rom. 6:14). 

 

1.8.3 Bewaring te midde van aanslae  

God doen nie halwe werk nie. Die wat aan Hom behoort, neem Hy geheel en al vir sy rekening. 

Hy sorg vir hulle, bewaar en beskerm hulle, na die siel en ook na die liggaam. 

 

Dit beteken nie dat daar vir die verloste geen aanslae en teenspoed sal wees nie. Maar dit sal nie 

"sonder die wil van my hemelse Vader" geskied nie, en in kinderlike vertroue weet ek dat alles, 

ook my teleurstellings en smart "tot my saligheid dien." Ook die teenspoed is dienaars van my 

Eienaar. 

 

1.9 Die sekerheid van die enigste troos 

 

1.9.1 Die ewige lewe 

Deel van hierdie troos is die sekerheid wat ek kry dat ek deel in die ewige lewe. Nou moet ons nie 

die fout maak om te dink dat die "ewige lewe" eers ná die dood intree nie. Die ewige lewe ontvang 

ons reeds by die wedergeboorte (Joh. 3:3). Jesus sê: "Elkeen wat in My glo, het die ewige lewe" 

(o.a. Joh. 3:36). Die tydelike lewe begin met die geboorte en die ewige lewe begin met die 

wedergeboorte. 

 

1.9.2 Wie gee hierdie versekering?  

Die Heilige Gees. En Hy doen dit altyd deur die Woord van God waarin die beloftes van die ewige 

lewe so duidelik staan. 

 

1.10 Die nuwe lewe as eiendom van Christus 

 

Nou het die Heilige Gees ook iets geweldig diep binne-in my hart gedoen. Hy het my hart so 

verander dat ek nie meer vir Satan of vir myself wil lewe nie, en ook nie eers meer aan myself kán 

behoort nie. Hy het my hart se hele rigting verander. Daar het bekering in my lewe gekom (ek het 

heeltemal omgedraai van my vroeëre sondige koers) daarom is ek nou "van harte gewillig en bereid 

om voortaan vir Hom te lewe." Dit het ek nie self bewerk nie. Dit is die werk van die Heilige Gees. 

Dit is ook die bewys en die waarborg dat hy nou heerskappy voer in my lewe. 
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Dit beteken egter ook weer nie dat ons nou reeds volmaak en sondeloos op hierdie aarde is nie, 

maar ons is wel "bereid en gewillig om vir Hom te lewe." Al moet ons soos Paulus nog kla oor die 

"kwade wat ons nie wil nie" (Rom. 7:19) sien ons tog met verlange uit na die voltooide verlossing. 

Ons hét reeds die beginsel van die ewige lewe. 

 

1.11 Kan jy al antwoord? 

 

Die vraag is nie of jy nog die eiendom van Christus gaan word nie, maar wel of jy dit al is (2 Tim. 

1:12). Bid God dat jy dit met 'n eerlike "ja" kan beantwoord, en dat jy kan sê: "Omdat Hy my eerste 

liefgehad het, het ek Hom lief, en omdat ek Hom lief het, wil ek Hom dien.” 

 

Toetsvrae oor punt A 

1. Wie is die hoof van die kerk? 

2. In watter eenheid vergader Christus sy kerk? 

3. Wat is die akkoord van kerklike gemeenskap? 

4. Watter gesag het belydenisskrifte? 

5. Wat is nodig vir toelating tot kerklike gemeenskap? 

 

Toetsvrae oor punt B 

1. Is ons 'n belydeniskerk? Waarom sê jy so? 

2. Noem die drie eerste belydenisse. 

3. Noem die drie belydenisskrifte uit die tyd van die Hervorming. 

4. Wat is laasgenoemdes se gesamentlike naam? 

5. Watter doel dien belydenisskrifte? 

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Wat beteken "troos" in vraag 1 van die Heidelbergse Kategismus? 

2. Waarmee het Jesus Christus jou gekoop? 

3. Aan wie het jy voorheen behoort? 

4. Wat is die oorsaak van 'n mens se sorge en ellende, en dus ook van jou behoefte aan troos? 

5. Watter versekering is deel van hierdie troos? 

 

Les 2 
 

HOEVEEL DINGE MOET JY WEET? 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 1 EN 2 
 

SONDAG: 1 – VRAAG EN ANTWOORD: 2 

 

Vraag: Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? 

 

Antwoord: Drie dinge1: Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is2; ten tweede; hoe ek van 

al my sonde en ellende verlos word3 en ten derde hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar 

moet wees4. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 11:28-30; Efesiërs 5:8 
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2. Matteus 9:12; Johannes 9:41; Romeine 3:10; 1 Johannes 1:9-10 

3. Lukas 24:46-47; Johannes 17:3; Handelinge 4:12; Handelinge 10:43; 1 Korintiërs 

6:11; Titus 3:3-7 

4. Psalm 50:14-15; Psalm 116:12-13; Matteus 5:16; Romeine 6:12-13; Efesiërs 5:10; 2 

Timoteus 2:15; 1 Petrus 2:9; 1 Petrus 2:12 

 

SONDAG: 2 – VRAAG EN ANTWOORD: 3 

 

Vraag: Waaruit ken jy jou ellende? 

 

Antwoord: Uit die wet van God1. 

 

Skriffundering 

1. Romeine 3:20 

 

SONDAG: 2 – VRAAG EN ANTWOORD: 4 

 

Vraag: Wat eis die wet van God van ons? 

 

Antwoord: Dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22:37-40: 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 gelyk staan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan 

hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete1. 

 

Skriffundering 

1. Levitikus 19:18; Deuteronomium 6:5; Matteus 22:37-40; Markus 12:30; Lukas 10:27 

 

Lees: Hos. 4:1-6 
 

Ons kom nou by die eerste eintlike vraag van die Kategismus. In die vorige les het ons te doen 

gehad met 'n pragtig oorsigtelike vraag-en-antwoord wat ons 'n voorsmakie gegee het van die 

heerlike dinge wat vir ons wag in die res van die Kategismus. 

 

In hierdie les gaan ons nou praat oor die algemene en besondere openbaring van God en dan ook 

oor die besondere toegespitste kennis wat ek moet hê om die saligheid in Christus Jesus te kan 

smaak. 

 

B.  DIE INDELING VAN DIE KATEGISMUS 
 

1. KENNIS VAN GOD NOODSAAKLIK 

 

Hierdie vraag van die Kategismus gee te kenne dat ons sekere dinge moet weet, dit wil sê ons moet 

daarvan kennis hê, anders kan ons nie gelukkig wees nie ("salig te kan lewe en sterwe") nie. Hierdie 

kennis gaan omtrent God en hoe Hy teenoor ons en ons teenoor Hom staan. Met ander woorde ons 

moet God leer ken, en dit beteken dadelik dat die moontlikheid daar moet wees dat ons God kán 

ken. Maar hoe sal ons klein dom mensies nou die grote God kan ken? 

 

2. DEUR OPENBARING 
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Ons sal God uit onsself nooit leer ken nie. Daarvoor is Hy te groot en te heerlik en te magtig. Hy is 

so totaal anders as ons. As ons Hom maar sommer kon ken soos wat ons ander dinge ken, dan sou 

Hy nie meer God gewees het nie, maar 'n afgodjie wat ons vir onsself gemaak het. Nee, ons kan 

God maar net ken wanneer Hy Homself aan ons bekend stel. Dit noem ons openbaring. As Hy nie 

self die pad na Hom toe vir ons oopmaak nie, sal ons nooit na Hom toe kan opklim nie (Deut. 

29:29). 

 

Daar is veral twee maniere waarop God Homself openbaar: Die eerste is deur middel van die 

wêreld wat Hy geskep het en die geskiedenis wat daarin afspeel, (dit noem ons die algemene 

openbaring) en die tweede is deur die geopenbaarde Woord van God, die Bybel (dit noem ons die 

besondere openbaring). 

 

Die Nederlandse Geloofsbelydenis (N.G.B.) sê dit vir ons so mooi dat ons letterlik daaruit wil 

aanhaal: 

 

ARTIKEL 2: DIE MIDDELE WAARDEUR ONS GOD KEN 

Ons ken Hom deur twee middele: 

Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Dit is 

immers voor ons oë soos 'n mooi boek1 waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons 

die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien, soos die 

apostel Paulus sê (Romeine 1:20). Al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle 

alle verontskuldiging te ontneem2. 

Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome 

aan ons bekend3 en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is om tot sy eer en tot die 

saligheid van hulle wat aan Hom behoort4. 

1. Psalm 19:2-5 

2. Romeine 1:20; Efesiërs 4:6 

3. Psalm 19:8-9; 1 Korintiërs 1:18-21 

4. Deuteronomium 6:4; 1 Korintiërs 12:6; 1 Timoteus 2:5 

 

3. ALGEMENE OPENBARING 

 

Dit is verbasend hoe baie die skepping en die wetenskap ons van God kán vertel! Toe John Glenn, 

die eerste ruimtereisiger wat om die aarde gewentel het, terugkom het hy gesê: "Is dit moontlik dat 

hierdie wêreld en die heelal sommer so toevallig ontstaan het? Was dit maar 'n ongeluk dat 'n 

klompie opdrifsels sommer vanself begin wentel het? Dit kan ek nie glo nie. Daar was 'n 

definitiewe plan. Dit is die een groot ding in die ruimte wat vir my sê dat daar 'n God is. Een of 

ander Mag het al hierdie dinge aan die wentel gesit en hou dit daar." 

Dit is ook presies wat die Bybel verklaar. Die grootheid van God kan deur middel van die skepping 

herken word (Ps. 19:1; Rom.1:20), en vir die gelowige is daar elke dag nuwe verrassings in die 

skepping en in die lewe en in die geskiedenis, waarin God se magtige hand duidelik raakgesien kan 

word. Sy "skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld" is vir ons wat glo net fantasties! 

Deur middel van hierdie algemene openbaring maak God Hom aan alle mense bekend. Hy doen 

dit ook nie net deur die natuur nie, maar ook deur die gewete (Rom. 2:14, 15) en ook deur die 

geskiedenis. 

 

4. BESONDERE OPENBARING 

 

Tog het daar iets verkeerds geloop sodat die mens nie deur hierdie algemene openbaring God 

werklik kan leer ken nie. Deur die sondeval van Adam en Eva is die mens se verstand en hart 
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verduister (Rom. 1:18) sodat hierdie manier om God te ken nie genoeg is nie. Die sonde het ook 

die koms van Jesus Christus na die wêreld nodig gemaak en daarom kan die "boek van die natuur" 

ons nie vertel van die enigste "weg" (Joh. 14:6) om na die Vader te gaan nie. Die mens kán nie 

meer glo nie, tensy hy deur die Heilige Gees van binne heeltemal anders gemaak word. (Die Bybel 

noem dit “wedergeboorte" dit wil sê binnekant word jy so nuut gemaak asof jy "oor" gebore is) 

(Joh. 3:3). 

 

Daarom het God Hom nog op 'n ander manier ook aan ons geopenbaar. Hy het Homself aan ons 

voorgestel as die liefdevolle Verlosser van dié mens wat so bitter ongelukkig geword het as gevolg 

van die sonde. Omdat die mens die "boek van die natuur" nie meer reg kon lees nie, en ook omdat 

dit ons nie kon vertel dat God die Vader van Jesus Christus is nie, het God 'n tweede openbaring 

aan ons gegee, naamlik die besondere openbaring, Sy Woord, die Bybel, wat dan "die bril" is 

waardeur ons die boek van die natuur kan lees en verstaan. 

 

Hierdie Woord het nie maar vanself uit mense voortgekom nie, maar "deur die Heilige Gees 

gedrywe" het sekere mense geskryf en opgetree (2 Petr. 1:21). Dit is soms dadelik opgeskryf, maar 

soms eers baie later onder die leiding van die Heilige Gees (2 Tim. 3:16) en vandag besit ons hierdie 

Heilige Skrif, of die Woord van God, as die besondere kosbare openbaring aan sy kinders. 

 

5. GELOOFSKENNIS 

 

In hierdie Woord leer ons God dan ken in Christus Jesus. Dit kan egter nooit net 'n verstandskennis 

wees nie. Dit moet veral ook harte kennis wees. 

 

Deur God te ken, leer jy om Hom lief te hê, en wanneer jy Hom lief het, wil jy Hom dien. Deur 

hierdie kennis leer jy ook hoe om te lewe. Judas het drie jaar saam met Jesus gelewe en alles gehoor 

en gesien wat Jesus gedoen het net soos Johannes (1 Joh. 1:1 vv.) en tog het dit nie sy hart verander 

nie. Dit was nie geloofskennis by Judas nie, maar slegs 'n kennisname met sy verstand. Ons móét 

kennis hê om te kan glo, maar ons moet ook geloof hê om te kan verstaan wat ons leer. 

 

6. DRIE DINGE 

 

Van al hierdie heerlike kennis wat God ons in sy Woord soos 'n feesmaal voorsit, soek die 

Kategismus nou drie dinge uit wat ons moet weet om gelukkig te kan wees in hierdie lewe en selfs 

in die dood. Dit is nie net drie feite nie, maar 'n geweldige omvattende klomp feite wat rondom drie 

hooftemas gegroepeer word. Hierdie drie is egter eintlik een, omdat dit onafskeidelik aan mekaar 

verbonde is. 

 

'n Mens kan nie die geloof afkap in drie stukke nie. Jy kan nooit net een-derde glo nie. Die drie 

dele hoort bymekaar soos die wortel en die tak en die blom. 

 

Die drie dele van die Kategismus is: Sonde, Verlossing, Dankbaarheid. Die eerste deel het 11 vrae, 

die tweede 74 en die derde 44. 

 

Die drie dele vorm ook die skakels van 'n ketting. Die een lei na die ander en vorm 'n geheel.  

 

7. VREEMDE ORDE 
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Maar klink dit dan nie vreeslik vreemd dat, as ek wil weet hoe om gelukkig te wees, ek heel eerste 

moet weet hoe sleg ek is nie? (Hoe groot my sonde en ellende is). Kan dít my dan gelukkig maak, 

of sal dit my eerder juis in die dieptes van ongeluk dompel? 

 

Onthou egter, as jy dit nie weet nie sal jy nie na 'n Verlosser gaan soek nie, en dan in daardie 

vreeslike toestand van ellende, waarin jy tog verkeer, sterf en ewig daarin bly. God steek eers die 

mes in om die sweer skoon te kry sodat Hy dit kan genees. 

 

C. DIE KENBRON VAN JOU ELLENDE 
 

In hierdie gedeelte gaan ons nou leer hoe God ons die sonde leer ken en wat sonde is.  

 

1. WAT WORD BEDOEL MET: "DIE WET VAN GOD"? 

 

Wanneer die Bybel praat van die "wet van die Here" word dikwels al vyf die boeke van Moses 

bedoel en op 'n hele paar plekke word met "die wet" die hele Ou Testament bedoel (1 Kor. 14:21; 

Joh. 10:34). Dit het dus ook ingesluit die voorskrifte in verband met die offers en feeste en 

reinigingsgebruike, ensovoorts (dit noem ons die seremoniële wette van Israel) asook sekere 

burgerlike wette. 

 

Maar hierdie uitdrukking bedoel veral die groot sedewet van God, die Tien Gebooie, wat God self 

aan Moses op Sinai gegee het en wat die gedrag van die mens teenoor God, teenoor sy naaste en 

teenoor homself bepaal (Ex. 20; Deut. 5). 

 

2. IS AL HIERDIE WETTE VANDAG NOG GELDIG VIR ONS? 

 

Nee, die seremoniële wette is almal in Christus vervul. Hulle bestaansnoodsaaklikheid het dus 

verdwyn. Ook die burgerlike wette geld in die meeste gevalle nie meer nie, omdat daar nie 'n 

afsonderlike regering vir die kinders van God is nie. Lees in hierdie verband Art. 25 van die N.G.B. 

 

ARTIKEL 25: DIE SEREMONIËLE WET IN CHRISTUS VERVUL 

Ons glo dat die seremonies en heenwysings na die wet met die koms van Christus opgehou het en 

dat alle voorafskaduwing tot 'n einde gekom het1. 

Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die Christene afgeskaf word. Die waarheid en inhoud 

daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan: in Hom het hierdie seremonies en 

heenwysings juis hulle vervulling2. 

Ons gaan ook nog voort om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik om ons in die 

evangelie te bevestig en ook om ons lewe in alle eerbaarheid tot eer van God en volgens sy wil in 

te rig3. 

1. Matteus 27:51; Romeine 10:4; Hebreërs 9:9-10 

2. Matteus 5:17; Galasiërs 3:24; Galasiërs 5:2-4; Kolossense 2:17 

3. Romeine 13:8-10; Romeine 15:4; 2 Petrus 1:19; 2 Petrus 3:2; 2 Petrus 3:18 

 

En wat van die Tien Gebooie? Het die Tien Gebooie nog iets te sê vir ons, vandag? 

 

God het self tot twee keer toe hierdie wet "met sy vingers" op kliptafels geskryf om aan ons 

duursaamheid daarvan aan te dui. Die Here Jesus wat tog ons voorbeeld en Leidsman is, bevestig 

ook hierdie wet op talle plekke en haal letterlik daaruit aan (Matt. 5 en 6). Hy sê dan ook uitdruklik 

dat Hy nie gekom het om die wet te ontbind nie, maar om dit te vervul, dit wil sê Hy het dit juis 

kom vol maak (Matt. 5:17). Hy het die ware betekenis van die wet, in teenstelling met die lering 
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van die Fariseërs, vir ons kom gee. Hy het dan ook oneindige diepte daaraan gegee deur vir ons 

duidelik te maak dat die kern van die wet liefde is: liefde tot God, liefde tot jou naaste, 

laasgenoemde in gelyke mate tot liefde vir jouself. Voor die eis van hierdie liefde stel die wet ons. 

Hoewel Paulus baie duidelik sê dat ons nie meer onder die wet is nie, maar onder die genade (dit 

wil sê ons verdien nie ons verlossing deur die wet nie) sê hy tog ook net so duidelik dat die wet 

"heilig en regverdig en goed" is (Rom. 6:15, 7:12). Ons is nie meer onder die "vloek van die wet" 

nie (Gal. 3:13), maar tog is die wet "ons tugmeester na Christus toe". Hierdie sedewet van God, die 

Tien Gebooie, is dus baie beslis vandag nog net so geldig as reël en maatstaf van ons lewe as wat 

dit in Jesus se tyd was (Gal. 3:24). 

 

3. WATTER FUNKSIES HET DIE WET? 

 

Daar is veral drie maniere waarop die wet die Christen te hulp kom. 

 

Dit word so gestel: 

3.1 Dit is die kenbron van ons ellende, 

3.2 Dit is ons tugmeester na Christus, en  

3.3 Dit is ons reël van dankbaarheid. 

 

Weer eens staan ons dus by die drie-verdeling van die Kategismus: dit wys vir my my sonde uit; 

dit dryf my uit na Christus en dit leer my om my dankbaarheid te betoon. 

 

4. HET ONS NOU JUIS DIE WET NODIG OM ONS SONDE TE LEER KEN? 

 

4.1 Kan die opinie van mense, die openbare mening, dan nie vir ons leer wat reg en verkeerd 

is nie? Nee, dit is geen maatstaf nie, want dit wissel gedurig. Wat vandag by die publiek geweldig 

gewild is, word soms binne 'n paar maande met veragting verwerp. Kyk byvoorbeeld maar na die 

modes. Natuurlik is daar sommige mense na wie se opinie 'n mens kan en moet luister, maar hulle 

kry dan juis die maatstawwe waarmee hulle met sulke wysheid oordeel nie uit hulleself nie, maar 

van God. 

 

4.2 Kan my gewete dan nie vir my sê wat reg is nie? Nee, ons gewete kan soms heeltemal 

verkeerd oordeel. Paulus het byvoorbeeld eers met 'n goeie gewete die gemeente van Christus 

vervolg. Die Bybel praat ook van 'n "slegte gewete" (Heb. 10:22). Die gewete verskil ook van volk 

tot volk. Ja, God kan wel ons gewetens gebruik om met ons te praat deur sy Heilige Gees, maar 

ons gewetens kan ook toegeskroei raak deur die sonde. 

 

4.3 Kan die geskiedenis dan nie vir my help om te leer hoe mense reg en goed gelewe het nie 

en om dan self daaruit my eie maatstawwe te vorm nie? Ja, ons kan baie leer uit die geskiedenis, 

maar juis ook die geskiedenis leer ons aan die een kant dat die sonde tog maar oor en oor herhaal 

word en aan die ander kant, dat daar altyd weer nuwe sonde-situasies kom. 

 

Nee, ons wil onsself maar altyd in die beste lig stel. Ons kamoefleer maar altyd weer ons werklike 

toestand. Ons moet daarom 'n maatstaf buite onsself hê – iets wat nie kan verander nie en wat ons 

ook nie gedurig kan aanpas nie. Juis so 'n maatstaf het God aan ons gegee in sy wet. 

 

5. HOE LEER DIE WET MY MY SONDES KEN? 

 

Die Heilige Gees gebruik die wet van God om ons lewens mee te toets. Dit is soos 'n spieël waarin 

ek kyk en dan sien ek die vuil kolle op my gesig; dit is soos 'n liniaal waarmee ek my lewe meet en 
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dan sien hoe ver ek te kort skiet; dit is soos 'n termometer (koorspen) waarmee ek my temperatuur 

neem en dan sien dat ek dodelik siek is. 

 

Deur die werking van die Heilige Gees "ontdek" die wet vir ons ons werklike toestand (dit wil sê 

dit lê dit bloot) soos God dit sien – dikwels in kontras met my eie siening. 

 

6. WAT IS SONDE DAN NOU EINTLIK? 

 

Dit is nie so maklik om 'n eenvoudige antwoord op hierdie vraag te gee nie. Die Bybel gebruik 'n 

hele aantal verskillende woorde om verskillende kante van die sonde vir ons aan te dui (bv. Rom. 

3:10v; Ps. 32:1, 2; Tit. 3:3vv) maar as ons 'n samevatting van alles moet gee, kan ons dit soos volg 

beskryf: Sonde is oortreding van die wet van God as gevolg van minagting daarvan en daarom is 

dit ook minagting van die Wetgewer, naamlik God.  

 

Die wet word oortree op twee maniere: óf deur die teenoorgestelde te doen van wat dit voorskryf 

óf deur te versuim om na te kom wat dit vra. Wanneer 'n mens dit doen, beteken dit dat daar in die 

kern 'n verkeerde gesindheid by jou teenoor God is. In plaas daarvan dat jy Hom lief het en dien, 

is jy in opstand en rebelleer teen Hom. Jy wil self alleen koning van jou lewe wees. Jy het God dus 

nie bo alles lief nie en ook nie jou naaste soos jouself nie. (Die regte verhouding wat daar behoort 

te wees, is een van liefde wat gegrond is op geloof en dit bring weer gehoorsaamheid tot stand, 

want "alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde" (Rom. 14:23). 

 

As die wet dus nie daar was nie, sou ek nie geweet het hoe God wil hê dat diegene wat Hom lief 

het moet lewe nie en dan sou ek nie besef het waar en hoe my lewe in opstand en verset teen sy 

liefdeswil is nie. Ons is baie gelukkig dat ons hierdie wet van God het waarin ons kan leer wat God 

van ons verwag. 

 

7. DIE WET IS POSITIEF 

 

Dit is wel so dat die Bybel praat van "die vloek van die wet, waarvan Christus ons losgekoop het" 

(Gal. 3:13) maar die wet het slegs 'n vloek geword omrede die mense se verharde sondaars harte 

wat die Gewer van die wet nie wou liefhê en dien nie. Met die koms van Christus is die wet se 

oorspronklike bedoeling vervul en het dit 'n seën vir die mens geword. 

 

Die wet is dus nie vir ons 'n skoolmeester met 'n lat nie, dit is ook nie tien honde wat jou gedurig 

wil byt nie, of tien boeie aan jou hande en voete nie, of tien doringdrade wat jou voorkeer nie. Nee, 

dit is net andersom. Die wet is soos die spore van 'n trein wat jou op 'n sekere baan lei en laat 

koershou tot by 'n veilige bestemming. Dit is juis wanneer jy hierdie veilige trajek verlaat dat jy 

ontspoor en in die ongeluk stort. Die wet is in Christus vir ons 'n ware seën want nou weet ons wat 

sy liefde van ons verwag en wanneer ons nie aan hierdie regverdige verwagting voldoen nie, dan 

kom staan die wet soos 'n eerlike dokter voor jou met die verpletterende diagnose van hoe groot 

jou sonde en ellende werklik is. 

 

Selfs die Christen moet homself nie bedrieg nie. Hy het ook die wet nodig. Die feit dat hy gered is, 

beteken nie dat hy nou vry van die sonde is nie. Die versoekings is nog altyd daar en daarom moet 

die wet hom gedurig ook herinner aan die gevaar waarin hy verkeer. 
 

Toetsvrae oor punt B 

1. Wat noem ons dit as God Homself aan ons bekend stel? 

2. Watter twee soorte openbaringsvorme onderskei ons? 
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3. Kan ons God werklik leer ken uit die "boek van die natuur"? 

4. Wat is die beroemde drie-verdeling van die Kategismus? 

5. Hoe lei die een deel na die ander? 

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Waar vind jy die wet van God in die Bybel? En die opsomming daarvan? 

2. Watter wette is vandag nog geldig vir ons en watter nie? 

3. Watter drie funksies het die wet van God? 

4. Kan my gewete vir my leer wat reg en goed is? 

5. Noem twee beelde wat ons kan gebruik om die werking van die wet aan te dui? 

 

Les 3 
 

KAN JY DIE WET ONDERHOU? 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 2 EN 3 
 

SONDAG:2 – VRAAG EN ANTWOORD: 5 

 

Vraag: Kan jy dit alles ten volle nakom? 

 

Antwoord: Nee1, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat2. 

 

Skriffundering 

1. Romeine 3:10; Romeine 3:20; Romeine 3:23; 1 Johannes 1:8; 1 Johannes 1:10 

2. Genesis 6:5; Genesis 8:21; Jeremia 17:9; Romeine 7:23; Romeine 8:7; Efesiërs 2:3; 

Titus 3:3 

 

SONDAG: 3 – VRAAG EN ANTWOORD: 6 

 

Vraag: Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? 

 

Antwoord: Nee, God het die mens goed1 en na sy ewebeeld geskep2. Dit beteken: in ware 

geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy Skepper reg kon ken, Hom van harte kon liefhê 

en saam Hom in die ewige saligheid kon lewe om Hom te loof en te prys3. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 1:31 

2. Genesis 1:26-27 

3. 2 Korintiërs 3:18; Efesiërs 4:24; Kolossense 3:10 

 

Lees: 2 Sam. 12:1-31 
 

B. ONS SONDIGE TOESTAND 
 

In die vorige les het ons uit die H.K. geleer dat daar maar net een plek is waar ons 'n getroue 

maatstaf kan kry om ons lewens aan te beoordeel, nl. die Wet van God. Daarby het dit vir ons 
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duidelik geword dat die kern-eis van die Wet, liefde is eerstens liefde tot God en tweedens, gelyk 

daaraan, liefde vir die medemens. Dit slaan 'n mens natuurlik dadelik te pletter, want wie van ons 

het daardie liefde werklik vanself in ons harte? 

 

1. ONS HOU NIE DIE WET NIE 

 

Dit is die belydenis wat ons maar met skaamte moet doen op grond van ons ondervinding en kennis 

van onsself. Ons wil dit nie graag erken nie. Geen mens wil nie. Ons bedrieg onsself soms soos die 

ryk jongman homself bedrieg het (Mark. 10:17 vv.). Hy het so gladweg en maklik vir die Here gesê 

dat hy "al hierdie dinge onderhou het van sy jeug af" maar toe die toets kom, het dit geblyk dat hy 

skuldig was aan die heel eerste gebod, want sy goed was sy afgod! In Jakobus staan daar nog 

boonop: "Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig 

geword" (Jak 2:10). 

 

Ja, as jy heel oppervlakkig wil wees en net na die letter van die wet kyk maar die diepere gesindheid, 

sowel as die liefdesgebod daaragter, vergeet, dan mag jy miskien nog jouself wil vryspreek, maar 

as jy enigsins begryp waaroor die wet gaan (soos ons in die vorige hoofstukke probeer verduidelik 

het) dan moet jy sê soos Jesaja: "Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man van onrein lippe en woon 

onder 'n volk wat onrein van lippe is" (Jes. 6:5). Dan sê jy soos Petrus: "Gaan weg van my, Here, 

want ek is 'n sondige man" (Luk. 5:8) of dan erken jy soos Paulus eerlik dat jy die "vernaamste van 

die sondaars" is (1 Tim. 1:15, 16) en dat jy geword het soos 'n "besoedelde kleed" Jes. 64:6). 

Die Bybel bevestig dat dit al is wat ons kan doen (Rom. 3:10, 8:5). 

 

2. ONS KAN DIE WET NIE HOU NIE 

 

Sonde is nie in die eerste plek iets wat ons doen nie, maar wat ons is! "Sonde" (die woord) kom 

van die Latynse woord "sontis" wat 'n verbuiging is van die werkwoord "om te wees". 

 

Sonde is ook "om jou doel te mis". Ons is so. Ons beantwoord nie aan God se doel met ons nie. 

Die mens kan so baie dinge al doen: hy kan al na die maan toe reis; hy stuur al apparate na ander 

planete; hy plant harte en lewers oor; hy kan vanuit sy sitkamer na enige plek op aarde en selfs 

buite die aarde kyk; hy kan onder die see leef… maar hy kan nie volgens God se wet lewe nie! 

Dit is vernederend en moeilik om te aanvaar. Maar Gods Woord bevestig dit.  

 

3. ONS NATUUR IS NIE SO DAT ONS DIT KAN HOU NIE 

 

In Romeine 3:10 word die natuurlike staat waarin die mens verkeer, duidelik beskrywe. Lees dit 

stadig en noukeurig deur. Verder erken Paulus dat ons "dood is in die sonde en die misdade" (Efes. 

2:1; Tit. 3:3). 

 

Aanvanklik, "in die begin", was dit anders. Toe was die wet in Adam en Eva se harte. Dit was in 

hulle natuur ingebou. Toe kon hulle "van nature" goed doen. Dit was vir hulle soos om asem te 

haal. Dit was hulle element – soos water die vis se element is. Die wil van God was hulle element 

waarmee hulle in volkome harmonie was. 

 

Maar alles het verander en nou moet ons mense maar erken dat daar diep in ons natuur iets is wat 

ons onbekwaam maak om te leef volgens God se wet. 

 

4. ONS NEIGING IS OM GOD TE HAAT 
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Hierdie twee woorde: "neiging" en "haat" skok ons dat ons regop sit. Dit is dan reg die 

teenoorgestelde van wat God vra in sy wet! Hy vra dat ek Hom moet liefhê met my hele hart en 

siel en verstand en al my kragte – dit wil sê dat my hele neiging en gerigtheid op Hom moet wees 

– en tog moet ek bely (ja hier staan dit: Ek, ek persoonlik) dat ek Hom nie lief het nie, maar Hom 

eintlik haat! 

 

Die lamp wat daar teen die dak hang se neiging is grond toe. Sny hom los, of maak sy skroewe los, 

en hy val… Maak die mens se remme los en hy oortree die gebooie van God een vir een. As hy 

God liefgehad het, sou hy dit nie gedoen het nie. Die remme wat God gee, is ons ouers, die kerk, 

ons landswette, ons gesinseenhede, ons gevoel van fatsoenlikheid, ens. Maar so dikwels word 

hierdie remme losgemaak (of ons word losgemaak van die remme) en dan vlam die haat op teenoor 

mekaar: rewolusie, terrorisme, sabotasie, losbandigheid, moord, self moord, oorlog, stakings, 

wanorde. 

 

En die haat teenoor God? Dit blyk die heel duidelikste aan die kruis. Jesus was onskuldig. Hy het 

net goed gedoen. Maar hulle het Hom aan die kruis gespyker, terwyl die skare skree: "Kruisig 

Hom". So kom die haat uit! 

Ons lê die hand op die mond. Ons mag, ons sal dit nooit sê nie, maar diep in ons hart weet ons: dit 

is so! "As iemand sê: Ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar" (1 Joh. 4:20). 

 

5. ONS ANDER BELYDENISSKRIFTE BEVESTIG DIT 

 

Hier volg ŉ paar uittreksels: 

 

N.G.B. ARTIKEL 14: DIE SKEPPING VAN DIE MENS, DIE SONDEVAL EN DIE GEVOLGE 

DAARVAN 

“… die gebod van die lewe wat hy ontvang het, oortree en homself deur die sonde losgeskeur van 

God, wat sy ware lewe was; so het hy sy hele natuur verderf… al sy voortreflike gawes wat hy van 

God ontvang het, verloor… die mens niks anders as `ŉ slaaf van die sonde is nie… wat die vlees 

bedink, vyandskap teen God is…” 

 

N.G.B. ARTIKEL 15: DIE ERFSONDE 

“… verdorwenheid van die hele natuur… 'n Oorgeërfde gebrek… die sonde aanhoudend uit hierdie 

verdorwenheid opborrel soos water uit 'n giftige fontein… ” 

 

DORDTSE LEERREËLS (D.L.) HOOFSTUK 3 EN 4 PARAGRAAF 1 

“… homself van hierdie uitnemende gawes beroof… in die plek daarvan… blindheid, verskriklike 

duisternis ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, rebellie en hardheid van 

sy wil en hart, sowel as onsuiwerheid van sy hele gesindheid…” 

 

D.L. HOOFSTUK 3 EN 4 PARAGRAAF 3 

“Alle mense word daarom in sonde ontvang… kinders van die toorn… onbekwaam tot enigiets 

goeds wat sou kon salig maak… geneig tot die kwaad… dood in die sonde… slawe van die 

sonde… kan en wil hulle nie tot God terugkeer…” 

 

6. DEUR DIE HEILIGE GEES GETOETS EN GEVONNIS 

 

Die Heilige Gees het die maatstaf wat God self gegee het, naamlik sy wet, teen ons lewens aangelê 

en ons getoets. God kom met 'n volkome eis omtrent sy wet. Ons moet sy wet ten volle onderhou. 

Dit is nie speelgoed of weggooi-goed nie. Maar juis daarom kom die verpletterende vonnis – die 
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doodsvonnis! Ons word net mooi die teenoorgestelde bevind van wat die wet eis. In plaas van: van 

nature, van harte, God liefhê en leef volgens sy gebooie, is die uitspraak: van nature God haat en 

sy gebooie gedurig oortree; in plaas van volkome onderhou is dit: nie eers begin onderhou nie! 

 

Ja, dit is onverklaarbaar en onredelik, maar dit is die harde feite. Hoeseer die moderne mens in sy 

grootheidswaan ook daarteen wil protesteer en allerhande gedagtes omtrent die goedheid en 

bekwaamheid en vermoëns van die mens het, tog bly dit die oorwoë en verpletterende uitspraak 

van die Woord van God: 1n plaas daarvan om die wet volkome te onderhou, haat die mens God en 

is sy hele rigting dié van die sonde. 

 

Ondersoek maar jou eie hart eerlik en kyk of dit nie waar is nie? 

 

C. WIE SE SKULD IS DIT? 
 

1. DIE SKOK VRAAG 

 

Om nou te vra en dit dan nog heel eerste: Is dit nie dalk God se skuld nie? Dit is darem skokkend. 

Dit is godslasterlik. So 'n gedagte behoort nie eers by 'n mens op te kom nie. Dit is maar net nog 'n 

bewys van hoe ver die mens werklik geval het dat hy altyd die skuld by iemand anders wil gaan 

soek. Heel aan die begin het Adam al gesê: "Dit is die vrou wat U my gegee het" (Gen. 3:12, 13) 

en sy het weer gesê: "Dis die slang se skuld." 

 

Maar die ondersoek móét ingestel word. Die werklike skuldige moet gevind word. Daarom begin 

die kategismus met 'n eliminasieproses. Die opstellers wil die saak eerlik onder oë sien. Goed, laat 

ons dan by God begin. Is dit dalk God se skuld? Hét Hy, of hét Hy nie die mens goed geskep nie? 

Laat ons dit maar eerlik ondersoek. Ons weet reeds wat ons sal bevind, want ons twyfel geen 

oomblik aan God se absolute eerlikheid, mag en Godheid nie, maar laat ons dan maar gaan kyk 

sodat ons kan uitkom by die ware skuldige. 

 

2. GOED GESKEP 

 

2.1 Twee skeppingsverhale 

 

In die Bybel is daar twee skeppingsverhale, naamlik Gen. 1:1-2:3 en Gen. 2:4-9. Hulle weerspreek 

mekaar nie, maar vul mekaar aan. Die een wys hoedat die mens die kroon van die skepping is en 

die ander hoe die geskiedenis van die mensdom begin het. 

 

2.2 God skep 

 

Net God kan skep. God skep deur sy Woord. Daarom het Hy gesê: "Laat Ons mense maak na ons 

beeld, na ons gelykenis." "En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het Hy 

hom geskape, man en vrou het Hy hulle geskape" (Gen. 1:26, 27). 

 

2.3 Uit die stof van die aarde 

 

Dat Hy die mens "geformeer het uit die stof van die aarde" (Gen. 2:7) beteken dat die mens in die 

aller nouste verband tot die res van die skepping staan. Hy is nie 'n vreemdeling of ruimtereisiger 

op hierdie aarde nie. Hy is deel daarvan. 

 

2.4 'n Lewende siel  
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Dat God toe "in sy neus die asem van die lewe geblaas het" en hy toe "'n lewende siel" geword het, 

sê aan die ander kant weer vir ons dat die mens heeltemal anders is as die dier en die plant. Hulle 

het nie siele nie, maar Adam het van God 'n siel (psige) ontvang. "Lewende siel" beteken egter hier 

ook dieselfde as "lewende wese" (Gen. 2:7) 

 

2.5 Man en vrou 

 

Adam is eerste geskape. Daarna Eva. Hoe dit presies gebeur het, weet ons natuurlik nie, maar toe 

Adam die diere moes name gee en hy merk dat almal paarsgewyse kom, het hy besef dat hyself nie 

'n maat het nie. Daarom het God "'n diepe slaap" oor die mens laat kom, en toe het God uit die 

mens vir hom 'n vrou geskep. Later kon hy sê: "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" (Gen. 2:23). Dit wys 

alles baie duidelik hoe man en vrou aan mekaar verbonde is en mekaar aanvul. "'n Hulp wat by 

hom pas", het God dit genoem (Gen. 2:18). Man en vrou verskil van mekaar, maar pas by mekaar 

en vorm 'n wonderlike liefdes eenheid wat die huwelik genoem word. Later vergelyk God sy 

verhouding met sy kerk op aarde hiermee: dit is soos 'n bruid en 'n bruidegom. 

 

2.6 In 'n tuin van verlustiging 

 

God het hulle goed geskape, volmaak en gelukkig, hierdie eerste mensepaar. Trouens sy hele 

skepping was volmaak en goed (Gen. 1:31). Toe gee God aan hierdie eerste volmaakte paartjie 'n 

pragtige tuin om in te woon. Niks was mooier en heerliker nie. Daar kon die mens vir God reg ken 

en reg liefhê en reg dien, want hierdie mens was mos geskape na die beeld van God! 

 

3. DIE MENS NA DIE BEELD VAN GOD 

 

Die twee woorde: "beeld" en "gelykenis" (Gen. 1:26) sê eintlik dieselfde ding, hoewel hulle die 

saak van twee kante af belig: Beeld is 'n weerkaatsing van die werklikheid en 'n gelykenis bring 

eienskappe wat ooreenstem na vore. Hierdie twee woorde beteken dus glad nie dat God die mens 

as 'n replika (presiese weergawe) van Homself gemaak het nie. Dit beteken ook nie dat ons soos 'n 

miniatuur-standbeeldjie van God sou wees nie. 

 

God het ons nie "gelyk aan" Hom geskep nie, maar ons "lyk na Hom", hoewel ons steeds moet 

onthou dat dit nie 'n fisiese beeld is nie, maar 'n geestelike. 

 

Die beeld van God word gewoonlik soos volg verduidelik: dit bestaan uit 'n beeld in ruimer sin en 

'n beeld in engere sin. 

 

3.1 Die beeld in ruimer sin 
 

Bestaan in alles wat die mens onderskei van die dier: 

 

3.1.1 dat hy 'n redelike wese is (verstand, bewussyn, taal, denke, ens.); 

3.1.2 dat hy 'n sedelike wese is (gewete, onderskeidingsvermoë, skuldgevoel, verantwoordelik-

heid, ens); 

3.1.3 dat hy 'n estetiese sin het ('n gevoel vir die skone); 

3.1.4 dat hy 'n religieus-godsdienstige wese is (deur God aangespreek); 

3.1.5 dat hy heers oor die skepping (Ps. 8:7). 
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3.2 Die beeld van God in engere sin 

 

Bestaan weer uit: 

 

3.2.1 'n ware kennis van God, 

3.2.2 geregtigheid en 

3.2.3 heiligheid. 

 

Hierdie drie eienskappe druk dan veral ook die verhouding waarin die mens oorspronklik tot God 

gestaan het, uit. Hy het ware kennis van God besit, vry van dwaling en het vry en maklik met God 

gekommunikeer. Daarin was hy profeet. Hy het ook geregtigheid besit, dit wil sê sy verhouding 

met God was in orde. God se liefde wet was in sy hart. Sonde het nie oor hom geheers nie. So was 

hy ook koning. En hy het ook heiligheid gehad. Hy was geheel in harmonie met, en in diens van, 

God. So was hy ook priester. 

 

Dit was dus nie 'n fisiek-liggaamlike beeld nie, maar 'n heerlike innerlike weerkaatsing by die mens 

van die grote en goeie, Skepper-God se eienskappe. 

 

Hierdie diepere beskrywing van die beeld van God vind ons net in die N.T. naamlik in Efes. 4:24 

en Kol. 3:10 waar vir ons beskryf word watter eienskappe die mens terugkry as hy deur die Gees 

van God herskep word. 

Vandag word daar ook deur sommige teoloë daarop gewys dat die beeld van God ook bestaan die 

onderlinge gemeenskap met mekaar. Soos God met Homself onderling in gemeenskap en gesprek 

verkeer het ("Laat Ons mense maak…") so het God die mens ook as man en vrou geskape met so 

'n onderlinge verhouding en gemeenskap met mekaar. 

 

4. DIE WERKVERKVERBOND VAN GOD MET DIE MENS 

 

Behalwe dat Adam die besondere onderskeiding gedra het dat hy van al die ander skepsele alleen 

na die beeld van God geskape was, was hy ook nog God se bondgenoot. Daar was 'n verbond tussen 

Adam en God (Hos. 6:7). Ons noem dit die werkverbond. 

 

'n Verbond staan vir 'n bepaalde ooreenkoms of verhouding tussen twee persone of partye. 

Gewoonlik was so 'n verbond met 'n eed bevestig (Gen. 9:9, 17:7) maar in hierdie geval het God 

alleen, selfs nog voor die skepping, die terme bepaal. God onderneem om dit vir Adam goed te 

maak en aan hom die ewige lewe te gee, maar dan moes hy van sy kant af dit ontvang langs die 

weg van sekere take of werke. Ons vind dit in Gen. 1:28 "… wees vrugbaar en vermeerder en vul 

die aarde en onderwerp dit en heers daaroor". En in Gen. 2:15 staan dit so: "Toe het die HERE God 

die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak." Daarby het 

die verdere uiters belangrike begrensing gekom deurdat God gesê het dat hy van al die bome van 

die tuin vrylik mag eet, maar net van "die boom van die kennis van goed en kwaad" mag hy nie eet 

nie (Gen. 2:17). 

 

Dit was geen gedwonge ooreenkoms nie. Adam was vry om te weier. Hy is as 'n selfstandige wese 

geskape. Hy was nie 'n robot of 'n marionet nie, maar 'n verantwoordelike mens met 

verantwoordelike keuses. Wat hy sou doen, sou ten volle op sy rekening kom. God het verwag dat 

hy sy deel van die verbond in liefdevolle en dankbare gehoorsaamheid sou nakom. En hierdie 

werkverbond het dan juis behels dat die mens dit kón nakom. Langs die weg van gehoorsaamheid 

kon hy ewig lewe. Hy hóéf nie ongehoorsaam te gewees het nie. 
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5. DIE ANTWOORD OP DIE VRAAG 

 

Nadat ons dus nou in die paragrawe hierbo 'n hele breë ondersoek gedoen het na God se skepping 

van die mens, is ons konklusie en antwoord op hierdie gedeelte van die ondersoek beslis: NEE. 

 

As ons vra of God die mens nie dalk defektief geskep het nie, dan sê ons juis: inteendeel! Die fout 

was nie by die Pottebakker nie. Hy was 'n vaardige kunstenaar. Maar dit is natuurlik nog nie die 

hele ondersoek nie. Net een moontlikheid is nou uitgeskakel. In die volgende les is die spannende 

vervolg van die verhaal. 

 

6. WAT SÊ ONS ANDER BELYDENISSKRIFTE? 

 

N.G.B. ARTIKEL 13: DIE VOORSIENIGHEID VAN GOD 

“Tog is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en dra Hy ook nie die skuld 

daarvoor nie.” 

 

N.G.B. ARTIKEL 14: DIE SKEPPING VAN DIE MENS, DIE SONDEVAL EN DIE GEVOLGE 

DAARVAN 

“Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het; Hy het hom volgens sy beeld en 

gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê goed, regverdig en heilig sodat hy met sy wil in alles met 

die wil van God kon ooreenstem.” 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 1 

“Die mens is van die begin af na die beeld van God geskape. Verstandelik was hy toegerus met 

ware en heilsame kennis van sy Skepper en van geestelike sake. In sy wil en hart was hy met 

geregtigheid toegerus en sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig.” 

 

H.K. SONDAG: 4 – VRAAG EN ANTWOORD: 9 

Vraag: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen 

nie? 

Antwoord: Nee, 1 want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. 2 Maar die mens het 

homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel3 en deur moedswillige 

ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. 

Skriffundering 

1. Genesis 1:26-27; Efesiërs 4:24 

2. Genesis 3:13; 1 Timoteus 2:13-14 

3. Genesis 3:4-6; Romeine 5:12 

 

Toetsvrae oor punt B 

1. Is daar één van die gebooie waarvan jy eerlik kan sê dat jy dit in sy kern nog nooit oortree het 

nie? 

2. Wat staan in Tit. 3:3 omtrent die mens se werklike toestand? 

3. Uit watter woord in die antwoord van die Kategismus weet jy dat die mens God nie maar net 

armoedig en gebrekkig dien nie, en dus nie maar net effens moet verbeter nie? 

4. Hoe wil God hê dat ons sy wet moet onderhou? 

5. Watter van die Bybel persone het die wet volkome gehou?  

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Hoekom het die opstellers van die Kategismus dan by God begin in hulle ondersoek na die rede 

vir die toestand van die mens? 
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2. Wat sê dit veral vir ons dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het? 

3. Hoekom het God aan die mens "'n hulp wat by hom pas," gegee? 

4. Watter ooreenkoms is daar gesluit tussen God en die mens? 

5. Was die mens deur God so geskep dat hy hierdie ooreenkoms getrou kon nakom? 

 

Les 4 
 

IS DIT DIE MENS SE EIE SKULD? 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 3 
 

SONDAG: 3 – VRAAG EN ANTWOORD: 7 

 

Vraag: Waar kom hierdie verdorwe natuur van mens dan vandaan? 

 

Antwoord: Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die 

paradys1. Daar het ons natuur so verdorwe geraak dat ons almal in sonde ontvang en gebore 

word2. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 3; Romeine 5:12; Romeine 5:18-19 

2. Genesis 5:3; Psalm 51:7 

 

SONDAG: 3 – VRAAG EN ANTWOORD: 8 

 

Vraag: Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle 

kwaad geneig is? 

 

Antwoord: Ja1, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word2. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 6:5; Genesis 8:21; Job 14:4; Job 15:14; Job 15:16; Job 15:35; Jesaja 53:6; 

Johannes 3:6; Titus 3:3 

2. Johannes 3:3; Johannes 3:5; 1 Korintiërs 12:3; 2 Korintiërs 3:5 

 

Lees: Gen. 3 
 

B. DIE SONDEVAL 
 

In die vorige les het ons die eerste fase van die ondersoek gehad in die saak omtrent die innerlike 

verdorwenheid van die mens. Die uitslag van daardie ondersoek was negatief. Die skuld lê beslis 

nie by God nie. Hy het die mens volmaak geskep. 

 

Onthou jy nog? 

 

1. Is daar twee skeppings berigte in die Bybel? 

2. Waarin bestaan "die beeld van God" in die mens? 
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3. Weet ons enigiets van daardie eerste mensepaar op grond waarvan ons kan sê dat hulle nie goed 

geskape was nie? 

 

1. DIE PROEFGEBOD 

 

Behalwe dat God sy wet in die hart van die mens "ingebou" het, het Hy ook nog 'n spesiale klousule 

by sy "werkverbond" met Adam gevoeg. Van alles op aarde kon hulle geniet (Gen. 1:29, 2:8) maar 

net van een boom mag hulle nie eet nie, "die boom van die kennis van goed en kwaad." Adam en 

Eva het reeds die kennis van goed en kwaad gehad, want God het hulle geskape volgens sy beeld. 

Hulle het reeds "ware kennis" gehad. Dus sou dit niks verskil gemaak het as hulle van daardie boom 

geëet het nie, mits God nie gesê het dat hulle dit nie mag doen nie. Maar nou het Hy so gesê. 

Daardie een boom het besondere betekenis gehad. Uit daardie een boom het dit geblyk dat die hele 

skepping, en ook die hele paradys, tog nie uiteindelik aan die mens behoort nie, maar aan God. 

Daardie een boom het bewys dat al het God die mens so heerlik beklee en hom 'n weinig minder 

as die engele gemaak (Ps. 8:7) God tog nog soewerein bokant hom bly. Daardie een boom was die 

toets vir sy gesindheid en sy liefde teenoor God. 

 

Daar was twee bome in die middel van die tuin: "die boom van die lewe" en "die boom van die 

kennis van goed en kwaad" (Gen. 2:9). Albei was "begeerlik om te sien en goed om van te eet" 

(Gen. 2:9). Maar hierdie twee bome het ook diepere simboliese betekenis gehad. Hulle sou die 

mens toets. 

 

As die mens eet van "die boom van die lewe", wat God hom aanbied en vrylik van toelaat, dan sal 

hy vir ewig lewe omdat hy daarin sy gehoorsaamheid toon. As hy egter kies om te eet van die ander 

boom, wat God hom verbied het, dan toon hy sy ongehoorsaamheid en sy eiegeregtigheid en sy 

opstand en beterweterigheid teenoor God. Dan erken en vertrou hy God nie as God nie. Dan wil 

hy self, sonder God, bepaal wat reg en verkeerd is. Daarom is dit 'n proefgebod, 'n toets. 

 

Toe hulle eet, het Adam die verbond met God verbreek, die sagte juk van gehoorsaamheid aan God 

het hy verwerp en die kroon van heerlikheid het hy van sy hoof laat val. 

 

Hierdie geskiedenis het dus 'n eenvoudige en voor-die-hand-liggende betekenis, nl. dat God die 

mens voor 'n heel eenvoudige toets op proef gestel het, maar dat dit vêrreikende gevolge sou hê en 

ongelukkig het sy onherroeplike keuse téén God daaruit geblyk. 

 

2. DIE ERFSONDE 

 

Adam en Eva het ook nie net vir hulleself gekies nie. Hulle was nie maar privaat-indiwidue nie. 

Adam was die hoof, die verteenwoordiger van die ganse menslike geslag. Die hele mensheid was 

op daardie oomblik saamgevat in hom. Die werkverbond is gemaak met hom en met sy hele 

nageslag en toe dit verbreek word, het dit ook sy hele nageslag getref. 

 

Laat ons 'n voorbeeld gee: 

Toe dr. H. F. Verwoerd in 1961 uit die Statebond gestap het in Londen, het hy nie as persoon 

uitgestap nie, maar as hoof en verteenwoordiger van die volk van Suid-Afrika. Toe hy uitstap, het 

ons ook uitgestap en ons land het daarna 'n Republiek geword. Dit het ons almal geraak. 

 

Adam en Eva se sonde is ons almal se sonde (Rom. 5:12; I Kor. 15:21, 22). Dit het ons almal getref.  

Die mensdom is nie soos 'n klomp koringstingels op 'n koringland elkeen 'n plantjie op sy eie nie. 

Nee, ons is soos 'n boom met wortel en stam en takke en blare. Wat met die wortel of die stam 
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gebeur, raak elke blaartjie. Die mensdom word ook vergelyk met 'n liggaam of organisme met baie 

selle en ledemate. Die hoof, Adam, se optrede beïnvloed die hele liggaam. 

 

Ons het dus by Adam die sonde geërf. Elke babatjie word daarmee gebore. Daar is net een 

uitsondering en dit is Jesus Christus. Dawid sê: "Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde 

het my moeder my ontvang" (Ps. 51:7; Joh. 3:6; Efes. 2:3). Die gevolge van daardie eerste sondige 

keuse van ons voorouers het ons ook meegesleur. Dit het 'n orkaan losgelaat, 'n magtige dam laat 

breek, wat ons almal rampspoedig meesleur na die verderf. Niemand spring vry nie: nie die kleinste 

kindjie nie, nie die mooiste vrou nie, nie die wysste grysaard nie. Ons het Adam se skuld geërf. In 

en deur hom is ons ook skuldig. 

 

Ons dra hierdie erfskuld; maar nie net die skuld nie, ook die gevolge daarvan, naamlik die erfsmet. 

In plaas van heiligheid is daar nou by ons besmetting. Die gevolge van die daad kleef ons aan. In 

ons almal is die beeld van God beskadig. Dit lê aan skerwe. Ons hele lewensrigting is nou weg van 

God af. Ons het ons rug op Hom gedraai en wil gedurig vir Hom wegkruip soos Adam en Eva. Ons 

weet dat ons nakend voor God is, want ons is skuldig. So is ons almal "deur die ongehoorsaamheid 

van die een mens tot sondaars gestel” (Rom. 5:19). 

 

Maar gelukkig kan ons nou reeds die res van hierdie teksvers byvoeg (al sal ons dit in 'n latere les 

eers behandel) naamlik dat ons "deur die gehoorsaamheid van die Een (met 'n hoofletter Jesus 

Christus) tot regverdigheid gestel is." Hy is die "laaste Adam" (1 Kor. 15:45) wat die skuld en die 

smet wat die eerste Adam op ons gelaai het, kom betaal en van ons kom wegneem het. 

 

3. DIE RESULTAAT VAN HIERDIE DEEL VAN DIE ONDERSOEK 

 

Die Kategismus dwing ons dus om die hand in eie boesem te steek en weer eens hoor ons die stem 

van die profeet Natan: JY IS DIE MAN! Die mens het homself in die ongeluk gedompel. Alles 

kón anders gewees het as die eerste Adam, die hoof van die mensdom, ons vóór-voorvader nie die 

rebellie in sy hart toegelaat het nie. 

 

En as ons eerlik wil wees, dan moet ons maar ons koppe laat sak en erken dat ons die vinger na 

niemand anders kan wys as na onsself nie, want ons weet goed dat geen enkele stukkie van ons 

lewe onaangetas gelaat is deur die sonde nie. 

 

Natuurlik is hierdie nie 'n leerstuk wat die mens maklik sluk nie. Reeds in die vierde eeu na Christus 

het veral 'n man met die naam van Pelagius dit baie sterk weerspreek. Hy het die vrye wil van die 

mens beklemtoon en gesê dat die val van Adam en Eva niks met ons te doen het nie. Elke mens 

kies vir homself. Hy het ook die organiese eenheid van die mensdom ontken. Die groot en vrome 

godgeleerde Augustinus het hom reeds meesterlik tereggewys in sy tyd, maar later het sy rigting 

tog telkens weer na vore gekom, veral in die sogenaamde Remonstrante teen wie die Dordtse 

Leerreëls in 1618/19 opgestel is. Ook vandag is daar baie mense wat hierdie leer wil weerspreek. 

 

4. DIE WESE VAN SONDE 

 

Miskien help dit ons egter tog om beter te verstaan wanneer ons begryp wat die wese van sonde is. 

Volgens die Bybel is dit die volgende dinge: verwaandheid (1 Tim. 3:6), leuen (Joh. 8:44), 

wetteloosheid (1 Joh. 3:4). Dit is om jou lewensdoel te mis: oortreding van grense, verkeerdheid, 

ydelheid, ongehoorsaamheid, afval, afwyking, ens. (Ps. 32:1 vv., 51:3 vv.; Rom. 5:12 vv.). Dit is 

dus die teenstelling van die goeie, nie 'n bepaalde iets nie; nie 'n skepping van God nie, nie 'n 

positiewe wese nie, maar 'n ontkenning van die wet en die goeie. Dit is opstand teen die goeie, 'n 
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gemis daarvan; dit is die immorele teenoor die morele – die anderkant van die lig, naamlik die 

donker! Sonde is iets negatiefs, 'n gebrek. Dit is hierdie negatiewe wat Satan met alle mag wil 

bevorder teenoor God se heerlike positiewe Raadsplan met die mens. 

 

5. ONS ANDER BELYDENISSKRIFTE 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 1 

Die mens is van die begin af na die beeld van God geskape1. Verstandelik was hy toegerus met 

ware en heilsame kennis van sy Skepper en van geestelike sake. In sy wil en hart was hy met 

geregtigheid toegerus en sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig. Maar deur 

die ingewing van die duiwel en uit sy eie vrye wil het hy hom van God losgeskeur en homself van 

hierdie uitnemende gawes beroof2. Daarenteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring: 

blindheid, verskriklike duisternis ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, 

rebellie en hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiwerheid van sy hele gesindheid3. 

Skriffundering 

1. Genesis 1:26-27 

2. Genesis 3:1-7. 

3. Efesiërs 4:17-19 

 

D.L HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 2 

Net soos die mens ná die val was, so was ook die kinders wat hy voortgebring het. As verdorwene 

het hy verdorwe kinders voortgebring. Dit hou in dat die verdorwenheid, volgens die regverdige 

oordeel van God, van Adam af op al sy nakomelinge oorgegaan het. Net Christus is hierin 'n 

uitsondering. Die verdorwenheid van die mens ontstaan dus nie deur navolging, soos die Pelagiane 

vroeër beweer het nie, maar deur die voortplanting van die verdorwe natuur1. 

Skriffundering 

1. Job 14:4; Psalm 51:7; Romeine 5:12; Hebreërs 4:15 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 3 

Alle mense word daarom in sonde ontvang en as kinders van die toorn gebore, onbekwaam tot 

enigiets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die sonde en slawe van die 

sonde1. Sonder die genade van die Heilige Gees, wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle 

nie tot God terugkeer of hulle verdorwe natuur verbeter of onderneem om dit te verbeter nie2. 

Skriffundering 

1. Johannes 3:3-6; Johannes 8:34 

2. Romeine 6:16,17; Efesiërs 2:1 -3; Titus 3:5 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 4 

Na die sondeval het daar in die mens tog nog 'n bietjie van die lig van die natuur oorgebly. Daardeur 

het hy 'n mate van kennis van God, van die natuurlike dinge, van die onderskeid tussen die 

betaamlike en onbetaamlike bly behou en vertoon hy in sekere mate 'n strewe na deug en openbare 

gedissiplineerdheid. Vir die mens is dit egter onmoontlik om deur hierdie lig van die natuur tot die 

saligmakende kennis van God te kom en hom tot God te bekeer. Gevolglik kan hy selfs in 

natuurlike en burgerlike sake hierdie lig nie reg gebruik nie. Hoe ook al, veeleer verduister hy dit 

heeltemal op verskillende maniere en bedek dit in ongeregtigheid. Omdat hy dit doen, is daar voor 

God vir hom geen verontskuldiging nie1. 

Skriffundering 

1. Romeine 1:18 - 20; Romeine 2:14-15 

 

D.L HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 5 
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Net soos met die lig van die natuur, so is dit ook gesteld met die Tien Gebooie wat God deur Moses 

in besonder aan die Jode gegee het. Die wet vlek wel die grootheid van die sonde oop en oortuig 

die mens hoe langer hoe meer van sy skuld, maar dit dui geen geneesmiddel aan en deel geen kragte 

mee om uit hierdie ellende te kom nie. Die wet het dus, omdat dit deur die sondige natuur kragteloos 

gemaak is, die oortreder onder die vloek laat bly. Daarom kan die mens nie deur die wet die 

saligmakende genade verkry nie1. 

Skriffundering 

1. Romeine 3:19-20; Romeine 7:10 - 13; Romeine 8:3-4; 2 Korintiërs 3:6-7 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4VERWERPING VAN DIE DWALINGS (VD) PARAGRAAF: 1 

Daarom verwerp die Sinode die dwaling van hulle wat leer: 'n Mens kan eintlik nie sê dat die 

erfsonde alleen voldoende is om die hele menslike geslag te veroordeel of om tydelike en ewige 

strawwe te verdien nie. 

Die Sinode leer: Hulle weerspreek immers die apostel wat sê: Deur een mens het die sonde in die 

wêreld ingekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat 

almal gesondig het: en1: Die oordeel was uit één tot veroordeling, en2: Die loon van die sonde is 

die dood3. 

Skriffundering 

1. Romeine 5:12 

2. Romeine 5:16 

3. Romeine 6:23 

 

HOOFSTUK: 3 EN 4VD PARAGRAAF: 2 

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die geestelike gawes of goeie hoedanighede 

en deugde soos goedheid, heiligheid en regverdigheid kon nie deel van die wil van die mens wees 

toe hy in die begin geskep is nie. Daarom kon dit in die sondeval ook nie van die wil geskei word 

nie. 

Die Sinode leer: Dit is in stryd met die beskrywing van die beeld van God wat, volgens die apostel 

in Efesiërs 4:24, in geregtigheid en heiligheid bestaan, en beide setel sonder twyfel in die wil1. 

Skriffundering 

1. Efesiërs 4:24 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4VD PARAGRAAF: 3 

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Hierdie geestelike gawes is in die geestelike 

dood nie van die mens se wil geskei nie, aangesien die wil op sigself nooit verdorwe was nie. Dit 

is slegs deur die verduistering van die verstand en wisselvalligheid van die neigings verhinder. 

Wanneer hierdie hindernisse uit die weg geruim is, kan die wil dan weer sy vrye, aangebore krag 

uitoefen. Dit wil sê dit kan allerhande goeie dinge wat hom voorgehou word, self wil en self kies 

of nie wil en nie kies nie. 

Die Sinode leer: Dit is 'n nuwigheid en 'n dwaling waardeur die kragte van die vrye wil verhef 

word, en dit teen die uitspraak van die profeet: Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is 

dit1, en van die apostel: Onder wie (nl. die kinders van die ongehoorsaamheid) ons almal ook vroeër 

gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen 

het2. 

Skriffundering 

1. Jeremia 17:9 

2. Efesiërs 2:3 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4VD PARAGRAAF: 4 
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Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die mens wat nie weergebore is nie, is nie 

werklik en nie heeltemal dood in sondes nie. Ook is alle kragte om die geestelike goeie te doen 

hom nie ontneem nie. Hy kan nog honger en dors na die geregtigheid en die lewe en kan die offer 

van 'n verslae en gebroke gees, wat God welgevallig is, bring. 

Die Sinode leer: Hierdie opvattings stry teen die duidelike getuienisse van die Skrif: Julle was dood 

deur die misdade en die sondes1, en: al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg 

was2. Buitendien is honger en dors na bevryding uit die ellende, na die lewe, asook die offer van 'n 

gebroke gees aan God, slegs eie aan die wedergeborenes en aan hulle wat salig genoem word3. 

Skriffundering 

1. Efesiërs 2:1; Efesiërs 2:5 

2. Genesis 6:5; Genesis 8:21 

3. Psalm 51:10; Matteus 5:6 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4VD PARAGRAAF: 5 

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Die verdorwe en natuurlike mens kan die 

algemene genade (waaronder hulle die lig van die natuur verstaan) of die gawes wat ná die sondeval 

nog in hom oorgebly het, tot sy heil gebruik. Deur dit só te gebruik kan hy 'n groter genade, naamlik 

die evangeliese of verlossende genade en die saligheid self, geleidelik en trapsgewyse verkry. Op 

hierdie wyse betoon God Hom van sy kant bereid om Christus aan alle mense te openbaar. Hy het 

die middele wat vir die openbaring van Christus en vir geloof en bekering nodig is, aan almal 

genoegsaam en kragdadig geskenk. 

Die Sinode leer: Behalwe die ervaring van alle tye getuig die Skrif immers ook dat dit vals is, want 

Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en verordeninge. So het Hy aan 

geen enkele nasie gedoen nie; en sy verordeninge, dié ken hulle nie1, en God het in die tye wat 

verby is, toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel2, en: Hulle (naamlik Paulus en sy 

reisgenote) is deur die Heilige Gees verhinder om die woord in Asië te verkondig; en toe hulle by 

die grens by Misië kom, het hulle probeer om na Bithinië toe te gaan, maar die Gees van Jesus het 

hulle dit nie toegelaat nie3. 

Skriffundering 

1. Psalm 147:19-20 

2. Handelinge 14:16 

3. Handelinge 16:6-7 

 

N.G.B. ARTIKEL 14: DIE SKEPPING VAN DIE MENS, DIE SONDEVAL EN DIE GEVOLGE 

DAARVAN 

Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het1; Hy het hom volgens sy beeld en 

gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê goed, regverdig en heilig2, sodat hy met sy wil in alles met 

die wil van God ooreenstem. Maar toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan nie en sy 

uitnemendheid nie besef nie. Hy het homself egter, deur na die woord van die duiwel te luister, 

willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp3. 

Hy het immers die gebod van die lewe wat hy ontvang het, oortree en homself deur die sonde 

losgeskeur van God, wat sy ware lewe was; so het hy sy hele natuur verderf en daarmee die 

liggaamlike en geestelike dood verdien4. 

Hy het deurdat hy in al sy doen en late goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy 

voortreflike gawes wat hy van God ontvang het, verloor5 en hy het niks anders daarvan oorgehou 

nie as slegs klein oorblyfsels, wat egter genoegsaam is om hom van alle verontskuldiging te 

ontneem6. 

Al die lig wat ons het, het immers in duisternis verander7, soos die Skrif ons leer: En die lig skyn 

in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie, waar die heilige Johannes die mense 

duisternis noem8. 
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Daarom verwerp ons alles wat in stryd hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word, 

aangesien die mens niks anders as 'n slaaf van die sonde is nie en: "'n Mens kan niks aanneem as 

dit hom nie uit die hemel gegee is nie" 9. 

Want wie is daar wat daarop sal roem dat hy uit homself iets goeds kan doen, terwyl Christus sê: 

"Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie"? 10 

Wie sal op sy eie wil roem as hy verstaan dat "… wat die vlees bedink, vyandskap teen God is"? 11 

Wie sal op sy eie kennis roem as die natuurlike mens die dinge van die Gees van God nie aanneem 

nie? 12 

Kortom: Wie sal ook maar op 'n enkele gedagte roem as hy verstaan dat ons uit onsself nie 

bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie maar dat ons bekwaamheid uit God is? 13 

Daarom is dit reg dat wat die apostel sê, onwrikbaar bly, want dit is God wat in julle werk. Hy 

maak julle gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer14. 

Want daar is geen verstand en geen wil in ooreenstemming met die verstand en die wil van God as 

Christus dit nie in die mens tot stand bring nie. Dit leer Hy ons as Hy sê: "Sonder My kan julle niks 

doen nie"15. 

1. Genesis 2:7; Genesis 3:19; Prediker 12:7 

2. Genesis 1:26-27; Genesis 1:31; Efesiërs 4:24; Kolossense 3:10 

3. Genesis 3:16-19; Prediker 7:29; Romeine 5:12 

4. Genesis 2:17; Jesaja 59:2; Efesiërs 2:1; Efesiërs 4:17-19 

5. Psalm 49:21; Psalm 94:11; Romeine 3:10; Romeine 8:6 

6. Romeine 1:20-21 

7. Efesiërs 5:8 

8. Johannes 1:5 

9. Jesaja 26:12; Johannes 3:27 

10. Johannes 6:44 

11. Romeine 7:5; Romeine 8:7 

12. 1 Korintiërs 3:5 

13. 2 Korintiërs 3:5 

14. Filippense 2:13 

15. Johannes 15:5 

 

N.G.B. ARTIKEL 15: DIE ERFSONDE 

Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike geslag 

uitgebrei het1. 

Dit is 'n verdorwenheid van die hele natuur2 en 'n oorgeërfde gebrek waarmee selfs die klein 

kindertjies in die moederskoot besmet is3. 

Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande sonde laat uitspruit. Dit is daarom so afskuwelik 

en gruwelik voor God dat dit rede genoeg is om die menslike geslag te verdoem4. 

Dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome uitgeroei nie, aangesien 

die sonde aanhoudend uit hierdie verdorwenheid opborrel soos water uit 'n giftige fontein5. 

Dit word die kinders van God ewenwel nie tot verdoemenis toegereken nie maar deur sy genade 

en barmhartigheid vergewe6. 

God vergewe nie sodat die gelowiges in die sonde gerus sou slaap nie maar wel sodat die besef van 

hierdie verdorwenheid hulle dikwels sou laat sug in die verlange om van hierdie liggaam van die 

dood verlos te word7. 

Ons verwerp hiermee die dwaling van die Pelagiane, wat sê dat hierdie sonde uit niks anders as uit 

navolging ontstaan nie. 

1. Romeine 5:12-14; Romeine 5:19 

2. Romeine 3:10 

3. Job 14:4; Psalm 51:7; Johannes 3:6 
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4. Efesiërs 2:3 

5. Romeine 7:8 - 13; Romeine 7:17-18; Romeine 7:20-24 

6. Efesiërs 2:3-5 

7. Romeine 7:24 

 

C. DIE DIEPTE VAN DIE SONDEVAL 
 

Ons het tot hiertoe gehoor hoe die mens misluk het. Hy het hopeloos gefaal. En ons het ook geen 

versagtende omstandighede vir hom gevind nie. En ons weet nou ook dat die fout in geen opsig by 

God lê nie. Ons voel diep verneder, skaam, skuldig, ongelukkig, moedeloos… 

 

1. BINNEKANT FOUT 

 

Nou kom ons by die vraag wat nog bo-op al die ontnugterende vrae en antwoorde wat ons alreeds 

moes hoor, gestapel word: "Is ons dan so verdorwe dat ons heeltemal onbekwaam is tot enige goed 

en geneig tot alle kwaad?" Dan antwoord ons soos 'n mens wat lamgeslaan is, maar sommer: "ja" 

– en dan, dan eers besef ons wát ons geantwoord het: 

 

Onbekwaam tot enige goed?  

Geneig tot alle kwaad? 

 

Kan dit waar wees? Dit is tog seker nie so nie! 

 

Maar 'n slegte boom kan tog nie goeie vrugte dra nie. 

 

Die mens het wel mens gebly na die sondeval; Hy het nie die kragte en gawes wat God hom gegee 

het sommer net kwytgeraak nie, maar hy het hulle gaan gebruik in 'n verkeerde rigting. 'n Mens 

kan die kosbaarste goud gebruik vir sonde. Uiterlik het die mens nog dieselfde gelyk, maar innerlik 

het hy geweldig verander. Hy het byvoorbeeld dadelik agtergekom dat hy nakend is. Dit is 'n bewys 

van 'n skuldgevoel en 'n skuldige gewete wat ontstaan het. Daarom het hy dadelik van God probeer 

wegkom en vir Hom weggekruip in die tuin. En die eerste daad waarvan ons lees na die val is 'n 

moord! 

 

Sedertdien het die sonde gesprei oor die hele mens en oor die hele menslike lewe. Geen enkele 

stukkie van die lewe is onaangetas nie. 

 

2. ONBEKWAAM TOT ENIGE GOED 

 

Elke deel van die mens is besmet: sy verstand, sy wil, sy emosies. En dit is die geval vanaf die dag 

van sy geboorte. 

 

Maar kan ons dan geen goed doen nie? Die mens het tog ook nie verander in 'n duiwel nie. Hy kan 

tog nog goed doen op verskillende terreine: op die terrein van die sosiale lewe (byvoorbeeld 

vriendskap); op die terrein van die tegniek, ja selfs op die sedelike terrein, weet hy byvoorbeeld 

nog wat betaamlik is. Daar het selfs 'n algemene godsbegrip by hom oorgebly. Hy het ook nog 

kennis - geweldige kennis van aardse dinge; hy het ook 'n sekere geregtigheid (wat dikwels uitkom 

in 'n regverdigheidsgevoel of 'n eiegeregtigheid). Dit alles het behoue gebly, hoewel dit alles 

aangetas is deur die sonde, sodat die "goeie" wat die mens doen, dikwels spruit uit selfsug en eie 

eer en selfbeoordeling. 
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Maar die punt is: die mens kan niks goeds doen wat aanvaarbaar is voor God nie! Hy is onbevoeg 

om God te behaag. Hy kan niks doen wat sy saligheid kan verwerf nie. Hy kan geen daad doen wat 

suiwer gemotiveer word deur liefde vir God en die medemens nie. "Want sonder My kan julle niks 

doen nie" (Joh. 15:5). 

 

Die Dordtse Leerreëls stel dit duidelik: 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 4 

Na die sondeval het daar in die mens tog nog 'n bietjie van die lig van die natuur oorgebly. Daardeur 

het hy 'n mate van kennis van God, van die natuurlike dinge, van die onderskeid tussen die 

betaamlike en onbetaamlike bly behou en vertoon hy in sekere mate 'n strewe na deug en openbare 

gedissiplineerdheid. Vir die mens is dit egter onmoontlik om deur hierdie lig van die natuur tot die 

saligmakende kennis van God te kom en hom tot God te bekeer. Gevolglik kan hy selfs in 

natuurlike en burgerlike sake hierdie lig nie reg gebruik nie. Hoe ook al, veeleer verduister hy dit 

heeltemal op verskillende maniere en bedek dit in ongeregtigheid. Omdat hy dit doen, is daar voor 

God vir hom geen verontskuldiging nie1. 

Skriffundering 

1. Romeine 1:18 - 20; Romeine 2:14-15 

 

Ons kan dit dus so stel dat dit nie 'n fisiese nie, maar wel 'n sedelike onmag is wat by die mens 

ingetree het. 

 

3. GENEIG TOT ALLE KWAAD 

 

Ons het reeds die beeld gebruik van 'n lamp wat van die dak af hang. As jy hom lossny, val hy 

grond toe. Dit is sy hele neiging. So het die mens se hele neiging geword na die sonde toe (Gen. 

6:5, 8:21; Job. 14:4, 15:14, 16, 35). 

 

Maar beteken dit nou dat elke mens alle kwaad en elke sonde doen? Nee, gelukkig nie. Deur die 

bewaring van God gaan elke neiging nie oor tot die daad nie. Die Kategismus praat ook nie van die 

indiwiduele mens nie, maar van die mens in die algemeen. 

 

Die kwaad skuil egter in ons almal.  

 

Die kern van die mens het sleg geword. 

 

Ook teen hierdie leerstuk van die algemene verdorwenheid van die mens is daar natuurlik van 

verskillende kante heftige protes aangeteken veral van die kant van die humanistiese rigtings wat 

die mens eerste stel – selfs sekere kerke praat hierin saam. 

 

Hulle meen dat die mens inherent (in sy wese) goed is. Hy moet maar net kans kry om tot ontluiking 

te kom. Kyk hoe presteer die mens. Hy 1oop dan al op die maan rond! Daarom is daar ook 

opvoedkundige rigtings wat van die standpunt uitgaan dat die mens nie moet gedissiplineer word 

nie, maar daar moet net die nodige prikkels verskaf word vir die goeie in hom om na vore te kom. 

Maar dan onthou ons die wêreldoorloë en die terroriste en die haat veldtogte en dwelmverslawing 

en dan wag ons nog altyd op die goeie 

 

4. 'N ANDER VOORWERP 
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Die verpletterendste aanduiding van hoe diep die mens regtig geval het, begin wanneer 'n mens 

begin vra: hoe kan hy herstel word? 

 

En dan vind jy uit dat hy nie herstel kan word nie – altans nie binnekant, in sy kern nie. Hy is so 'n 

wrak dat hy net goed is om afgetakel te word. Niks minder nie as 'n hele nuwe motor is nodig! 

 

Dit is absoluut so, tensy… O, ons dank die Here vir daardie "tensy". Dit is die eerste ligstraaltjie 

wat insny in die donker refleksie wat ons in die spieël van die wet gesien het. Die Here Jesus het 

hierdie "tensy" baie duidelik aan Nikodemus gestel: Nikodemus, die voortreflike, eerlike, soekende 

rabbi. 'n Man met groot erns wat selfs in die middel van die nag met sy probleem na Jesus gaan, 'n 

lid van die Sanhedrin, 'n besnedene, 'n 1iefling van die volk. Hy moet hoor dat Jesus vir hóm sê: Jy 

sal nooit die Koninkryk van God sien nie, tensy jy weer gebore word! Nikodemus kon dit eers nie 

verstaan nie. Maar die Here Jesus het sy woorde versigtig gekies. 

Hy wou vir Nikodemus sê dat soos hy is – hoe voortreflik ook al – sal nie hy, en niemand anders 

die ewige lewe kan beërwe nie. Dit is ongelukkig vir die mens verbeur. Daar sal eers iets met hom 

moet gebeur. Hy sal binnekant verander moet word. Hy sal moet herstel word tot daardie 

oorspronklike staat waarin Adam en Eva geskape was. Hy sal dus heeltemal nuut moet word. Hy 

sal so radikaal binnekant moet verander asof hy oor gebore word! Van die grond af, van binne af, 

sal hy moet verander (Joh. 3:3). 

 

En dit kan hyself nie doen nie! Hy kan dit ook nie vir iemand anders doen nie. Nee, so is "elkeen 

wat deur die Gees gebore word" (Joh. 3:8). Net God kan dit vir ons doen. Soos God alleen kan 

skep, so kan net Hy ons ook herskep. Hy gooi nie die klei weg nie, maar Hy maak daaruit 'n totaal 

nuwe voorwerp. 

 

Op sy mooiste word dit so beskrywe:  

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 11 

Verder: wanneer God sy welbehae in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering 

in hulle werk, dan laat Hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Hy verlig ook nie 

net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees, sodat hulle die dinge van die Gees van God reg 

verstaan en onderskei nie. Maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees, wat die 

wedergeboorte skenk, dring Hy ook deur tot in die binneste dele van die mens, open Hy die geslote 

hart, versag Hy wat hard is en besny Hy wat onbesnede is. In die wil stort Hy nuwe eienskappe in 

en maak die wil, wat dood was, lewend; wat sleg was, goed; wat onwillig was, gewillig en wat 

ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit, soos 'n goeie boom, 

vrugte van goeie werke kan dra1. 

Skriffundering 

1. Deuteronomium 30:6; Esegiël 11:19; Esegiël 36:26; Matteus 7:18; Handelinge 16:14; 1 

Korintiërs 2:10-14; Hebreërs 4:12; Hebreërs 6:4 -6 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 12 

Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking 

waarvan die Skrif so heerlik spreek wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur 

die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op enige ander wyse in ons gewerk nie, 

sodat, na die voltooiing van God se werk, dit dan in die mens se mag sou lê om weergebore te word 

of nie, om bekeer te word of nie. Dit is 'n volkome bonatuurlike, baie kragtige en tegelyk baie 

aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die 

Skrif wat deur Hom, die Outeur van hierdie werkinge, geïnspireer is, is dit in sy krag nie minder of 

geringer as die skepping of die opwekking van die dooies nie. Die gevolg is dat almal in wie se 
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harte God op hierdie wonderlike wyse werk, sekerlik, onfeilbaar en kragdadig weergebore word 

en daadwerklik glo. Dan word die wil, wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg 

nie, maar omdat dit deur God beweeg word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die 

mens, deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer1. 

Skriffundering 

1. Johannes 3:3; Johannes 5:25; Romeine 4:17; 2 Korintiërs 4:6; 2 Korintiërs 5:17; Efesiërs 

5:14; Filippense 2:13 

 

Dit is juis hierdie heerlike "tensy" wat vir ons wys hoe onbekwaam ons is tot enige goed en hoe 

geneig ons in werklikheid is tot alle kwaad. Niks minder nie as 'n geheel nuwe mens moet opstaan 

in die plek van die oue, voordat ons "ander voorwerp" kan wees (2 Kor. 5:17). 

In onsself is ons maar net 'n wrak wat afgeskryf moet word. 

 

Toetsvrae oor punt B 

1. Hoekom het God dan net een boom van al die dinge op die aarde uitgesonder om van Adam en 

Eva te weerhou? 

2. Watter leuen het die slang vir Eva vertel? 

3. Het die sonde net by Adam en Eva gebly? 

4. Wat noem ons die gevolge van die sonde? 

5. Wie is dus die skuldige wat veroorsaak het dat ons van nature geneig is om God en ons naaste 

te haat? 

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Watter vorm van goed het daar tóg in die mens oorgebly na die sondeval? 

2. Doen elke mens elke moontlike sonde? 

3. Hoekom het die Here Jesus juis die woorde "weer gebore" uitgekies om aan Nikodemus te 

verduidelik wat moet gebeur? 

4. Wie bewerk die wedergeboorte in 'n mens? 

5. Watter verskil maak die wedergeboorte in jou lewe volgens 2 Kor. 5:17? 

 
Les 5 
 

STRAF GOD SONDE? 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 4 
 

SONDAG: 4 – VRAAG EN ANTWOORD: 9 

 

Vraag: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan 

doen nie? 

 

Antwoord: Nee, 1 want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. 2 Maar die mens het 

homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel3 en deur moedswillige 

ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 1:26-27; Efesiërs 4:24 

2. Genesis 3:13; 1 Timoteus 2:13-14 
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3. Genesis 3:4-6; Romeine 5:12 

 

SONDAG: 4 – VRAAG EN ANTWOORD: 10 

 

Vraag: Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? 

 

Antwoord: Nee, glad nie; inteendeel, sy toorn is verskriklik1 sowel oor die erfsonde as oor die 

sonde wat ons self doen: Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel 

straf 2. Hy het immers gesê: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek 

van die wet om dit te doen nie3. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 2:17 

2. Eksodus 20:5; Eksodus 34:7; Psalm 5:6; Psalm 50:21; Nahum 1:2; Romeine 1:18; 

Efesiërs 5:6; Hebreërs 9:27 

3. Deuteronomium 27:26; Galasiërs 3:10 

 

SONDAG: 4 – VRAAG EN ANTWOORD: 11 

 

Vraag: Is God dan nie ook barmhartig nie? 

 

Antwoord: God is wel barmhartig; 1 maar Hy is ook regverdig. 2 Daarom eis sy geregtigheid 

dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is; ook met die swaarste 

straf gestraf moet word - dit is met die ewige straf aan liggaam en siel. 

 

Skriffundering 

1. Eksodus 34:6-7; Eksodus 20:6 

2. Eksodus 20:5; Eksodus 23:7; Eksodus 34:7; Psalm 5:5-6; Psalm 7:10; Nahum 1:2-3 

 

Lees: Jeremia 27 en 28 
 

Die deel van die Kategismus oor die sonde is kort maar kragtig. Ons word nie gespaar nie. Ons het 

nou reeds onsself gespieël in die wet en gesien hoe skuldig ons is. Ons het besef ons kan die wet 

nie nakom nie, en dit is ons eie skuld dat ons so uiters bedorwe geraak het. Ons erf die skuld en die 

smet van Adam en kan niks goeds voor God doen nie. 

 

Wat ons tot dusver behandel het, is ook nog glad nie al in verband met ons sondes nie. God laat dit 

nie maar net daar nie. Hy straf sonde! Sonde kan nie maar eenkant gelaat word nie. God het nie 

vrede daarmee nie! 

 

Mense wat die straf van God oor sonde nie ernstig opneem nie, het 'n hopeloos gebrekkige begrip 

van God en 'n baie oppervlakkige begrip van sonde.  

 

1. HOE STRAF GOD SONDE? 

 

God straf tydelik en ewiglik. Maar om enigsins 'n beeld van die straf van God oor sonde te kry, 

moet ons kyk na die gevolge en vloek van die sonde. Daarom neem ons die vloek wat God na die 

val as gevolg van die sonde uitgespreek het, as uitgangspunt:- 

 

Ons verdeel dit soos volg: 
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1.1 Die sosiaal-ekonomiese vloek 

 

“En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom 

geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie – vervloek is die aarde om jou ontwil; met 

moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. 

Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet. 

In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy 

geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer” (Gen. 3:17-19). 

 

Hierdie vloek openbaar hom in die geweldige stryd om te bestaan, Die natuur het vyandig teenoor 

die mens geword. Dit is die stryd om voldoende produksie van voedsel, onvrugbaarheid van die 

aarde, droogte, rampe, oorstromings, aardbewings, stryd in verband met grondbesit, oor-produksie, 

hongersnood, besoedeling, armoede, werkloosheid, stakings, bevolkingsontploffing, oorloë, 

moord, ontvoerings, afpersing, diefstal en nog talle ander persoonlike, sosiale en wêreldprobleme 

wat al hewiger word. 

 

1.2 Die seksuele aspekte van die vloek 

 

“Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart 

sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers” (Gen. 3:16). 

 

Die onderlinge verhoudings van die geslagte is ook getref. Daarom het gevolg: pyn met 

kindergeboorte, die begeerte van die vrou om die man se rol oor te neem, die oorheersing van die 

vrou deur die man, verlange, hartstog, verslawing, wellus, onreinheid, stryd om selfbeheersing, 

perversie, homoseksualiteit, prostitusie, ontug, owerspel, egskeidings, vrye liefde, proefhuwelike, 

aborsie, sedelike verwildering en alle dinge wat daarmee saamhang soos jaloesie, dronkenskap, 

twis, haat, ens. Die bose invloed van Satan duur steeds voort. 

 

1.3 Die dood en verganklikheid as vloek en straf 

 

 “… maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die 

dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe” Gen. 2:17. 

 “In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy 

geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer” (Gen. 3:19).  

 

Dood is skeiding en losmaking van gemeenskapsbande.  

 

Ons onderskei tussen drie soorte dood:- 

 

1.3.1 Die geestelike dood  

 

Die gemeenskap met God is hier verbreek. Nou is daar skuld en smet, wroeging, onvrede, ongeluk, 

onreinheid, besoedeling, ens. As gevolg van die breuk met God is die mag en invloed van Satan 

soveel sterker en beset hy die mens se hart met al sy bose magte. Daarom is die mens in sy 

natuurlike staat (na die val) "dood in die sonde en die misdade" (Ef. 2:1). 

 

1.3.2 Die liggaamlike dood 
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 Dit is wanneer die band tussen die liggaam en die gees verbreek word (Pred. 12:7). Omdat hierdie 

toestand vir almal wag tot op die wederkoms van Christus, heers die dood oor ons hele lewe. Van 

die geboorte af is dit 'n stryd teen die dood; teen siekte, pyn, gevare, ongelukke, sorge, moeite, 

rampe, ouderdom, swakheid, rou, teleurstelling.  

 

Natuurlik moet ons onthou dat alle siekte, pyn en teleurstellings, ens. nie noodwendig straf op 

sonde is nie. God stuur ook vir sy kinders beproewings (toetse) om hulle te vorm en te louter. 

 

1.3.3 Die ewige dood 

 

 Dit is die ewige skeiding tussen God en die mens. Dit is wat die Bybel ook noem die tweede dood 

(Openb. 2:11, 20:6, 14). Dit is wanneer alle genade finaal verbeur is en die mens wat sonder 

Christus sterwe die ewige straf vir sy sonde ontvang. Die Bybel noem dit die hel. Die Here Jesus 

het self gepraat van "die helse vuur" (Matt. 5:22), "die verderf" (Matt. 7:13), "die buitenste 

duisternis" (Matt. 25:30), "geween en gekners van die tande" (Matt. 25:30), ens. Lees Matt. 25 

waar Hy beskryf hoe Hy sal oordeel wanneer Hy weer kom en skeiding sal bring tussen die 

"geseëndes" en "vervloektes" vir wie Hy sal sê: "Gaan weg van My, julle vervloektes in die ewige 

vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele" (Matt. 25:41). Waar en wat die hel presies is, weet 

ons nie, maar dat dit 'n werklikheid is, net soseer as die hemel, is seker (Matt. 25:41). 

 

In hierdie punt het ons dus onder andere genoem wat die gevolge van die sonde is, en dit is dan 

ook weer die resultaat van die straf wat God op die mens gelê het omrede sy sonde. Die straf van 

God op die sonde "in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele" (Matt. 25:41). Waar 

en wat die hel presies is, weet ons nie, maar dat dit 'n werklikheid is, net soos die hemel, is seker 

(Matt. 25:41). 

 

In hierdie punt het ons dus onder andere genoem wat die gevolge van die sonde is, en dit is dan 

ook weer die resultaat van die straf wat God op die mens gelê het omrede sy sonde. Die straf van 

God op die sonde is ontsettend omdat die sonde vir Hom so 'n ontsettend ernstige saak is. 

 

Maar juis van hierdie feit skram die mens met alle mag weg. 

 

2. DIE MENS SE EERSTE PUNT VAN VERWEER: GOD IS NOU ONBILLIK 

 

Die Kategismus wys ons nog op die verdere verkeerdheid van die mens. Vraag 9 vra of God dan 

nou nie onregverdig is nie. Hy wil dan hê dat ons mense die wet moet nakom terwyl ons reeds 

vasgestel het dat ons dit nie kan doen nie. God is dan nie billik nie. Hy wil hê 'n gebreklike moet 

loop! 

 

Daar is dit al weer. Die mens wil homself verontskuldig en die skuld op God laai. "Wie skuldig is, 

beskuldig", lui 'n spreekwoord. God het die mens al die kragte en gawes wat hy nodig gehad het 

om die wet na te kom, gegee. Hy het dit egter self "moedswillig" weggegooi deur sy 

ongehoorsaamheid. Deur sy eie toedoen, is hy gebreklik. Moet God nou sy wet verander en by die 

moedswillige mens aanpas? God het tog nie verander nie. Sy wet het niks verander nie. Dit is die 

mens wat self verander het. Hy is nie soseer onmagtig nie, maar veral onwillig. Daarom kom hy 

die wet nie na nie. 

 

Dit sou natuurlik nie reg wees as 'n onderwyser van sy klas verwag om dinge te weet wat heeltemal 

bokant hulle vermoë is nie, maar as hy dit deeglik en herhaaldelik verduidelik het, en dan die 

volgende dag verwag dat hulle dit moet ken, dan is dit billik. Hy het dit dan reeds aan hulle gegee! 
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Onthou daar was 'n verbond ('n ooreenkoms – die werkverbond) tussen God en Adam. Die feit dat 

Adam sy kant daarvan verbreek het, verbreek nie God se kant nie. God eis nog altyd 

gehoorsaamheid aan sy wet – net soos toe. God handhaaf nog altyd sy wet. As God sy reg sommer 

prysgee, is dit geen reg meer nie. God sal ook nie meer God wees as Hy nie getrou bly aan sy eie 

wet nie. (Wat sal gebeur as die mens so optree teenoor aardse skuld: as ons sou sê dat iemand wat 

sy geld gemors het en nie kan betaal nie, nou nie meer skuld het nie?) Hierdie redenasie word die 

"onsin van die sondaars" genoem. 

 

3. DIE MENS SE TWEEDE PUNT VAN VERWEER: GOD IS NOU ONNODIG 

STRENG  

 

In vraag 10 stel die Kategismus die verdere selfverontskuldigende gedagtes van die mens deur te 

dink (en te sê) dat God mos maar ons sondes ongestraf kon laat bly het. Hy is mos oppermagtig en 

soewerein. Hy maak mos sy eie wette. Hy kan dit mos maar oorsien. 

 

Ja, God is vrymagtig en Hy kan sy eie terme bepaal, maar Hy het mos met die mens (met Adam) 

so afgespreek. En God is altyd getrou. 

 

Hy doen wat Hy sê. Hy is nie 'n God van willekeur nie. Hy het nie twee wette nie. Hy het sy beloftes 

vervul, maar Hy vervul ook sy bedreiginge! “ 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). 

 

Hy laat die sonde nooit ongestraf bly nie. Hy haat sonde. Dit kan nie maar deurgaan nie. 

 

Sonde maak skuld en skuld moet betaal word. Dit kan nie maar op die boeke bly staan nie. Dit kan 

ook nie afgeskryf word nie – of dit nou erfskuld is (aangebore sondes, sien vraag 10) of ons 

daadsondes (werklike sondes). Sonde is sonde, en God se verordening daaromtrent is: "Die loon 

van die sonde is die dood" (Rom. 6:21; Rom. 1:32; Eseg. 18: 4). 

 

God het van Sy kant self hierdie wet gehandhaaf! Hy het sy eie Seun, Jesus Christus voorsien om 

die volle vloek en straf van die sonde op Hom te neem. Nee, Hy het nie die sonde ongestraf laat 

bly nie, selfs ook nie vir sy kinders wat Hy in Christus vryspreek van die doodstraf nie, maar hulle 

sonde is in die kruis en dood van Christus beslis en seker gestraf. God sien sonde nie maar deur die 

vingers nie. 

 

As God die sonde ongestraf gelaat het, was Hy 'n leuenaar en sou ons Hom op geen verdere punt 

ernstig opgeneem het nie. 

 

4. DIE MENS SE DERDE VERWEERPUNT: GOD IS NOU NIE MEER GENADIG 

NIE  

 

Die onwillige mens gryp na nog 'n strooihalm tot selfverdediging. Die opposisie is weliswaar nou 

al swakker, want in vraag 11 word die reg van God op straf nou toegestaan, maar daar word gevra: 

Is God dan nie 'n God van liefde nie? Is Hy dan nie genadig en barmhartig nie? Hoekom straf Hy 

dan? Kan Hy nie maar vergewe nie? 

 

Nou wil die mens God teen Homself afspeel. Hy wil God se een deug los maak van die ander. God 

is 'n God van liefde, maar Hy is ook 'n God van haat: Hy het die sondaar lief, maar Hy haat die 

sonde. En solank as wat die sondaar aan sy sonde vasklem, straf God Hom want Hy haat sonde. 
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God is barmhartig, maar Hy is ook regverdig. Hy sal onbarmhartig wees as Hy onregverdig is. As 

God die sondaar maar oorsien omdat Hy genadig is, en die sondaar jammer kry, wat word dan van 

die reg? As God op een moment sê dat die sonde Hom verskriklik vertoorn (God se toorn is nie 

onbeheersde emosie nie, maar ŉ heilige afkeer van iets) en die ander oomblik maar weer oë 

toemaak, dan sal niemand God se toorn respekteer nie.  

 

Onthou die mens is skuldig aan hoogverraad! (die sonde is teen die allerhoogste majesteit van God 

begaan – vraag 11). Daarom het ons nie nou in die eerste plek met 'n liefdevolle Vader te doen nie, 

maar met 'n magtige Koning en 'n regverdige Regter! 

 

God kan die sonde straf, soos Hy in die gevalle van die sondvloed en Sodom en Gomorra gedoen 

het, maar Jesus Christus het vir ons tussenbeide getree. God wil die sonde straf, want Hy haat 

sonde. Daarom het Hy sy Seun gegee in die plek van die sondaars. God moet die sonde straf. In 

Getsémané het die Seun gepleit dat die beker, as dit moontlik is, by Hom verby moet gaan. Maar 

dit was nie moontlik nie. Hy moes dit leeg drink tot in die dood, tot in die smarte van die hel… 

 

Nee, God bly getrou en gelyk aan Homself. Hy handhaaf Homself as God. Daarom straf Hy sonde. 

 

5. ONS ANDER BELYDENISSKRIFTE 

 

Oor die straf op die sonde: 

 

D.L. HOOFSTUK: 2 PARAGRAAF: 1 

God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Sy 

geregtigheid – soos Hy Hom in sy Woord geopenbaar het – eis dat ons sondes, wat teen sy 

oneindige majesteit begaan is, nie alleen met tydelike nie, maar ook met ewige strawwe na siel en 

na liggaam gestraf moet word. Ons kan aan hierdie strawwe nie ontkom nie, tensy aan die 

geregtigheid van God voldoen word1. 

Skriffundering 

1. Eksodus 34:6-7; Romeine 5:16; Galasiërs 3:10 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4VD PARAGRAAF: 1 

Daarom verwerp die Sinode die dwaling van hulle wat leer: 'n Mens kan eintlik nie sê dat die 

erfsonde alleen voldoende is om die hele menslike geslag te veroordeel of om tydelike en ewige 

strawwe te verdien nie. 

Die Sinode leer: Hulle weerspreek immers die apostel wat sê: Deur een mens het die sonde in die 

wêreld ingekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat 

almal gesondig het: en1: Die oordeel was uit één tot veroordeling, en2: Die loon van die sonde is 

die dood3. 

Skriffundering 

1. Romeine 5:12 

2. Romeine 5:16 

3. Romeine 6:23 

 

N.G.B. ARTIKEL 15: DIE ERFSONDE 

Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike geslag 

uitgebrei het1. 

Dit is 'n verdorwenheid van die hele natuur2 en 'n oorgeërfde gebrek waarmee selfs die klein 

kindertjies in die moederskoot besmet is3. 
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Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande sonde laat uitspruit. Dit is daarom so afskuwelik 

en gruwelik voor God dat dit rede genoeg is om die menslike geslag te verdoem4. 

Dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome uitgeroei nie, aangesien 

die sonde aanhoudend uit hierdie verdorwenheid opborrel soos water uit 'n giftige fontein5. 

Dit word die kinders van God ewenwel nie tot verdoemenis toegereken nie maar deur sy genade 

en barmhartigheid vergewe6. 

God vergewe nie sodat die gelowiges in die sonde gerus sou slaap nie maar wel sodat die besef van 

hierdie verdorwenheid hulle dikwels sou laat sug in die verlange om van hierdie liggaam van die 

dood verlos te word7. 

Ons verwerp hiermee die dwaling van die Pelagiane, wat sê dat hierdie sonde uit niks anders as uit 

navolging ontstaan nie. 

1. Romeine 5:12-14; Romeine 5:19 

2. Romeine 3:10 

3. Job 14:4; Psalm 51:7; Johannes 3:6 

4. Efesiërs 2:3 

5. Romeine 7:8 - 13; Romeine 7:17-18; Romeine 7:20-24 

6. Efesiërs 2:3-5 

7. Romeine 7:24 

 

6. ONSKRIFTUURLIKE BESKOUINGS OMTRENT DIE STRAF OP DIE SONDE 

 

Teenoor hierdie leer van die ewige straf op die sonde is daar al verskeie onskriftuurlike leerstellings 

opgewerp, byvoorbeeld: 

 

6.1 Die Roomse leer van die vagevuur 

 

Dit kom van “Reinigingsvuur”: Volgens hulle gaan die siele van hulle wat nie "doodsondes" 

gedoen het nie, eers na die vagevuur, waar hulle van hulle sondes gereinig word. Daarna gaan hulle 

na die hemel. Dit staan nie in die Bybel nie.  

 

6.2 Die kondisionele (voorwaardelike) onsterflikheid van die Jehova-getuies 

 

Hulle sê dat nie alle mense onsterflik is nie. Net die gelowiges (dit wil sê dié wat aan hulle behoort) 

lewe vir ewig. Die ander word almal by die dood vernietig. Daar is dus, volgens hulle, nie so iets 

soos hel nie.  

 

6.3 Die leer van universele (algemene) saligheid 

 

Volgens sekere beskouings word alle mense tog uiteindelik gered. Ewige straf bestaan nie. In die 

Woord van God vind hierdie beskouinge egter nie steun nie. Hierdie mense wil. God nie ernstig 

opneem nie. 

 

7. GOD SE GROTE BARMHARTIGHEID 

 

O, en is God se barmhartigheid dan nie alreeds groter as sy toorn nie? Hy gee sommer al dadelik 

die moederbelofte aan Adam en Eva (Gen. 3:15). Christus het dadelik tussenbeide getree, want die 

mens het nie dadelik gesterf soos God gedreig het nie (Gen. 2:17). Die aarde word ook nie dadelik 

verwoes nie; die mens behou 'n gewete en ander norme; die vrou mag tog wel kinders hê; die man 

kan en mag werk en sy brood verdien; hulle kry nog voedsel uit die aarde! Die slot van Gen. 3 is 
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vol van die onverdiende goedheid van God! Daar is nog vreugde en weelde. God laat sy wêreld en 

sy mens nie vaar nie. 

 

God se barmhartigheid is tog nog oneindig meer as sy oordeel! 

 

Toetsvrae: 

I. Watter aspekte van die mens se lewe is deur die vloek van God oor die sonde getref? 

2. Watter drie vorms van dood is daar? 

3. Is dit so dat God iets van ons verwag wat ons glad nie kan doen nie, nooit kon doen nie, en ook 

nie voor verantwoordelik is dat ons dit nie kan doen nie? 

4. As God twee wette gehad het, een wat Hy aan ons voorskryf en 'n ander wat Hyself uitvoer, wat 

sou ons dan van sy wette gedink het? 

5. Voltooi hierdie sin: God het die son… lief, maar haat die son… 

 

Les 6 
 

GOD VOORSIEN ’N MIDDELAAR; SY VERBONDSHANDELINGE 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 5 EN 6 
 

SONDAG: 5 – VRAAG EN ANTWOORD: 12 

 

Vraag: Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf 

verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? 

 

Antwoord: God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. 1 Daarom moet ons òf deur 

onsself òf deur 'n ander ten volle betaal2 

 

Skriffundering 

1. Genesis 2:7; Eksodus 20:5; Eksodus 23:7; Esegiël 18:4; Lukas 16:2; 2 Tessalonisense 

1:6 

2. Matteus 5:26; Romeine 8:3-4 

 

SONDAG: 5 – VRAAG EN ANTWOORD: 13 

 

Vraag: Kan ons deur onsself betaal? 

 

Antwoord: Nee, glad nie; ons maak juis ons skuld elke dag nog groter1. 

 

Skriffundering 

1. Job 4:18-19; Job 9:2; Job 15:15-16; Psalm 130:3; Matteus 6:12; Matteus 16:26; 

Matteus 18:25 

 

SONDAG: 5 – VRAAG EN ANTWOORD: 14 

 

Vraag: Kan enige ander skepsel vir ons betaal? 
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Antwoord: Nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens 

gemaak het nie1. Ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God 

teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie2. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 3:17; Esegiël 18:4 

2. Psalm 130:3; Nahum 1:6 

 

SONDAG: 5 – VRAAG EN ANTWOORD: 15 

 

Vraag: Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? 

 

Antwoord: So een wat 'n ware1 en regverdige2 mens is, maar nogtans ook sterker as alle 

skepsels is, dit wil sê wat terselfdertyd ware God is3. 

 

Skriffundering 

1. 1 Korintiërs 15:21 

2. Hebreërs 7:26 

3. Jesaja 7:14; Jesaja 9:5; Jeremia 23:6; Lukas 11:22; Romeine 8:3-4 

 

SONDAG: 6 – VRAAG EN ANTWOORD: 16 

 

Vraag: Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? 

 

Antwoord: Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, 

vir die sonde moet betaal1. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie2. 

 

Skriffundering 

1. Jesaja 53:4-5; Jeremia 33:15; Esegiël 18:4; Esegiël 18:20; Romeine 5:18; 1 Korintiërs 

15:21; Hebreërs 2:14-16 

2. Psalm 49:8; Hebreërs 7:26-27; 1 Petrus 3:18 

 

SONDAG: 6 – VRAAG EN ANTWOORD: 17 

 

Vraag: Waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? 

 

Antwoord: Om deur die krag van sy Godheid1 die las van die toorn van God2 aan sy 

mensheid te kon dra3 en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee4. 

 

Skriffundering 

1. Jesaja 9:5; Jesaja 63:3; Romeine 1:4; Hebreërs 1:3 

2. Deuteronomium 4:24; Psalm 130:3; Nahum 1:6 

3. Jesaja 53:4; Jesaja 53:11 

4. Jesaja 53:5; Jesaja 53:11; Jesaja 54:8; Johannes 3:16; Handelinge 20:28; 1 Petrus 

3:18 

 

SONDAG: 6 – VRAAG EN ANTWOORD: 18 

 

Vraag: Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God1 en ware2 regverdige mens is3? 

 



41 
 

Skriffundering 

1. Jesaja 9:6; Jeremia 23:6; Maleagi 3:1; Romeine 8:3; Romeine 9:5; Galasiërs 4:4; 1 

Johannes 5:20 

2. Lukas 1:42; Lukas 2:6-7; Romeine 1:3; Romeine 9:5; Filippense 2:7; Hebreërs 2:14; 

Hebreërs 2:16-17; Hebreërs 4:15 

3. Jesaja 53:9; Jesaja 53:11; Jeremia 23:5; Lukas 1:35; Johannes 8:46; Hebreërs 4:15; 

Hebreërs 7:26; 1 Petrus 1:19; 1 Petrus 2:22; 1 Petrus 3:18 

 

Antwoord: Ons Here Jesus Christus4, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, 

heiligmaking en volkome verlossing gegee het5. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 1:23; Lukas 2:11; Johannes 1:1; Johannes 1:14; Johannes 1:18; Johannes 

14:6; Romeine 9:5; 1 Timoteus 2:5; 1 Timoteus 3:16; Hebreërs 2:9 

2. 1 Korintiërs 1:30; 2 Korintiërs 5:21 

 

SONDAG: 6 – VRAAG EN ANTWOORD: 19 

 

Vraag: Waaruit weet jy dit? 

 

Antwoord: Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak 

het1. Daarna het Hy dit deur die heilige aartsvaders2en profete3 laat verkondig en deur die 

offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld4; Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore 

Seun vervul5. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 3:15 

2. Genesis 12:3; Genesis 22:18; Genesis 26:4; Genesis 49:10 

3. Jesaja 42:1-4; Jesaja 43:25; Jesaja 49:5-6; Jesaja 49:22; Jesaja 53; Jeremia 23:5-6; 

Jeremia 31:32-33; Jeremia 32:39-41; Miga 7:18-20; Johannes 5:46; Handelinge 3:22-

24; Handelinge 10:43; Romeine 1:2; Hebreërs 1:1 

4. Johannes 5:46; Kolossense 2:7; Hebreërs 10:1; Hebreërs 10:7 

5. Romeine 10:4; Galasiërs 3:24; Galasiërs 4:4-5; Kolossense 2:17 

 

Lees: Gen. 22:1-19 
 

In hierdie gedeelte volg die Kategismus weer 'n proses van eliminasie (uitskakeling). Daar is skuld 

en dit moet betaal word. Maar nou noem hy eers verskillende sake en persone wat dit nie vir ons 

kan betaal nie. Dan kom die heerlike ontknoping: Daar is tog wel 'n Middelaar! Dit is die klimaks 

wat bereik word. 

 

B. GOD VOORSIEN 'N MIDDELAAR 
 

1. DIE OOTMOEDIGE ERKENNING 

 

Aangesien ons dan na die regverdige oordeel van God tydelike en ewige straf verdien…" Nou het 

die wet vir ons ons sondes en ellendes deeglik leer ken. Nou erken ons, nou weet ons die straf is 

regverdig. Hierdie belydenis kom nie uit die mens self nie. Dit is die Heilige Gees wat ons oortuig 

het (Joh. 16:8). 
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Tog gaan die erkenning gepaard met die noodroep van 'n terdoodveroordeelde, 'n skipbreukeling. 

"Is daar enige middel… ? Wie kan help? Wie kan my verlos? Alle paaie is vir my afgesny. Ek het 

geen verweer nie. Ek is skuldig aan hoogverraad! 

 

2. DIE ENIGSTE UITWEG: DIE, SKULD MOET BETAAL WORD 

 

Daar is net een moontlike uitweg: Aan God se geregtigheid moet voldoen word, of anders gestel: 

God se straf oor ons sondes moet betaal word. 

 

Sy reg moet eers tevrede gestel word. As 'n misdadiger sy tronkstraf van tien jaar uitgedien het, 

dan het hy die reg van die staat tevrede gestel. Sy rekening is vereffen. So is dit ook 'n goddelike 

móét dat aan God se reël in verband met die sonde uitvoering gegee sal word. Die sondaar moet 

aan die ewige dood oorgegee word (Rom. 6:21) want God sal nooit sy eie wese weerspreek deur 

die sonde maar oor te sien nie. Dit staan baie vas. 

 

Gelukkig is daar egter ook 'n ander manier waarop skuld betaal kan word. As daar 'n borg gevind 

kan word, kan hy vir my skuld betaal (Heb. 7:22). Borg is iemand wat aan die skuldeiser 'n 

waarborg gee dat hy namens my, in my plek, sal betaal as ek nie kan nie. Ons noem dit die 

plaasbekledende offer wat gebring mag word. Net God self kon so 'n reëling tref. Ons, as mense, 

kon nie so 'n voorwaarde teenoor God stel nie. Dit was God se eie plan. 

 

3. MAAR DIE MENS KAN NIE SELF BETAAL NIE 

 

Die mens het al so hard probeer om self met God reg te maak… Luther het homself gemartel en 

gekasty in die klooster; die Roomse probeer met goeie werke die rekening betaal; deur die eeue het 

mense hulle "bes probeer"; heidene het selfs mense-offers gebring; die evolusioniste sê die mens 

is besig om homself te herstel. Ons dink ook dikwels dat God darem sal sien hoe vroom ons is, hoe 

getrou ons kerk toe gaan; Hy sal darem ons mooi gebede hoor; Hy sal darem sien hoeveel ek vir 

die kerk bydra… Net soos die Fariseërs probeer ons onsself regverdig, al is dit dan net 'n deeltjie 

daarvan. 

 

Maar nou staan hier in die kategismus ons kan "hoegenaamd nie", inteendeel, ons maak ons skuld 

net daagliks meer (Jes. 64:6). "Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie" (Rom. 3:12). 

Daarom leer Christus ons om maar daagliks te bid: "… en vergewe ons ons skulde…” 

 

4. EN GEEN ANDER SKEPSEL KAN DIT VIR HOM DOEN NIE  

 

4.1 Nie die engele nie 

 

Kan die engele ons nie dalk te hulp kom nie? Op die versoendeksel van die ark was daar gerubs. 

Kan húlle nie ons skuld by God regmaak nie? Nee, moontlik kan hulle ons bystaan. Die Woord sê 

hulle is "dienende geeste… ter wille van die wat die saligheid sal beërwe" (Heb. 1:14). Hulle begeer 

ook wel om meer van ons saligheid te weet (Heb. 1:12) en hulle is bly oor elke sondaar wat tot 

bekering kom (Luk. 15:7, 10), maar hulle is nie ons vlees en bloed nie. Adam is nie hulle vader nie. 

Hulle is nie deel van die mensheid nie. Hulle kan ons nie bekeer of ons straf nie. "Hulle is nie God 

nie en ook nie mense nie." 

 

4.2 Nie die heiliges nie 
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Kan die "heiliges" nie ons skuld betaal nie? Die Roomse leer so. Hulle leer dat deur die 

"verdienstelikheid van goeie werke" is daar 'n onuitputlike skat van oorvloedige verdienste (of 

"oortollige goeie werke") opgebou deur die heiliges waarvan die kerk (R.K.) die bewaarder en 

uitdeler is. Daarom is die heiliges selfs aanbid en kon die mense "aflaatbriewe" koop waardeur die 

veroordeeldes dan baie gouer uit die vagevuur kon kom. 

 

Ook aan die "moeder Maria" is 'n besondere mag toegeskryf om as middelares na Christus te kan 

optree. 

 

Dit alles kan ons egter glad nie aanvaar nie. Maria self noem Christus "haar Saligmaker" (Luk. 

1:47). Christus sê dat ons maar "onverdienstelike diensknegte" bly (Luk. 17:10) en Paulus bely dat 

hy "die vernaamste van die sondaars" (1 Tim. 1:15) is terwyl Petrus sê dat "die regverdiges nouliks 

gered word" (Petr. 4:18). 

 

Nee, ook die heiligstes het self gesondig en het self 'n middelaar nodig 

 

4.3 Nie diereoffers nie 

 

Kan diereoffers dan nie vir ons betaal nie? In die Ou-Testamentiese tyd is daar talle en talle offers 

gebring om versoening te bewerk. Dit was slegs 'n "voorafskaduwing" van die groot offer wat 

Christus sou bring. Sonder die vervulling van Christus beteken dit niks. Hy is die een wie se skadu 

dit was. Die diere weet nie eers van sonde nie (Heb. 10:4). 

 

4.4 Êrens enige ander skepsel? 

 

Dit is asof die kategismus ons uitdaag om die son, die maan, die sterre – die wetenskap, goud, 

silwer, kern-bomme, psigoanalise, positiewe denke, joga, okkultisme, maanrotse, hartchirurgie, 

selfs Bybelstudie (Joh. 5:39, 40) – enigiets in te roep. 

 

Dit bly 'n heeltemal onbegonne taak, onuitvoerbaar, totaal onmoontlik! 

 

5. EN TOG MOET DAAR 'N MIDDELAAR WEES! 
 

Hy moet gevind word (Vraag 14) en wanneer die Heilige Gees ŉ mens wakker maak en tot 

skuldbesef bring, begin hy soms paniekerig soek na hierdie Middelaar, soos Paulus gedoen het 

(Rom. 7:24). 

 

Daar moet 'n middelaar gevind word, maar hy moet veral drie eienskappe hê: 

Hy moet waarlik (werklik) egte mens wees. 

Hy moet 'n sondelose (regverdige) mens wees, 

Hy moet ook waarlik God wees.  

 

5.1 Hy moet waarlik mens wees 

 

Want dit is die mens wat in Adam gesondig het. Daarom moet die skuldbrief by die regte adres 

afgelewer word. Adam was die hoof, die verteenwoordiger van die mensdom. Nou, indien daar 'n 

ander mens gevind kan word wat die skuld kan betaal of aan God se reg kan voldoen, sal hy, op sy 

beurt ook hoof en verteenwoordiger van die mensdom moet wees. En hy sal absoluut deel van die 

mensdom moet wees, hulle vlees en bloed. Daar sal 'n direkte band moet wees. 
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5.2 Hy moet 'n sondelose mens wees 

 

Iemand wat self R1 000 skuld kan nie aanbied om iemand anders se R5 000 skuld te betaal nie. As 

jy self verhoor afwag in die selle kan jy nie iemand anders op borgtog gaan uithaal nie. Hierdie 

onderhandelaar/middelaar moet self aanneemlik wees by God vir onderhandelings. Hy moet nie 

self onder die straf en vloek val nie. 

 

5.3 Hy moet waarlik God wees!  

 

Hy moet nie net die mens met God versoen nie, maar ook (en veral) God met die mens. Daarom 

moet Hy toegang tot God hê en met God kan praat, net soos Hy met die mens kan praat. 

Hy moet ook die skuld kán betaal. Hy moet sterk genoeg wees om dit te kan doen. Hy moet die 

vermoë en innerlike waarde en geestelike kapitaalkrag daartoe besit. Hierdie skuld, hierdie straf 

oor die sonde is verskriklik. Dit is ook tydelik sowel as ewig. Hy moet ook die ewige straf op die 

sonde kan wegdra. Net God kan dit doen, want net God is ewig. 

 

Dit alles wys vir ons ook met hoeveel erns God die vloek op die sonde bejeën, dat Hy nie toegee 

voordat alles betaal is nie selfs al kos dit God se Seun om dit te kan doen. 

 

6. JESUS CHRISTUS, HY ALLEEN, IS HIERDIE MIDDELAAR 

 

6.1 Hy is waarlik mens 

 

Hy is gebore uit 'n vrou. Sy ouers moes Hom as swakke babatjie beskerm en versorg. Hy het moeg 

geword, gehui1, ontsteld geword. Hy noem ons sy broers. Hy het gesterf. Reeds in die Ou 

Testament word Hy genoem: Die Seun van die Mens (Dan. 7:13) en die Nuwe Testament noem 

Hom "die laaste Adam". (I Kor. 15:45). 

 

Hy was deel van ons, een met ons. "Die Woord het vlees geword en onder ons kom woon" (Joh. 

1:14). Maar Hy was ook ons Hoof, ons verteenwoordiger, die volmaakte eksemplaar van die 

mense! (Joh. 19:5). 

 

6.2 Hy is sondelose mens 

 

Hy was uit Adam, maar nie in Adam nie, want Hy was voor Adam, met ander woorde Hy was nie 

onderworpe aan die skuld en smet van Adam nie. Hy was uit die ewigheid (Joh. 1:1, 2). Hy was 

wel versoek op aarde, maar Satan kon Hom nie oorwin nie. Hy kon uitroep: "Wie van julle oortuig 

My van sonde?" (Joh. 8:46). Hy het ons, sy broers, in alles gelyk geword, behalwe die sonde (Heb. 

4:15). 

 

6.3 Hy is waarlik God 

 

Die Kind wat "vir ons gebore is" was genoem "Sterke God, Ewige Vader (Jes. 9:51). Hy is 

"Immanuel" God met ons (Jes. 7:14). Die Ewige Woord, wat by God was en self God is, het vlees 

geword (Joh. 1:14). "Hy was in die gestalte van God (Fil. 2:5, 6). "In Hom woon al die volheid van 

die Godheid liggaamlik" (Kol. 2:9). Petrus bely: "U is die Christus, die Seun van die lewende God" 

(Matt. 16:16). Thomas, die een wat eers nie wou glo nie, erken dit: 'My Here en My God’" (Joh. 

20:28). 

 

N.G.B. ARTIKEL 10: DIE GODHEID VAN JESUS CHRISTUS 
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Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy Goddelike natuur die eniggebore Seun van God is1. 

Hy is van ewigheid af gebore; Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou Hy 'n skepsel 

wees; Hy is een wese met die Vader, ewig saam met Hom, die ewebeeld van die Persoon van die 

Vader, ewig saam met Hom, die heerlikheid (Heb 1:3) en in alles aan Hom gelyk (Fil 2:6) 2. 

Hy is van ewigheid die Seun van God en nie slegs sedert Hy ons natuur aangeneem het nie; so leer 

die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld 

geskep het3 en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die Woord, wat hy God noem 

(Gen 1:1 en Joh 1:3) 4. 

Die apostel sê dat God die wêreld deur sy Seun gemaak het5 en ook dat God alle dinge deur Jesus 

Christus geskep het (Heb 1:2 en Kol 1:16) 6. 

So moet Hy wat God, die Woord, die Seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het 

toe alles deur Hom geskep is. En daarom sê die profeet Miga: "Sy uitgange is uit die voortyd, uit 

die dae van die ewigheid" (Miga 5:1) en sê die apostel: "Hy is sonder begin van dae of lewenseinde" 

(Heb 7:3). Hy is dus ware, ewige God, die Almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien7. 

1. Matteus 17:5; Johannes 1:14; Johannes 1:18; Johannes 3:16; Johannes 20:17; Johannes 

20:31; Romeine 1:4; Galasiërs 4:4; Hebreërs 1:1; 1 Johannes 5:5-12 

2. Johannes 5:18; Johannes 5:23; Johannes 10:30; Johannes 14:9; Johannes 20:28; Romeine 

9:5; Filippense 2:6-8; Kolossense 1:15; Titus 2:13; Hebreërs 1:3; Openbaring 5:13 

3. Johannes 8:58; Johannes 17:5; Hebreërs 13:8 

4. Genesis 1:1; Johannes 1:3 

5. Johannes 1:1-3 

6. Kolossense 1:16; Hebreërs 1:2 

7. Miga 5:1; 1 Korintiërs 8:6; Hebreërs 7:3 

 

 

7. DIE ONMOONTLIKE MOONTLIK BY GOD 

 

Dit is die blye evangelieboodskap: Die Middelaar is gevind! Ons kon nêrens "enige middel vind 

nie, en toe het die Middelaar Hom deur ons laat vind (Jes. 65:1). God het self neergebuig en die 

weg na ons gebaan. 

 

Die sonde het twee dinge gedoen: Dit het die verhouding tussen God en die mens versteur en dit 

het die mens die ewige lewe laat verloor omdat hy innerlik deur die sonde aangetas is. Die mens 

moes dus eers met God versoen word, sodat daar weer die regte verhouding kan kom, maar dit kon 

nie gebeur voordat die sonde nie eers weggeneem is nie, en dit kon weer alleen gebeur deurdat die 

straf op die sonde nagekom word. Daarom was 'n tussenganger, 'n middelaar, nodig wat die straf 

op die sonde eers op Hom kon neem en toe sake met God vir ons regmaak. 

 

Jesus het juis dit gedoen. Hy het Homself vir ons as offer gegee. Hy het ons straf intensief gedra. 

Die ewige straf was in 'n paar uur van die tyd op Hom gekonsentreer, sodat Hy "van God verlate" 

was, en "helse smart en pyne" verduur het. Maar Hy kon dit dra, en God het ook sy offer as 

"volbring" aanvaar, omdat Hy God was en Seun van God. Hy het in ons plek vervul, wat Adam 

nie gedoen het nie, nl. volmaakte gehoorsaamheid aan God. 

 

8. WAT HET HY DAARDEUR VIR ONS GEDOEN? 

 

Hy is nou ons s'n. Die kategismus (Vraag 18) noem Hom "Onse Here Jesus Christus." Dit bring 

Hom baie naby aan elkeen van ons persoonlik. 
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Hy is deur God aan ons geskenk (Joh. 3:16). Dit is louter genade. Dit is 'n absolute wonder. Nêrens 

sou ek self iewers enige ander middel kon vind om weer tot genade te kom of die straf te ontvlug 

nie, maar nou het God self hierdie heerlike Middelaar voorsien. 

 

En Hy het Hom vir ons gegee:- 

 

8.1 Tot wysheid 

 

Ons mag Hom liefhê ook met "ons hele verstand…" Hy bevredig ons hoogste rede (Rom. 12:1). 

Hy is ons groot Profeet. 

 

8.2 Tot regverdigmaking 

 

Hy stel ons weer in die reg voor God. Ons het alle reg verbeur, maar Hy het dit weer vir ons herstel 

deur sy dood. Hy is ons ewige Koning. 

 

8.3 Tot heiligmaking 

 

"Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde." (1 Joh. 1:7). Hy is ons enigste Hoëpriester 

wat Homself vir ons sondes geoffer het – die Lam van God, wat die sondes van die wêreld 

wegneem (Joh. 1:29). 

 

8.4 Tot volkome verlossing 

 

Dit span die kroon oor alles. Die mens was die ter-dood-veroordeelde. Nou word hy na siel en 

liggaam volkome vrygespreek en kry hy selfs deel aan die ewige lewe (Joh. 10:28). Wat 'n 

Middelaar! Wat 'n Borg! Wat 'n Verlossing! Wat 'n plan! 

 

N.G.B. ARTIKEL 20: GOD SE REGVERDIGE EN BARMHARTIGHEID IN CHRISTUS 

Ons glo dat God, wat volkome barmhartig en regverdig is, sy Seun gestuur het om die natuur waarin 

die ongehoorsaamheid begaan is, aan te neem1. 

Hy moes in die menslike natuur aan die geregtigheid voldoen en die straf vir die sondes deur die 

allerbitterste lyding en sterwe dra2. 

So het God sy regverdigheid teenoor sy Seun betoon toe Hy ons sondelas op Hom gelê het en só 

sy goedheid en barmhartigheid uitgestort oor ons, wat skuldig was en die ewige vervloeking 

verdien het. Hy het immers sy Seun deur die mees volmaakte liefde vir ons in die dood gegee en 

Hy het Hom tot ons regverdiging opgewek3, sodat ons deur Hom die onsterflikheid en die ewige 

lewe kan hê4. 

1. Romeine 8:3 

2. Jesaja 53:6; Johannes 1:29; Hebreërs 2:14 

3. Romeine 3:25-26; Romeine 8:32; 1 Johannes 4:9 

4. Romeine 4:25 

 

D.L. HOOFSTUK: 2 PARAGRAAF: 1 

God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Sy 

geregtigheid - soos Hy Hom in sy Woord geopenbaar het - eis dat ons sondes, wat teen sy oneindige 

majesteit begaan is, nie alleen met tydelike nie, maar ook met ewige strawwe na siel en na liggaam 

gestraf moet word. Ons kan aan hierdie strawwe nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van 

God voldoen word1. 

Skriffundering 
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1. Eksodus 34:6-7; Romeine 5:16; Galasiërs 3:10 

 

9. WAARUIT WEET ONS DIT ALLES? 

 

Hierdie dinge is so ontsettend belangrik dat ons baie seker moet wees dat dit wel so is. Dit kan nie 

maar 'n storie of 'n legende of iets wat iemand uit sy duim gesuig het, wees nie. Ons moet die bron 

en gesag daarvan weet. 

 

Ons bron is die heilige Evangelie soos dit in die Woord van God staan. 

 

C. GOD SE VERBONDSHANDELINGE 
 

Vraag 19 is beantwoord deur vir ons te sê dat ons sekerheid aangaande hierdie Middelaar kry uit 

"die heilige evangelie wat God self aan ons geopenbaar het… " Maar nou is dit besonder opvallend 

dat daar gesê word dat hierdie evangelie "eers in die paradys geopenbaar is." En dan word die lyn 

dwarsdeur getrek, deur die aartsvaders, die profete, die offerandes, die wet – tot by Christus in die 

Nuwe Testament. "Evangelie" beteken: blye boodskap. Die hele Bybel is dus die blye boodskap. 

Dit is die boodskap van God se genade. 

 

Nou word van die Bybel ook gepraat as die "Ou Verbond" en die "Nuwe Verbond". Dit word ook 

"Testament" genoem. Albei woorde het dieselfde betekenis. Reeds van die heel begin af, word vir 

ons gesê, bestaan daar so 'n verbond tussen God en die mens, d.w.s. 'n bepaalde verhouding wat 

berus op 'n bepaalde ooreenkoms. Sonder 'n verbond sou daar geen gemeenskap tussen God en 

mens kon wees nie en sou die mens God nie kon dien nie.  

 

Hoewel ons belydenisskrifte nie afsonderlik ingaan op die leer van die verbond nie, in die N.G.B. 

word dit feitlik glad nie vermeld, in die D.L. slegs by 1.17 en 2 Verwerping 1 - 4 terwyl die H.K in 

vraag 74 oor die doop en in vraag 81 oor die tug, dit veronderstel, is dit 'n saak van die uiterste 

belang, wat soos 'n goue draad dwarsdeur die Bybel loop en tot vandag toe geldig is. In die doop- 

en nagmaalsformulier is daar pragtige verwysings daarna en word sterk daarop gebou.  

 

0mdat dit van soveel belang is vir die begrip van ons hele Gereformeerde leer, behandel ons dit 

nou eers kortliks afsonderlik. 

 

1. DIE VREDERAAD VAN GOD 

 

Reeds in die ewigheid, voor die skepping, het God in sy verborge "Raad" ŉ verbond met Homself 

gemaak. Ons noem dit die "vredeverbond". Dit is die besluit tot genade en guns wat God teenoor 

die mens geneem het. In hierdie Raad van God het Hy alles voorsien. 

 

Natuurlik is dit vir ons onbegryplik, maar iets daarvan word vir ons duidelik as ons lees dat die 

heilige Drie-enige God met Homself beraadslaag het: "Laat Ons mense maak na Ons beeld en 

gelykenis." (Gen. 1:26). 

 

In Handelinge praat Petrus ook daarvan wanneer hy sê dat Christus "deur die bepaalde raad en 

voorkennis van God oorgelewer is" (Hand. 2.23). Johannes vertel vir ons dat die name van die 

uitverkorenes "van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam 

geskrywe is" (Open. 13:8). 

 

Net so min as wat ons God kan begryp, kan ons sy Raad begryp. 
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Maar dan tree hy uit Homself in verskillende werkinge van die verbond (ooreenkoms) met die 

mens. 

 

2. DIE AARD VAN 'N VERBOND 

 

Voordat ons egter die verbond van God met die mens verder bespreek, moet ons eers vir onsself 

seker maak wat 'n verbond nou eintlik is. 

 

'n Verbond is 'n verbintenis of ooreenkoms tussen twee partye.  

 

Daar is altyd drie elemente in opgesluit, nl.: 

regte en verpligtings van beide partye word daardeur vasgelê, 

aansluitend by 'n bepaalde situasie (of toestand) word gesoek om iets nuuts te bereik, en 

dit word opgerig teenoor 'n vyandige derde party. 

 

Tussen mense is 'n verbond altyd tweesydig, maar tussen God en die mens is dit eensydig. God stel 

self sy eise en gee self sy beloftes, hoewel die mens genadiglik betrek word in die uitwerking en 

vrug daarvan. 

 

3. DIE “WERKVERBOND” 

 

In die werkverbond waarin God en die mens in die paradys geleef het, was die twee partye: God 

en Adam. Lg. was die natuurlike en geestelike hoof van die menslike geslag. In hierdie verbond 

het God die eis gestel dat die mens Hom sou dien en volgens sy wil sou leef (Gen. 1:28) en dan sou 

God aan hom die ewige lewe gee (Miga 6:8). Dus, langs die weg van gelowige gehoorsame werke 

sou die ewige lewe ontvang. Daarom word dit die "werkverbond" genoem. Hierdie verbond sluit 

dus aan by die natuurlike lewe van die mens en wil hom bring tot die ewige lewe. Dit is gerig teen 

'n vyandige derde party, nl. Satan. 

 

Om nou te sien of die mens hom aan die verbond sou hou, het die HERE in die paradys 'n boom 

gestel wat die toets sou wees waardeur Hy sou weet of die mens die goeie kies (die wil van God) 

of die kwade (die wil van Satan). Dit was "die boom van die kennis van goed en kwaad". God 

verbied die mens om van daardie boom te eet en waarsku hom dat, as hy daarvan eet, hy nie meer 

aan die Here verbonde sal wees nie en dus sal sterf (Gen. 2:16, 17). Hy waarsku die mens ook teen 

Satan en stel hom op sy hoede deurdat Hy hom uitdruklik beveel om die tuin te "bewaak" (Gen. 

2:15. 

 

Ten spyte daarvan verbreek die mens die ooreenkoms deur sy ongeloof. Op die" manier weier hy 

om langs die weg van gehoorsaamheid die ewige lewe te ontvang en verkies hy die dood. 

 

Maar, al word die mens ontrou aan die verbond bly God van sy kant steeds getrou en bly Hy ook 

by sy beloftes (Jak. 1:17; 2 Tim. 2:13). Dieselfde pad bly oop vir die mens na die ewige lewe, nl. 

deur in gehoorsaamheid te lewe volgens die wil van die Here. Dit het egter nou vir die mens 

onmoontlik geword. Deur die verwoesting wat die sonde in die lewe van die mens aangerig het, 

het dit nou buite sy bereik gegaan, en daarom bly hy in die ewige dood (Rom. 7:14; Eseg. 18:4; 

Jes. 64:4; Rom. 3:12; Ef. 2:1). 

 

Genadiglik het God, in die plek van die eerste Adam wat gefaal het as verbondshoof, vir ons 'n 

ander Verbondshoof geskenk, nl. Jesus Christus, sy Seun, wat mens geword het. So word Hy één 
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van die mense en kwalifiseer sodoende om die straf op die sonde te betaal en om ook die 

werkverbond uit te voer! (Rom. 8:3, 4). Daarom word Hy die "tweede mens" of die "laaste Adam" 

genoem (1 Kor. 15:45, 47), want Hy versoen die mens met God en voer uit wat die eerste Adam 

geweier en verbrou het (Joh. 19:30). Hy verkry weer vir ons die reg op die ewige lewe, wat aan die 

mens gegee word wanneer hy gelowig die offer van hierdie Middelaar aanvaar (Rom. 4:24, 25). 

 

4. DIE “GENADEVERBOND” 

 

Hoewel die mens deur sy sonde die werkverbond verbreek het, en die Here 'n tweede Adam, 'n 

nuwe Verbondshoof nl. Christus voorsien het om die eis van daardie verbond uit te voer, het Hy 

tog ook, in sy grote barmhartigheid, met die gevalle mens die verbond bevestig. Daardeur word 

aan die gevalle mens die weldade van Christus, nl. vergewing van die sonde en die ewige lewe 

deur die geloof uit genade geskenk. Hierdie nuwe verbond word genoem: die "Genadeverbond." 

 

Die twee partye is: aan die een kant die HERE en aan die ander kant die gevalle mensheid. 

Aanvanklik was die mensheid verteenwoordig deur Adam, toe deur Noag, later deur Abraham, die 

vader van die gelowiges (Gen. 17:7; 1 Kor. 7:14). Later word dit ook bevestig met Moses en Dawid 

en andere. God skenk van sy kant: vergewing van sondes en die ewige lewe; die mens ontvang dit 

deur geloof in Jesus Christus. Die verbond sluit aan by die toestand van verlorenheid van die mens 

a.g.v. die sonde en wil die mens bring na verlossing en die ewige lewe. Dit is opnuut gerig teen 

Satan, die derde party, wat die mens wil hou in die toestand van misdade en dood (Ef. 2:1). 

 

Die hele genadeverbond rus op die fondament Jesus Christus. Deur Adam, die eerste verbondshoof, 

se ongehoorsaamheid aan God, is die mooi verhouding tussen God en die mens verbreek. Jesus, 

die tweede Adam en nuwe verbondshoof, se gehoorsaamheid aan God maak 'n voortgesette 

verhouding tussen God en die mens moontlik (1 Kor. 3:11). 

 

Dit is nou weer moontlik om met God versoen te raak, omdat Jesus as. Middelaar van 'n nuwe 

verbond (die Genadeverbond) vir ons by God ingetree het (Rom. 8:34). 

 

Hierdie genadeverbond het verskillende fases deurloop: 

 

4.1 Eers met Adam 

 

Dit was eers met Adam d.m.v. die "moederbelofte" (Gen. 3:15; Hos. 6:7) in die paradys gesluit (die 

Adamitiese verbond). God beloof dat die “saad van die vrou" die slang se kop sal vermorsel. Hulle 

wat hierdie belofte glo, ontvang genade. 

 

4.2 Met Noag 

 

God hernu hierdie verbond met Noag (die Noagitiese verbond) Gen. 8:20-9:17). Hy sal die 

menslike bestaan beskerm deur die natuurelemente te beteuel. (Daar sal nie weer 'n sondvloed wees 

nie.) Die reënboog is die teken wat God hiervoor gee. Dit word ook die "natuurverbond" genoem. 

Dit staan in diens van die genadeverbond. 

 

4.3 Met Abraham 

 

Toe dit egter blyk dat die mense hulle verder teen God verset, (o.a. deur die bou van die toring van 

Babel (Gen. 11) rig God ook 'n verbond op met Abraham (die Abrahamitiese verbond) (Gen. 15, 

17). Nou word die verbond beperk tot Abraham en sy nageslag na hom. (Sy saad sal wees soos die 
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sand van die see.) God vra van hom geloof, dan sal Hy vir hom 'n God wees, en vir sy nageslag na 

hom, en in hom "sal al die geslagte van die aarde geseën wees" (Gen. 12:2, 3). Op hierdie wyse 

beloof God "die Messias" uit die geslag van Abraham. God gee dan ook 'n spesiale verbondsteken 

nl. die besnydenis. 

 

4.4 Met Moses 

 

God herhaal ook die verbond met Moses op Sinai (die Sinaitiese verbond) (Ex. 19-24). Hierdie 

verbond dra hoofsaaklik 'n voorwaardelike karakter (Ex. 23:22, 19:5) tog is die genade ook hier 

duidelik. Die volk moet besef dat die wet hulle nie kan red nie daarom ontvang hulle saam daarmee 

ook die seremoniële offerwette as vooruitwysing na die bloed van die ware versoening in Christus 

(Gal. 3:24; Heb. 9:11-14). 

 

5. DIE “NUWE” VERBOND 

 

Na die hemelvaart van Christus en die uitstorting van die Heilige Gees is die genadeverbond opnuut 

met alle volke gesluit. Petrus sê op die Pinksterdag: "Dit kom julle toe en julle kinders en almal 

wat daar ver is, dié wat die Here onse God na Hom toe sal roep" (Hand. 2:39). Waar die nasionale 

grens van Israel die grens van die verbond was, word dit nou deurgebreek en beskikbaar vir almal 

wat glo. Christus is die Borg en Middelaar van hierdie verbond. Dit word "'n krag van God tot 

saligheid vir elkeen wat glo" (Rom. 1:16). Die nuwe teken van die verbond is die doop 'n 

onbloedige teken. 

 

Lees ook Jes. 54: 10, 59:21; Jer. 31:33, 34; Eseg. 36:25; Matt. 26:26-28; Heb. 8:8-13. 

 

D.L. HOOFSTUK: 1 PARAGRAAF: 17 

Die Woord van God, waaruit ons die wil van God leer ken, getuig daarvan dat die kinders van die 

gelowiges heilig is. Hulle is nie van nature heilig nie, maar kragtens die genadeverbond waarin 

hulle saam met hulle ouers opgeneem is. Gelowige ouers moet daarom nie twyfel aan die 

uitverkiesing en saligheid van hulle kinders wat God in hulle kinderjare uit hierdie lewe wegneem 

nie. 1 

Skriffundering 

1. Genesis 17:7; Jesaja 59:21; Handelinge 2:39; 1 Korintiërs 7:14 

 

D.L. HOOFSTUK: 2VD PARAGRAAF: 1 

Daarom verwerp die Sinode die dwaling van hulle wat leer: God die Vader het sy Seun tot die 

kruisdood bestem sonder 'n sekere en besondere besluit om iemand sekerlik salig te maak. Die 

noodsaaklikheid, nuttigheid en waardigheid van die verdienste van die dood van Christus sou 

gevolglik ongeskonde, in alle dele volmaak, volkome en as een geheel kon bestaan selfs al sou 

geen enkele mens ooit werklik gedeel het in die verlossing wat Hy verwerf het nie. 

Die Sinode leer: Hierdie leer verag die wysheid van God die Vader en die verdienste van Jesus 

Christus en is in stryd met die Heilige Skrif. Ons Verlosser sê immers: Ek lê my lewe af vir die 

skape en Ek ken hulle1. En die profeet Jesaja sê van die Verlosser: as sy siel 'n skuldoffer aangebied 

het, sal Hy 'n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand 

voorspoedig wees2. Verder weerspreek dit die geloofsartikel waarmee ons bely dat ons aan die kerk 

glo. 

Skriffundering 

1. Johannes 10:15; Johannes 10:27 

2. Jesaja 53:10 
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D.L. HOOFSTUK: 2VD PARAGRAAF: 2 

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Dit was nie die doel van die dood van Christus 

om die nuwe verbond van die genade werklik deur sy bloed te bevestig nie. Dit was alleen maar 

om vir die Vader eenvoudig die reg te verwerf om opnuut met die mense 'n verbond van die genade 

of van die werke, net soos Hy wil, te kan sluit. 

Die Sinode leer: Dit is immers in stryd met die Skrif wat leer dat Christus Borg en Middelaar 

geword het van 'n beter, dit wil sê, van die nuwe verbond en1 dat 'n testament eers by 'n sterfgeval 

geldig is2. 

Skriffundering 

1. Hebreërs 7:22 

2. Hebreërs 9:15 – 17 

 

D.L. HOOFSTUK: 2VD PARAGRAAF: 3 

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Christus het deur sy voldoening vir niemand 

met sekerheid die saligheid verdien nie; ook nie die geloof waardeur hierdie voldoening van 

Christus kragdadiglik tot saligheid toegeëien word nie. Hy het daarenteen, slegs die mag of die 

volkome wil vir die Vader verwerf om opnuut met die mense te handel en om nuwe voorwaardes, 

soos Hy wil, voor te skrywe. Die uitvoering daarvan sou van die vrye wil van die mens afhang. Dit 

sou dus kon gebeur dat óf niemand óf alle mense dit sou vervul. 

Die Sinode leer: Hierdie mense minag die dood van Christus volkome en aanvaar op geen wyse 

die vernaamste vrug of weldaad wat daardeur verkry is nie. Hulle roep weer die dwaling van 

Pelagius uit die hel terug. 

 

D.L. HOOFSTUK: 2VD PARAGRAAF: 4 

Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: God die Vader het 'n nuwe genadeverbond met 

die mense deur die tussenkoms van die dood van Christus gesluit. Hierdie verbond bestaan nie 

daarin dat ons deur ons geloof, vir sover dit die verdienste van Christus aanneem, voor God 

regverdig en salig gemaak word nie. Dit bestaan daarin dat God, nadat Hy die eis van die volmaakte 

gehoorsaamheid aan die Wet afgeskaf het, nou die geloof self en die onvolmaakte 

geloofsgehoorsaamheid as volmaakte gehoorsaamheid aan die Wet beskou en dit dan uit genade 

waardig ag om dit met die ewige lewe te beloon. 

Die Sinode leer: Hierdie mense weerspreek die Skrif: Hulle word deur sy genade sonder verdienste 

geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n 

versoening deur die geloof1. Met die goddelose Socinus voer hulle 'n nuwe en vreemde leer oor 

regverdiging van die mens voor God in. Dit is in stryd met die eenstemmige belydenis van die hele 

kerk. 

Skriffundering 

1. Romeine 3:24-25 

 

Hou hierdie leer van die verbond gedurig in gedagte by die behandeling van al die leerstukke wat 

volg. 

 

Toetsvrae oor punt B 

1. Moet elke indiwiduele mens, voor God, vir sy sondes betaal, of het God 'n ander plan gemaak? 

2. Watter plan het God gemaak vir die vereffening van ons skuld? 

3. Hoekom moet ons nie meer diere offer soos in die Ou Testament nie? 

4. Watter drie eienskappe moet ons Middelaar hê? 

5. Watter Skrifbewyse kan jy aanvoer dat Christus ware God is? 

6. Het die mens self sy eie Middelaar gevind? 
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Toetsvrae oor punt C 

1. Wat noem ons die gunstige besluite van God omtrent die mens in sy verborge Raad? 

2. Wat is die drie elemente wat 'n verbond bevat? 

3. Met wie was die werkverbond opgerig en wat het dit ingehou? 

4. Noem die verskillende fases van die genadeverbond op. 

5. Kom almal met wie God sy genadeverbond oprig, dit na? 

 

Les 7 
 

EK GLO IN GOD 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 7 EN 8 
 

SONDAG: 7 – VRAAG EN ANTWOORD: 20 

 

Vraag: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan 

het? 

 

Antwoord: Nee1; maar slegs die wat deur 'n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy weldade 

aanneem2. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 7:14; Matteus 22:14 

2. Psalm 2:12; Jesaja 53:11; Markus 16:16; Johannes 1:12-13; Johannes 3:16; Johannes 

3:18; Johannes 3:36; Romeine 3:22; Romeine 11:20; Hebreërs 4:2-3; Hebreërs 5:9; 

Hebreërs 10:39; Hebreërs 11:6 

 

SONDAG: 7 – VRAAG EN ANTWOORD: 21 

 

Vraag: Wat is 'n ware geloof? 

 

Antwoord: 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy 

Woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie1, maar ook 'n vaste vertroue2 wat die 

Heilige Gees3 deur die evangelie in my hart werk4, naamlik dat God nie net aan ander nie, 

maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van 

Christus5 vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het6. 

 

Skriffundering 

1. 1 Samuel 2:3; Job 36:3-4; Psalm 119:66; Spreuke 2:1-9; Spreuke 8:10; 2 Korintiërs 

2:14 

2. Psalm 9:11; Romeine 4:18-21; Romeine 10:10; Efesiërs 3:12; Hebreërs 4:16; 

Hebreërs 11:1; Hebreërs 11:7; Jakobus 1:6 

3. Matteus 16:17; Johannes 3:5; Johannes 6:29; Handelinge 16:14; 2 Korintiërs 4:13; 

Galasiërs 5:22; Efesiërs 2:8; Filippense 1:19 

4. Handelinge 10:44; Handelinge 16:14; Romeine 1:16; Romeine 10:17; 1 Korintiërs 

1:21 

5. Lukas 1:77-78; Handelinge 10:43; Romeine 3:24; Romeine 5:19; Efesiërs 2:8 
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6. Habakuk 2:4; Romeine 1:17; Galasiërs 2:16; Galasiërs 3:11; Hebreërs 10:10; 

Hebreërs 10:38 

 

SONDAG: 7 – VRAAG EN ANTWOORD: 22 

 

Vraag: Wat moet 'n Christen glo? 

 

Antwoord: Alles wat in die evangelie aan ons beloof word1 en wat die artikels van ons 

algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 28:19; Markus 1:15; Johannes 20:31 

 

SONDAG: 7 – VRAAG EN ANTWOORD: 23 

 

Vraag: Hoe lui die artikels? 

 

Antwoord: 

(1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. 

(2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 

(3) wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; 

(4) wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal 

het na die hel. 

(5) Hy het op die derde dag weer opgestaan het uit die dood; 

(6) opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, 

(7) waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. 

(8) Ek glo in die Heilige Gees. 

(9) Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; 

(10) die vergewing van sondes; 

(11) die opstanding van die liggaam 

(12) en 'n ewige lewe. 

 

SONDAG: 8 – VRAAG EN ANTWOORD: 24 

 

Vraag: Hoe word hierdie artikels ingedeel? 

 

Antwoord: In drie dele: die eerste handel oor God die Vader en ons skepping; die tweede oor 

God die Seun en ons verlossing; die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. 

 

SONDAG: 8 – VRAAG EN ANTWOORD: 25 

 

Vraag: Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike Wese is, waarom praat jy van drie, 

naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees? 1 

 

Skriffundering 

1. Deuteronomium 6:4; Jesaja 44:6; Jesaja 45:5; 1 Korintiërs 8:4-6; Efesiërs 4:4-6 

 

Antwoord: Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het2 dat hierdie drie onderskeie 

Persone die enige, ware en ewige God is. 
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Skriffundering 

1. Genesis 1:2-3; Psalm 33:6; Jesaja 6:1; Jesaja 6:3; Jesaja 48:16; Jesaja 6:1; Matteus 

3:16-17; Matteus 28:19; Lukas 4:18; Johannes 14:26; Johannes 15:26; 2 Korintiërs 

13:13; Galasiërs 4:6; Efesiërs 2:18; Titus 3:5-6; 1 Johannes 5:7-8 

 

Lees: Hand. 8:26-39 en Matt. 3:3-17  
 

Ons weet nou dat God 'n wonderlike plan uitgewerk het en daarvolgens 'n Middelaar in die persoon 

van Jesus Christus vir die gedoemde mensdom voorsien het. Hy het in sy grote genade die 

werkverbond wat die mens verbreek het, laat voortgaan in ŉ “nuwe” verbond, die genadeverbond. 

Nou dat ons weet dat God 'n Middelaar voorsien het en die genadeverbond met die mens gesluit 

het, beteken dit dan dat alle mense nou uitgered gaan word uit hulle ellende en tog maar ewig sal 

lewe asof niks gebeur het nie? In die antwoord kom die geweldige eis van die geloof na vore. "Die 

regverdige sal deur die geloof lewe" (Rom. 3:28). 

 

B. DIE GELOOF 
 

1. WORD ALLE MENSE SALIG? 

 

Ons glo almal. Ons lewe van elke dag bestaan uit honderde dinge wat ons glo en aanneem en 

waarvoor ons nie bewyse vra nie en wat ons ook nie betwyfel nie. Ons skryf bv. 'n tjek uit en glo 

dat die bank dit sal wissel; ons koop 'n blikkie ingelegde vrugte en glo dat die inhoud daarvan 

ooreenstem met wat op die etiket staan; ons druk die vyfde knoppie van die hyser en glo dat dit my 

op die vyfde vloer sal bring – ag, om elke draai glo ons! Alle mense glo. Ook die "ateïs" glo. Hy 

glo dat daar nie 'n God is nie. Ook die „agnostikus" glo. Hy glo dat ons nie kan weet of daar 'n God 

is nie; die duiwels glo ook (Matt. 8:29; Jak. 2:19). 

 

Ja, maar HOE glo ons en WAT glo ons? 

 

Nou leer die Woord van God en die ondervinding vir ons baie duidelik dat alle mense nie gered 

word nie. Die skeidslyn loop al tussen Set en Kain deur en tussen Jakob en Esau; (Rom. 9:13; Mal. 

1:2,3) tussen die Jode en die heidene; tussen die kerk en die spotters. Daar is geen neutrale posisie 

in hierdie sake nie. 

 

Beteken dit dat die offer van Christus dan nie genoeg was nie? Nee, die Here Jesus verklaar bv. in 

sy hoëpriesterlike gebed dat van "die wat die Vader aan Hom gegee het" nie een verlore gegaan 

het nie (Joh. 17:12). God handel volgens sy "uitverkiesing" waarop ons in 'n latere les afsonderlik 

sal ingaan. 

Ons moet eers "ingelyf wees" in Christus, soos 'n loot in 'n wingerdstok (Joh. 15) en dit is nie maar 

iets vanselfsprekend nie. Dit gebeur deur 'n ware geloof. Daardeur alleen. Daar is geen ander 

metode wat God gegee het nie! 

 

2. WAT IS 'N WARE GELOOF? 

 

2.1 Vorme van valse geloof 

 

Laat ons eers let op 'n paar soorte "skyn"-geloof of vorms van valse geloof. Daar is:- 

 

2.1.1 Die historiese geloof 
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Dit is wanneer ek net met my verstand aan iets glo, op grond van die ervaring bv. aan 'n soort motor 

of 'n sekere soort seeppoeier. Koning Agrippa het só geglo. Dit het geen werklike verskil aan sy 

lewe gemaak nie (Hand. 25:27). Blote Bybelkennis is nie genoeg nie. Blote verstandelike 

aanvaarding daarvan is nie genoeg nie. So "glo" die duiwel ook (Joh. 2:19). 

 

2.1.2 Die tydelike geloof: 

Dit is wanneer die persoon se gemoed en gevoel beweeg word en die persoon met blydskap die 

Here aanneem, maar dit is net oppervlakkig en tydelik. Dit verdwyn gou weer, soos by Demas 

(Matt. 13:4, 6 vv.; 2 Tim. 4:10). 

 

2.1.3 Die wondergeloof: 

Dit is wanneer mense glo wanneer hulle in die nood is en dan bid vir 'n wonderwerk. Dan glo hulle 

skielik, maar as alles weer normaal is, vergeet hulle weer. Die nege melaatses het nie eers kom 

dankie-sê nie (Luk. 17:11 vv.). 

 

2.2 Die Saligmakende geloof 

 

Die geloof wat Gods Woord van ons vra, die Ware geloof is: 

 

2.2.1 Saak van die hele mens 

Sy hele verstand, sy gevoel, sy wil, sy dade – alles is intens betrokke. Met die hele verstand vra hy 

na die kennis van die wil van God; met die hart aanvaar hy dit; met sy totale lewe erken hy dit en 

plaas hy sy vertroue daarin en gee homself daaraan oor. 

 

2.2.2 'n Gawe van God 

Van Lidia lees ons: "Die Here het haar hart geopen" (Hand. 16:14). Dit het nie uit haarself gekom 

nie. Hy skenk dit aan ons uit genade (Ef. 2:8). Adam het ook geglo. Deur die sonde is die geloof 

ook nie vernietig nie. Dit het net in 'n verkeerde rigting gegaan. Die ware geloof is wanneer God 

my geloof weer in die regte rigting stuur. Die oorspronklike gerigtheid van my geloof word herstel. 

 

Geloof is die antwoord wat God deur sy Heilige Gees in my hart wek deur die wedergeboorte. 

Hoewel Hy die wedergeboorte onbewus in my werk, word ek op 'n dag daarvan bewus dat ek glo. 

 

Ongeloof, aan die ander kant, is geen gebrek waarmee sommige mense gebore word (soos 

sommige mense blind gebore word) nie. Nee, ongeloof is 'n skuld want dit is self ook 'n daad van 

ongehoorsaamheid waardeur ons positief teen Christus kies (Joh. 3:18; Rom. 14:23). 

 

2.2.3 Nie 'n voorwaarde nie, maar 'n middel tot die saligheid 

Ons geloof is nie 'n soort sesde sintuig waarmee ons ons saligheid verdien nie. Geloof is nie die 

saligheid nie, maar dit is die middel, die instrument waardeur ek die genade van God ontvang. Die 

glas waaruit ek die water drink, les nie my dors nie, maar dit is die middel waardeur ek die lawende 

water ontvang. Geloof is die bak hand wat die bedelaar uitsteek om die aalmoes van genade van 

God te ontvang. Augustinus het die geloof "die hand van die hart" genoem. 

 

Die saligheid is nie afhanklik van die geloof van 'n arme mensie nie, maar van 'n barmhartige God 

en 'n Almagtige Vader. My geloof verdien dit nie vir my nie, maar sonder geloof neem ek dit ook 

nie aan nie en word dit nie myne nie. 

 

2.2.4 Kennis 
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God verwag nie dat ons blindelings sal glo nie. Ons moet 'n bepaalde, "sekere", "gewisse", 

"stellige" kennis van God hê. Hierdie kennis verkry ons deur sy Woord, wat deur die predikers van 

die kerk, wat deur die Heilige Gees gestuur word, gepreek word (Rom. 10:14, 15). Ek moet kennis 

hê van God en van sy Woord; ek moet kennis hê van myself as sondaar; ek moet kennis hê van 

Christus wat gekom het om my te verlos; ek moet kennis hê van die lewe wat God wil hê dat ek 

moet lewe. Wat die Woord my leer, aanvaar ek gelowig. God sal nie lieg nie. Ek neem Hom op sy 

woord. Gelukkig kom die Heilige Gees ons hierin te hulp en "open Hy ons oë om die Skrifte te kan 

verstaan" (Luk. 24:31). Van beslissende betekenis vir die geloof is dus die Woord van God, die 

Gees van God en die Kerk van God. 

 

Hierdie kennis wat ons so deur die geloof verkry, dra sy eie sekerheid. Dit is nie matematies-

wetenskaplik bewysbaar nie, maar dit dra 'n hoër sekerheid omdat die waarborg daarvan nie in die 

mens nie, maar in God geleë is (2 Tim. 1:12; Job 19:25; Luk. 1:4). 

 

Natuurlik ken die geloof ook sy getye. Soms is dit wintertyd en soms lentetyd; soms is daar 

kleingeloof en twyfel, maar dit bly nie so nie. Selfs Thomas kon na sy donker twyfelweek weer 

met volle sekerheid bely: "My Here en my God!" (Joh. 20:28). Twyfel bly egter 'n parasietplant 

wat met wortel en tak uitgeroei moet word omdat dit sonde is. 

 

2.2.5 Vertroue 

Dit help tog nie dat ek daar by Tafelberg se kabelspoor staan en beslis verklaar dat ek weet dat 

daardie kabel sterk genoeg is om 'n mens uit te trek tot bo-op die berg nie. Ek moet ook bereid wees 

om in te klim in daardie kabeltuig en te ry tot bo-op die berg. Ek moet my kennis vertrou. Ek moet 

myself oorgee en toevertrou aan daardie kabel waarvan ek die kennis het dat dit my na die hoogtes 

kan voer. 

 

Dit is die Heilige Gees wat in my hart hierdie absolute vertroue en oorgawe aan Christus werk op 

grond van my geloofskennis. Christus sê: "Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie" (Joh. 

6:37). Ek weet dit nou. Ek neem daarvan kennis. Ek neem Hom op sy woord en ek doen dit. Ek 

gaan na Hom net soos ek is. Hy sê ook dat as ons ons sondes bely, Hy so getrou en regverdig is dat 

Hy ons sondes sál vergewe en ons van al ons sondes sál reinig (1 Joh. 1:9). Daarom waag ek dit 

om juis dit te doen, en dan weet ek (met 'n vaste vertroue) dat Hy al my sondes klaar vergewe het 

en my hart gereinig het van al sy onreinheid! 

 

Hierdie kennis en vertroue is nooit van mekaar te skei nie. Die een is nie minder noodsaaklik as die 

ander nie. Dit staan daar duidelik in die kategismus: "nie alleen nie… maar ook". Ek moet die 

kennis hê met my verstand, maar my hart moet daarop vertrou en daarop handel. 

 

2.2.6 Persoonlik 

Met die kennis wat ek uit God se Woord ontvang, moet ek nie maar so in die algemeen saamstem 

nie, maar ek moet dit persoonlik vir myself toe-eien: dat "nie alleen aan ander nie, maar ook aan 

my" hierdie vergifnis geskenk is. Dit vra 'n persoonlike beslissing tussen my en die Here. 

 

2.2.7 Gemeenskaplik 

Die Kategismus verbind hierdie persoonlike geloof tog ook duidelik aan die medegelowiges: "… 

nie net aan ander nie… " Geloof is altyd 'n gemeenskaplike besit met ander. Dit bring mee die 

"gemeenskap van die heiliges," want deur die geloof word jy in Christus "ingelyf en dit is dan 'n 

organiese saak, sodat jy deel word van 'n liggaam, die liggaam van Christus, sy kerk op aarde." 

 

3 WATTER SALIGHEID BRING HIERDIE WARE GELOOF?  
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Hy skenk daardeur aan ons: 

 

3.1 Die vergewing van sondes 

 

Dit is 'n onbeskryflik-heerlike saak. Daardie sondes wat die gemeenskap tussen ons en God laat 

kortsluit het, word totaal weggeneem. Dit bestaan nie meer nie (Ps. 103:12; Jes. 43:25; Jer. 31:34). 

Dit tel glad nie meer teen ons nie. Dit staan nie meer as skuld teen ons aangeteken nie, want Hy het 

die skuld klaar vereffen (Matt. 9:2). 

 

3.2 Ewige geregtigheid 

 

Die mens het na die val geen geregtigheid meer gehad nie, d.w.s. hy het geen reg meer voor God 

besit nie. Alles was verbeur. Nou skenk God weer aan hom daardie heel besondere eienskap, wat 

eintlik 'n deel van die beeld van God in hom was: geregtigheid. Nou kan ons weer voor God bestaan 

(Fil. 3:9). 

 

3.3 Ewige saligheid 

 

Saligheid is daardie herstelde geluk en vrede wat God in die hart van die mens gee. Dit is daardie 

heerlike troos waarvan die heel eerste vraag van die Kategismus gepraat het. Dit is hemel. 

 

4 DIE INHOUD VAN HIERDIE GELOOF 

 

Waar vind ons nou die kennis wat ons moet glo? 1n die Woord van God. Dit weet ons reeds. Maar 

daar bestaan ook 'n baie ou en baie kort samevatting van die kennis wat ons in die Bybel kry. Dit 

word genoem "Die Apostoliese Geloofsbelydenis " of "Twaalf Artikels van die algemene 

ongetwyfelde, Christelike geloof." 

 

4.1 Die opskrif daarvan 

 

Die Christelike Kerk noem hierdie Belydenisskrif die Apostoliese Geloofsbelydenis, alhoewel die 

apostels dit nie opgestel het nie. Reeds vanaf die 2de eeu het dit sy ontstaan gehad en het verder 

ontwikkel totdat dit ongeveer die 4de eeu sy finale beslag gekry het. 

 

Dit word genoem "algemeen" (of "katolieke", wat juis "algemeen" beteken) omdat meeste 

Christelike kerke dit aanvaar.  

 

Dit word "ongetwyfeld" genoem om daarmee uit te druk dat dit absoluut waar en juis is. Dit stem 

ooreen met die Woord van God en word as sodanig alreeds vir baie eeue erken. 

 

In daardie vroeë tyd was daar nog nie Bybels vir die gewone mense beskikbaar nie. Die meeste 

kon ook nie lees nie. Daarom was hierdie kort samevatting uiters noodsaaklik. Dit het 'n hegte band 

van eenheid gevorm en hulle ook bewaar van ketterye terwyl dit ook 'n kragtige getuienis teenoor 

die wêreld was.  

 

4.2 Credo 

 

Hierdie artikels word ook 'n "Credo" genoem, na aanleiding van die eerste woorde: "Ek glo" wat 

in Latyn "credo" is. Elke Sondag word dit in duisende kerke dwarsoor die wêreld gelees en die 
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gemeentes staan op om daarmee opnuut te bely dat hulle dit glo. Glo jy dit? Glo jy elke artikel 

daarvan? Ons gaan dit nou een vir een behandel, sodat jy duideliker kan weet wat jy moet glo. 

 

5. ONS ANDER BELYDENISSKRIFTE EN DIE GELOOF 

 

N.G.B. ARTIKEL 22: ONS REGVERDIGING DEUR DIE GELOOF 

Ons glo dat die Heilige Gees 'n opregte geloof in ons harte laat ontvlam1 om die ware kennis van 

hierdie groot geheimenis te verkry2. 

Daar is dus net twee moontlikhede: In Jesus Christus is nie alles wat vir ons saligheid nodig is nie, 

óf dit is alles wél in Hom en dan het hy wat Jesus Christus deur die geloof besit, sy volle saligheid3. 

Om nou te beweer dat Christus nie genoegsaam is nie maar dat daar buite Hom nog iets meer nodig 

is, sou gruwelike godslastering wees, want dit sou beteken dat Christus slegs 'n halwe Verlosser is. 

Ons sê daarom tereg saam met Paulus dat ons deur die geloof alleen of deur die geloof sonder die 

werke geregverdig is4. 

Om presies te wees: Ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie5, want die geloof is 

slegs die middel waardeur ons Christus, ons Geregtigheid, omhels, maar wel dat Jesus Christus ons 

Geregtigheid is. Hý reken ons sy hele verdienste toe en ook al die heilige werke wat Hy vir ons en 

in ons plek gedoen het6, terwyl die geloof die middel is wat ons in die gemeenskap aan al sy 

weldade aan Hom verbind. En as die weldade ons eiendom geword het, is hulle meer as genoeg 

om vryspraak vir ons sondes te verkry. 

1. Johannes 16:13-14; 1 Korintiërs 2:12; Efesiërs 1:17-18; Efesiërs 3:16-17 

2. Johannes 14:6; Handelinge 4:12; Galasiërs 2:21 

3. Psalm 32:1; Matteus 1:21; Lukas 1:77; Handelinge 13:38-39; Romeine 8:1 

4. Romeine 3:28; Romeine 8:1; Romeine 8:33; Romeine 10:4-11; Galasiërs 2:16; Filippense 

3:9 

5. 1 Korintiërs 4:7 

6. Jeremia 27:5; Matteus 20:28; Romeine 8:33; 1 Korintiërs 1:30-31; 2 Korintiërs 5:21; 1 

Johannes 4:10; 1 Petrus 1:4-5 

 

D.L. HOOFSTUK: 1 PARAGRAAF: 3 

Om mense tot geloof te bring, stuur God uit louter goedheid verkondigers van hierdie vreugdevolle 

boodskap na wie Hy wil en wanneer Hy wil1. Deur hulle diens word die mense geroep tot bekering 

en geloof in Christus, die gekruisigde, want2: Hoe kan hulle in Hom glo van Wie hulle nie gehoor 

het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur 

word nie?3 

Skriffundering 

1. Jesaja 52:7 

2. 1 Korintiërs 1:23-24 

3. Romeine 10:14-15 

 

D.L. HOOFSTUK: 1 PARAGRAAF: 4 

Die toorn van God bly op hulle wat hierdie evangelie nie glo nie1. Hulle wat die evangelie egter 

aanneem en die Verlosser, Jesus, met 'n ware en lewende geloof omhels, word deur Hom van die 

toorn van God en van die verderf verlos, en Hy skenk hulle die ewige lewe2. 

Skriffundering 

1. Johannes 3:36 

2. Markus 16:16; Johannes 3:16; Romeine 10:9 

 

D.L. HOOFSTUK: 1 PARAGRAAF: 9 
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Hierdie uitverkiesing het nie op grond van vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, 

heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of geskiktheid van die mens tot stand gekom nie. Dit 

alles kan nooit vooraf as rede of voorwaarde vir die uitverkiesing van die mens vereis word nie. 

Die uitverkiesing is immers die oorsaak van geloof en geloofsgehoorsaamheid, heiligheid, 

ensovoorts. 1 Daarom is die uitverkiesing die fontein van alle saligheid waaruit geloof, heiligheid 

en al die ander saligmakende gawes, en uiteindelik die ewige lewe self, as vrugte en gevolge 

daarvan voortvloei. Die apostel getuig immers: Om heilig en sonder gebrek voor Hom te wees, 2 en 

nie ómdat ons alreeds so was nie 

Skriffundering 

1. Romeine 8:30 

2. Efesiërs 1:4 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 10 

Ander mense weer, wat deur die verkondiging van die evangelie geroep is, kom en word bekeer. 

Dit moet egter nie aan die mens toegeskryf word nie asof hy hom deur sy vrye wil van ander 

onderskei wat net so 'n groot of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang het. So stel die 

hooghartige kettery van Pelagius dit. Dit moet aan God toegeskryf word. Hy het hulle van ewigheid 

af in Christus as sy eiendom uitverkies. Hy roep almal kragdadig in die tyd en skenk hulle geloof 

en bekering. Nadat hulle uit die mag van die duisternis verlos is, bring Hy hulle ook in die ryk van 

sy Seun, om die deugde van Hom, wat hulle uit die duisternis tot sy wonderbare lig geroep het, te 

verkondig en om nie in hulleself nie, maar in die Here te roem. So getuig die Apostoliese geskrifte 

telkens1. 

Skriffundering 

1. Romeine 9:16; 1 Korintiërs 1:31; 2 Korintiërs 10:17; Galasiërs 1:4; Efesiërs 2:8-9; 

Kolossense 1:13; 1 Petrus 2:9 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 14 

So is die geloof dan 'n gawe van God, nie omdat dit deur God aan die vrye wil van die mens 

aangebied word nie, maar omdat dit aan die mens inderdaad geskenk word en vir hom ingegee en 

ingestort word. Ook is dit nie so dat God net die vermoë om te glo gee nie en daarna van die vrye 

wil van die mens die instemming of die daadwerklike geloof verwag nie. Sowel die wil om te glo 

as die geloof self word in die mens tot stand gebring. Immers, Hy wat in die mens werk om te wil 

sowel as om te werk, bewerk alles in almal1. 

Skriffundering 

1. Efesiërs 2:8; Filippense 2:13 

 

C. GOD DRIE-ENIG  
 

1. VREEMDE DRIE-DELING 

 

Ons bekyk nou hierdie twaalf artikels aandagtig en dan tref iets eienaardigs ons mos. Hier word 

dan gepraat van 'n VADER en 'n SEUN en 'n HEILIGE GEES? Glo ons dan in drie gode? Nou sal 

ons eers hierdie saak deeglik moet ondersoek. 

 

Dadelik as die Kategismus vir ons wys dat die Twaalf Artikels oopval in drie dele, nl. 

God, die Vader en ons skepping, 

God, die Seun en ons verlossing, en 

God, die Heilige Gees en ons heiligmaking, 

bring dit ons voor 'n ontsaglike verborgenheid, 'n onverklaarbare misterie. 
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Geen mens het God ontdek nie. Geen mens het Hom uitgedink nie. Ons sou nooit iets van so 'n 

God geweet het as Hy Hom nie self aan ons geopenbaar het nie: Daarom val die Kategismus 

eenvoudig dadelik weg met GOD, sonder om Hom te probeer verklaar of bewys, want: GOD IS! 

"Want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is" (Heb. 11:6). 

 

God kan met niks en niemand vergelyk word nie (Jes. 40:25). Hy het niks van ons mense nodig nie 

(Hand. 17:25). "Om Hom te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie" (Ps. 

139:6). Van God en van al sy heerlike dinge is die Heilige Skrif, God se geopenbaarde Woord, die 

enigste kenbron. 

 

2. GOD HET HOM SO GEOPENBAAR 

 

Met God maak ons kennis in sy Woord. En watter geweldige kennismaking is dit nie! Só 'n God 

het ons nie verwag nie. Ons snak na ons asems as ons besef hoe God aan ons geopenbaar is. 

 

Hy is Gees! (Joh. 4:24). Hy bewoon ontoeganklike lig (1 Tim. 6:16). Hy besit alleen onsterflikheid 

(1 Tim: 6:16). Hy is onverderflik en onsienlik (1 Tim. 1:17). Hy is groot en onbegryplik vir ons 

(Joh. 36:26). Hy is van ewigheid tot ewigheid (Ps. 90:2). Hy is alwetend en alomteenwoordig (Ps. 

139). In Hom leef, beweeg en is ons (Hand. 17:28). Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. 

Syne is die heerlikheid tot in ewigheid! (Rom. 11:36). Daarby kom dan ook nog die verstommende 

openbaring dat hierdie een God drie is! 

 

3. GOD OPENBAAR HOMSELF AS EEN GOD 

 

In die Ou Testament is daar veral een ding wat baie duidelik na vore kom en dit is die EEN-heid 

van God. Teenoor die veelgodedom (politeïsme) waaraan die heidene rondom Israel geglo het, het 

die Israeliete uitdruklik bely dat hulle net een God aanbid en dat daar ook net een ware God is 

(monoteïsme). Dit is die een groot ding wat die Joodse godsdiens van alle ander onderskei het. 

(Slaan na: Deut. 6:4; vgl. Mark. 12:29; Deut. 4:35; Jes. 44:6; 2 Sam. 7:22, 22:32; 1 Kron. 17:20; 

Ps. 86:10; Jes. 44:8, 45:5, 14-22, 46:9; Miga 7:18; Joël 2:27; 1 Kon. 8:23; Ps. 18:32). I.v.m. die 

begrip: "ander gode" of "afgode" lees: 1 Kor. 8:4-6; Ps. 96:5; Jes.41:21-29; Jer. 2:11, 16:20; Hand. 

19:26; Gal. 4:8; 2 Thes. 2:4; Rigt. 2:12; Ps. 136:2; 1 Kron. 6:25; Fil. 3:19. 

 

Dit kon natuurlik ook nie anders nie. Want God openbaar Homself as die volkome God. Daar is 

net nie die moontlikheid vir die bestaan van nog 'n God nie. Die hele begrip "God", soos die Bybel 

dit vir ons leer, bring aan ons die idee van… "die absolute"," d.w.s. Hy is alleen genoegsaam en 

volkome. Daar kan nie meer as een van so ŉ God wees nie. Om jou te help om dit te verstaan, kan 

ons ook sê: "die finale". 

 

4. HIERDIE EEN GOD OPENBAAR HOMSELF AS DRIE 

 

Ons moenie vergeet dat God Hom deur die loop van die eeue al meer en duideliker aan die mens 

bekend gestel het nie. Ons sê daar was ŉ "voortgang" in die openbaring van God. Daarom is dit 

veral in die Nuwe Testament wat ons kennis maak met die openbaring, nl. dat hierdie EEN God 

Homself duidelik bekend stel as DRIE PERSONE. Hierdie een God is DIE VADER en Hy is DIE 

SEUN en Hy is DIE HEILIGE GEES. 

 

Maar tog vind ons ook in die Ou Testament reeds duidelike spore hiervan: In Gen. 1:26 lees ons 

bv. dat God sê: "Laat ONS mense maak na Ons beeld en gelykenis." Met wie praat God? In Gen. 

3:22 sê God weer: "Nou het die mens geword soos een van ONS deur goed en kwaad te ken." En 
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weer in Gen. 11:7 by die bou van die toring van “Kom, laat ONS neerdaal en hulle taal daar 

verwar." Hierdie teksverse sê nog nie vir ons dat daar drie persone in die Godheid is nie, maar dit 

dui reeds op meer as een persoon in die goddelike wese. 

 

Algaande word dit dan duideliker wanneer die ander twee persone ook genoem word. "Die engel 

van die Verbond" wat aan verskeie persone verskyn, is duidelik nie die Vader (Jahwe) nie, (Ex. 

23:20-23) maar tog is Hy ook ware God (Gen. 16:9, 13, 48:15, 16; Ex. 3:2-7; Rigt. 6:12-16). 

 

Dit was 'n openbaring van die tweede persoon van die goddelike Drie-eenheid nl. Jesus Christus 

(Mal. 3:1). Op verskillende plekke word die Seun dan ook al saam met die Vader genoem (Ps. 45:7, 

8; Ps. 110:1; Ps. 2:7). Die Here Jesus het Hom self beroep op Jes. 61:1 toe Hy in die sinagoge in 

Nasaret gepreek het (Luk. 4:18). 

 

Op verskeie plekke in die Ou Testament word al drie die Goddelike persone ook saam genoem, bv. 

in Jes. 42:1 waar gepraat word van "My Kneg" wat "Ek" (die Vader – Jahwe) "my Gees" op gelê 

het. In Jes. 63:7-10 word weer gepraat van "die HERE" (Jahwe), "die Engel van sy aangesig" en 

van "sy Heilige Gees." 

 

Ook van die Heilige Gees lees ons reeds herhaaldelik in die Ou Testament (Hag. 2:5; Joël 2:28). 

 

Soos reeds gesê, is dit egter in die Nuwe Testament wat die openbaring van die DRIE-EENHEID 

van God duideliker na vore kom. Ook die N.T. sê dat daar maar net een ware God is (1 Kor. 8:4; 1 

Tim. 2:5; Efes. 4:6; Rom. 3:30; Jak. 2:19). Tog word die verskillende persone van die goddelike 

wese sonder meer saam genoem (Matt. 23:16, 17; Matt. 28:19) asof dit die dood natuurlikste saak 

is. Daar is ook nog die volgende plekke waar Drie-eenheid formules te vind is: Rom. 1:1-4, 8:3, 4, 

16:17; I Kor. 12:4-6; 2 Kor. 1:21, 22, 13:13; Efes. 1:17, 3:14-16, 4:4-6, 5:1.8-21; 1 Pet. 1:2; Jud. 

20, 21. 

 

5. AL DRIE PERSONE IS WAARLIK GOD 

 

5.1 Die Vader is God 

 

Hy is die Skepper-God wat hemel en aarde gemaak het (Jak. 1:17), wat sy volk uitgelei het uit 

Egipteland (Ex. 3:14), wat die wet aan hulle gegee het by Sinai (Ex. 20). Hy word ook "Vader" 

genoem: Vader van sy volk Israel (Deut. 32:6; Jes. 63:16) en ook Vader van sy geestelike kinders 

(Matt. 5:45, 6:6). Hy is die Ewige Vader van ons Here Jesus Christus (Joh. 10:29). Hy is 'n persoon. 

Hy spreek en werk (Matt. 17:5; Joh. 5:17). Van die ander name wat Hy dra, is: Jahwe, Die 

Almagtige, Die Allerhoogste, Die Heilige van Israel. 

 

5.2 Die Seun is God 

 

Net sy name alleen toon alreeds aan ons sy Godheid, bv. Immanuel, (wat beteken: God-met-ons) 

(Jes. 7:14; Matt. 1:23); Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors (Jes 9:5); 

Die Here, ons geregtigheid, (Jer: 23:6); die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde, Die eerste 

en die laaste (Open. 22:13). 

 

Sy eienskappe toon dit ook aan ons. Hy is alomteenwoordig (Matt. 28:20; Joh. 14:20); Hy is 

alwetend (Matt. 9:4; 1 1:27; Joh. 2:45); Hy is almagtig (Matt. 28:18; Joh. 5:21, 11:25); Hy is ewig 

(Joh. 8:58; Heb. 1:8- 12). 
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Ook sy werke toon ons dat Hy God is. Hy is skepper saam met die Vader (Joh. 1:3; Kol. 1:16; Heb. 

1:2, 3), Hy gee lewe, net soos die Vader (Joh. 5:2). 

 

Verder is daar talle direkte tekste wat sê dat Jesus God is. Slaan hulle na: 1 Joh. 5:20; 2 Petr. 1:1; 

Rom. 9:5; Joh. 20:28; Joh. 1:1; 1 Kor. 15:47; Fil. 2:5, 6; Kol. 2:9; Tit. 2:13; Heb. 1:7, 8; Jak. 2:1; 1 

Joh. 4:15; Jes. 7: 14; Openb. 5:13, 7:9, 10, 17, 17:14, 20:6, 21:22, 22:3. 

 

Jesus het self ook aanspraak gemaak op Godheid. Slaan ook die volgende tekste na: Joh. 8:42; 17:5; 

18:37; Joh. 14:9; Matt. 28:19; Joh. 5:22, 25, 7; Matt. 9:2. 

 

5.3 Die Heilige Gees is God 

 

Die Heilige Gees is nie maar net 'n krag of 'n invloed nie. Hy is net so 'n persoon Soos die Vader 

en die Seun. Sy ander name is Trooster of Voorspraak (Joh. 14:16; 1 Joh. 2:1). Hy kan bedroef 

word (Jes. 63:10; Efes. 4:30). Hy getuig en oortuig (Joh. 16:8; Rom. 8:16). Hy leer ons (Joh. 14:26); 

Hy verkondig (Joh. 16:13); Hy roep (Hand. 13:2). 

 

Maar Hy is nie maar net 'n persoon nie. Hy is 'n goddelike persoon. Hy is God self! Petrus vra vir 

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, 4). Slaan ook die volgende tekste na: 2 Petr. 1:21; 2 

Tim. 3:16; Luk. 2:26-29; I Kor. 2:11; Eseg. 8:1, 3. 

 

Ook sy eienskappe is goddelike eienskappe. Hy is ook alomteenwoordig, alwetend, almagtig (Ps. 

139:7-10; Joh. 14:17; Jes. 40:13; 1 Kor. 2:11, 12:11). 

 

Sy werke is ook goddelik. Hy is skepper saam met die Vader en die Seun, Hy gee nuwe lewe saam 

met die Vader en die Seun (Gen. 1:2; Ps. 33:6; Ps. 104:30; Joh. 3:5, 6; Joh. 6:63; Rom. 8:11; Tit. 

3:5). 

 

5.4 Onderlinge Naamsverwisseling 

 

Dit is treffend hoedat die Bybel van dieselfde saak of gebeurtenis kan praat en afwisselend, die 

persoon van God wat daarby betrokke is HERE noem (selfs HERE van die Leërskare), dan weer 

die Seun, dan weer die Gees, bv. in Jes. 6:5-9 is dit duidelik die Here van die Leërskare wat met 

Jesaja praat; in Joh. 12:40 sê Johannes dat Christus daar opgetree het; in Hand. 26:25, 26 sê Paulus 

dat die Heilige Gees met Jesaja gepraat het. 

 

Die Bybel self vind dus geen probleem om al drie Persone God te noem nie. Vergelyk ook die 

volgende tekste met mekaar: Mal. 3:1 met Luk. 1:67 en Matt. 11:10; Jes. 44:5 met Openb. 22:13; 

Jes. 43:11 met 2 Petr. 3:18; Jes. 8:13, 14 met 1 Petr. 2:8; Ps. 78:65 met 1 Kor. 10:9; Jer. 31:31, 32 

met Heb. 10:15, 16. 

 

5.5 Drie-eenheid formules 

 

Behalwe al hierdie duidelike verwysings na elkeen van hierdie drie goddelike Persone as God, is 

daar ook nog die plekke waar die Bybel self al drie persone in dieselfde asem gelykwaardig noem. 

(Matt. 28:19; 2 Kor. 13:13; 1 Petr. 1:2; 1 Kor. 12:4; 2 Thes. 2:13-15; Efes. 5:13-20). Ons het nou 

met opset breedvoerig daarop ingegaan om te bewys dat die leer van die Drie-eenheid in die Bybel 

staan, aangesien so baie mense vra: Waar staan dit in die Bybel? 
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6. DIE INHOUD EN BETEKENIS VAN HIERDIE OPENBARING  

 

6.1 Onbegryplik 

 

Tot dusvêr het ons aangetoon hoe God self Hom in sy Woord openbaar het as die Drie-enige God. 

Met ons logiese denke sou ons nooit so 'n God kon uitdink nie, want die hele begrip bots met die 

logika. Dit is 'n vreemde rekenkunde: 1 + 1 + 1 = 3. Dit weet ons almal. Maar dit is nie wat die 

Bybel van God sê nie. Die Bybel sê 1 + 1 + 1 = 1! 

 

Die sleutel lê egter hierin: God het een WESE maar drie PERSONE. Vir ons is en bly dit 'n misterie 

wat heeltemal te diep is vir ons menslike verstand. Tog is dit nie 'n onredelike leerstuk nie (net soos 

al die ander leerstukke van Gods Woord) maar dit is 'n bo-redelike leerstuk. God is baie groter as 

ons mate en getalle en begrippe. Daar is ook nie gevalle of beelde op aarde waarmee ons God kan 

vergelyk sodat ons Hom dalk daardeur beter kan verstaan nie. 

 

Baie mense het al gesoek na beelde om die Drie-eenheid vir ons meer begryplik te maak: Anselmus 

van Canterbury het die verhouding van die Vader, Seun en Heilige Gees vergelyk met 'n Fontein, 

Stroom en Meer. (Die stroom kom uit die fontein en die meer ontstaan uit die fontein en stroom 

saam). Maar ook so 'n beeld gee nog glad nie uitdrukking aan die feit dat die Een God Homself 

volkomelik in elkeen van die drie Persone openbaar nie. 

 

6.2 Die inhoud 

 

Hierdie baie diep leerstuk sê vir ons dat God EEN WESE is, maar DRIE PERSONE. Hulle kan 

nooit van mekaar geskei word nie, maar is tog duidelik onderskeie van mekaar. Hulle tree nooit los 

van mekaar op nie. Daar is net een Raad van God en net een Wil van God. Maar hoewel die drie 

altyd saamwerk het elkeen tog sy eie besondere werk waarin Hy meer op die voorgrond tree: Die 

Vader is die skepper, maar Hy skep deur die Seun (Joh. 1:3) terwyl die Gees ook skeppend 

teenwoordig was (Gen. 1:2). Die Seun is ons Verlosser, maar die Vader het Hom in die wêreld 

gestuur om die wêreld met Homself te versoen (Joh. 3:16; 2 Kor. 5:19) terwyl die Gees meewerk 

by die ontvangenis en geboorte (Luk. 1:35) asook op baie ander geleenthede terwyl Hy uiteindelik 

die verlossingswerk van Christus aan ons meedeel. Die Heilige Gees is ons Heiligmaker, maar Hy 

word deur die Vader en die Seun gestuur as Trooster en Hy getuig nie van Homself nie, maar van 

Christus (Joh. 15:26, 16:13, 143. Alles is uit die Vader (1 Kor. 8:6) deur die Seun, (Joh. 1:3) in die 

Heilige Gees (Efes. 4:6) en tot eer van die Drie-enige God. 

 

In die orde van hulle bestaan is daar nie een wat voor die ander was nie. Al drie Persone bestaan 

van alle ewigheid af. Die Seun dra nie die naam Seun omdat die Vader eers daar was en Hy later 

deur die Vader verwek is nie. Nee, Hy was altyd die Seun. Die name "Seun" en "Vader" druk eerder 

'n verhouding uit tussen die twee Persone – 'n innige opregte liefdes-verhouding, soos van 'n vader 

en 'n seun. So het die Gees ook nie later uitgegaan van die Vader en die Seun nie. Al drie is Gees 

(Joh. 4:24).  

 

Van alle ewigheid af was die Gees deel van die Drie-enige God. 

 

Hulle is al drie gelyk in eer. Die een is nie meer in rang of status as die ander nie. A1drie is tegelyk 

en ten volle die een en enigste God. Ons praat wel van die Vader as die eerste persoon en van 

Christus as die tweede persoon en van die Heilige Gees as die derde persoon, maar dit is alleen 'n 

openbaringsorde en wil geensins die een aan die ander ondergeskik maak nie. 
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6.3 Die boodskap van hierdie leerstuk 

 

Hierdie leerstuk bring groot blydskap in ons harte omdat dit vir ons sê dat hierdie Drie-enige God 

Hom met ons bemoei het. Dit gaan oor God die Vader en ons skepping, oor die Seun en ons 

verlossing en oor die Heilige Gees en ons heiligmaking. 

 

Tog sê juis hierdie leer vir ons dat God 'n onbeskryflike ryke en volle bestaan in Homself het en 

die skepping of die skepsel nie nodig het nie. Hy is bokant sy skepping (nie deel daarvan nie) en 

tog woon en werk Hy in en by sy skepping. Ons weet ons hét 'n hemelse Vader tot wie ons kan 

gaan in nood; ons kan seker wees van ons verlossing uit die sonde omdat die Seun daarvoor na die 

aarde gestuur is; ons kan ons verlustig in die heiligmaking omdat ook die Heilige Gees ons God is. 

 

Dat hierdie God, wat nooit eensaam kan wees nie, wat nooit liefde nodig het nie, wat nooit 

geselskap nodig het nie – dit is alreeds volkome inbegrepe in sy wese as drie onderskeie Persone – 

dat Hy ons geskep het en herskep en heilig, is loutere onbegryplike liefde. 

 

7. WAT SÊ ONS ANDER BELYDENISSKRIFTE? 

 

N.G.B. ARTIKEL 9: SKRIFGETUIENIS OOR DIE LEER VAN DIE DRIE-EENHEID 

Ons weet dit alles sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif1 as uit hulle werkinge, veral uit 

werkinge wat ons in onsself voel. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in hierdie 

heilige Drie- eenheid te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament en dit is nie nodig om hulle 

almal op te noem nie. 

Ons kan hulle onderskeidend en oordeelkundig uitkies: Genesis 1:26 en 27: En God het gesê: Laat 

Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis… En God het die mens geskape na sy beeld; man 

en vrou het Hy hulle geskape; Genesis 3:22: Toe sê die Here God: Nou het die mens geword soos 

een van Ons". Wanneer God sê: Laat Ons mense maak na Ons beeld, blyk daaruit dat daar meer as 

een Persoon in die Godheid is. En as Hy sê: God het geskep, wys Hy die eenheid van die Godheid 

aan. Weliswaar sê hy nie hoeveel Persone daar is nie, maar wat vir ons in die Ou Testament enigsins 

duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik. Want toe die Here in die Jordaan gedoop is, is 

die stem van die Vader gehoor, wat sê: "Dit is my geliefde Seun" (Mat 3:17). Die Seun is in die 

water gesien en die Heilige Gees het Hom in die vorm van 'n duif geopenbaar2. 

Buitendien is vir die doop van alle gelowiges hierdie formule deur Christus vasgestel: "Doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees" (Mat 28:19). In die Evangelie van 

Lukas sê die engel Gabriël aan Maria, die moeder van die Here: "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 1:35); eweneens: "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) en: 

"Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees en hierdie 

drie is een; en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed en die drie is 

eenstemmig" (1 Joh 5:7, 8) 3. 

Ons word op al hierdie plekke baie duidelik geleer dat daar drie persone in een enige Goddelike 

Wese is. Al gaan hierdie leer die menslike verstand ver te bowe, glo ons dit nou tog deur die Woord, 

terwyl ons verwag om die volle kennis en vrug daarvan in die hemel te geniet. 

Verder moet ons ook let op die besondere ampte en op die eie werkinge van die drie Persone met 

betrekking tot ons: Die Vader word ons Skepper deur sy krag genoem; die Seun is ons Saligmaker 

en Verlosser deur sy bloed; die Heilige Gees is ons Heiligmaker deur sy inwoning in ons hart. 

Die leer van die heilige Drie-eenheid is in die ware kerk van die tyd van die apostels af tot nou toe 

altyd onderhou en gehandhaaf teenoor die Jode, Mohammedane en sommige valse christene en 
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ketters soos Marcion, Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Arius en derglike, wat tereg deur die 

regsinnige vaders veroordeel is. 

Daarom aanvaar ons in hierdie opsig graag die drie belydenisse, naamlik dié van die Apostels, 

Nicéa en Atanasius en ook wat die ou vaders in ooreenstemming hiermee besluit het. 

1. Johannes 14:16; Johannes 15:26; Handelinge 2:32-33; Romeine 8:9; Galasiërs 4:6; Titus 

3:4-6; 1 Petrus 1:2; 1 Johannes 4:13-14; 1 Johannes 5:5-12; Judas:20-21; Openbaring 1:4-

5 

2. Genesis 1:26-27; Genesis 3:22; Psalm 45:8; Jesaja 61:1; Matteus 3:16-17 

3. Matteus 28:19; Lukas 1:35; 1 Korintiërs 6:17; 2 Korintiërs 13:13; 1 Johannes 5:7-8 

 

N.G.B. ARTIKEL 10: DIE GODHEID VAN JESUS CHRISTUS 

Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy Goddelike natuur die eniggebore Seun van God is1. 

Hy is van ewigheid af gebore; Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou Hy 'n skepsel 

wees; Hy is een wese met die Vader, ewig saam met Hom, die ewebeeld van die Persoon van die 

Vader, ewig saam met Hom, die heerlikheid (Heb 1:3) en in alles aan Hom gelyk (Fil 2:6) 2. 

Hy is van ewigheid die Seun van God en nie slegs sedert Hy ons natuur aangeneem het nie; so leer 

die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld 

geskep het3 

en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die Woord, wat hy God noem (Gen 1:1 

en Joh 1:3) 4. 

Die apostel sê dat God die wêreld deur sy Seun gemaak het5 en ook dat God alle dinge deur Jesus 

Christus geskep het (Heb 1:2 en Kol 1:16) 6. 

So moet Hy wat God, die Woord, die Seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het 

toe alles deur Hom geskep is. En daarom sê die profeet Miga: "Sy uitgange is uit die voortyd, uit 

die dae van die ewigheid" (Miga 5:1) en sê die apostel: "Hy is sonder begin van dae of lewenseinde" 

(Heb 7:3). Hy is dus ware, ewige God, die Almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien7. 

1. Matteus 17:5; Johannes 1:14; Johannes 1:18; Johannes 3:16; Johannes 20:17; Johannes 

20:31; Romeine 1:4; Galasiërs 4:4; Hebreërs 1:1; 1 Johannes 5:5-12 

2. Johannes 5:18; Johannes 5:23; Johannes 10:30; Johannes 14:9; Johannes 20:28; Romeine 

9:5; Filippense 2:6-8; Kolossense 1:15; Titus 2:13; Hebreërs 1:3; Openbaring 5:13 

3. Johannes 8:58; Johannes 17:5; Hebreërs 13:8 

4. Genesis 1:1; Johannes 1:3 

5. Johannes 1:1-3 

6. Kolossense 1:16; Hebreërs 1:2 

7. Miga 5:1; 1 Korintiërs 8:6; Hebreërs 7:3 

 

N.G.B. ARTIKEL 11: DIE GODHEID VAN DIE HEILIGE GEES 

Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan; dat Hy 

nie gemaak of geskep of gebore is nie maar van albei slegs uitgaan1; dat Hy in orde die derde 

Persoon van die Drie-eenheid is; dat Hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die 

Vader en die Seun is; dat Hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer2. 

1. Psalm 33:6; Jesaja 48:16; Jesaja 61:1; Johannes 14:16-17; Johannes 14:25-26; Johannes 

15:26; Romeine 8:9; Galasiërs 4:6 

2. Genesis 1:2; Psalm 139:7; Matteus 28:19; Handelinge 5:3-4; 1 Korintiërs 2:10-14; 1 

Korintiërs 3:16; 1 Korintiërs 6:11; 1 Korintiërs 6:19; 1 Johannes 5:6 

 

D.L. HOOFSTUK: 2 PARAGRAAF: 4 

Hierdie dood het daarom so 'n groot krag en waarde, omdat Hy wat dit ondergaan het, nie alleen 'n 

ware en volkome heilige mens is nie, maar ook die eniggebore Seun van God. Hy is saam met die 

Vader en die Heilige Gees een en dieselfde ewige en oneindige Wese. So moes ons Verlosser dan 



66 
 

ook wees. Boonop het sy dood so 'n groot krag en waarde, omdat Hy geweet het dat Hy die toorn 

van God en die vloek, wat ons deur ons sondes verdien het, gedra het1. 

Skriffundering 

1. Matteus 27:46; Johannes 3:16; Galasiërs 3:13; Hebreërs 4:15; Hebreërs 7:26; 1 Johannes 

4:9 

 

D.L. HOOFSTUK: 5 PARAGRAAF: 15 

Hierdie leer van die volharding van die ware gelowiges, dit wil sê die heiliges, en van die sekerheid 

daaroor, het God tot eer van sy Naam en tot troos van die gelowiges uitvoerig in sy Woord 

geopenbaar en in die harte van die gelowiges ingeprent. Die sondige natuur verstaan hierdie leer 

nie, die Satan haat dit, die wêreld bespot dit, onkundiges en huigelaars misbruik dit en dwaalgeeste 

bestry dit. Die Bruid van Christus het dit egter altyd as 'n skat van onberekenbare waarde innig 

liefgehad en dit volhardend verdedig. God sal sorg dat die kerk dit ook in die toekoms doen. Teen 

God kan geen beplanning stand hou nie, nog minder kan geweld iets teen Hom vermag. Aan hierdie 

enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe eer en heerlikheid tot in ewigheid. Amen1. 

Skriffundering 

1. Psalm 33:10-11; Efesiërs 5:32; 1 Petrus 5:10-11; Openbaring 14:12 

 

8. 'N OPHELDERENDE VOORSTELLING  

 

Die volgende beeldende voorstelling word toegeskryf aan Athanasius. 

 

 
 

Hierdie skema help mens om reg te dink aan die Drie-eenheid. Hieruit is dit duidelik dat die Vader 

God is, dat die Seun God is en dat die Heilige Gees God is, maar dat die Vader nie die Seun is nie, 

en die Seun nie die Vader of die Heilige Gees nie, en die Heilige Gees ook nie die Seun of die 

Vader nie. 

 

Toetsvrae oor punt B 

1. Kan elke mens maar glo wat hy wil en dan salig word? 

2. Noem vier verkeerde vorme van geloof. 

3. Noem ten minste vier kenmerke van die saligmakende geloof op. 

4. Wat skenk God aan ons op grond van hierdie geloof? 

5. Hoe word die "twaalf artikels" gewoonlik genoem? 

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Openbaar God Hom aan ons as EEN God of as DRIE gode? 

2. 1s Jesus Christus ook God? Indien jy "Ja" antwoord, gee bewyse daarvoor. 



67 
 

3. Is dit waar dat die Heilige Gees net so God is soos die Vader en die Seun? 

4. Wie van hierdie drie was eerste? 

 

Les 8 
 

GOD DIE VADER EN ONS SKEPPING 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 9 EN 10 
 

SONDAG: 9 – VRAAG EN ANTWOORD: 26 

 

Vraag: Wat glo jy as jy sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel 

en die aarde? 

 

Antwoord: Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus wat die hemel en aarde 

met alles wat daarin is, uit niks geskep het1 en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog 

onderhou en regeer2, ter wille van sy Seun Christus my God en Vader is3. Op Hom vertrou 

ek so dat ek nie daaraan twyfel dat Hy my, met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal 

versorg nie4. Hy sal ook al die kwaad wat Hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my 

beswil verander5, omdat Hy dit as 'n almagtige God kan6 en ook as 'n getroue Vader wil 

doen7. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 1:1; Genesis 2:3; Eksodus 20:11; Nehemia 9:6; Job 33:4; Job 38, 39;; Psalm 

33:6; Jesaja 40:26; Jesaja 45:7; Handelinge 4:24; Handelinge 14:15 

2. Psalm 104:27-30; Psalm 115:3; Matteus 10:29-30; Romeine 11:36; Efesiërs 1:11; 

Hebreërs 1:3 

3. Johannes 1:12; Romeine 8:15; Galasiërs 4:5-7; Efesiërs 1:5 

4. Psalm 55:23; Matteus 6:25-26; Lukas 12:22-24 

5. Romeine 8:28 

6. Jesaja 46:4; Romeine 8:37-39; Romeine 10:12 

7. Matteus 6:32-33; Matteus 7:9-11 

 

SONDAG: 10 – VRAAG EN ANTWOORD: 27 

 

Vraag: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? 

 

Antwoord: Die almagtige en oralteenwoordige krag van God1 waardeur Hy hemel en aarde 

en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer2 dat lower en gras, reën en 

droogte, 3 vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, 4 rykdom en 

armoede5 en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. 6 

 

Skriffundering 

1. Jesaja 29:15-16; Jeremia 23:23-24; Esegiël 8:12; Handelinge 17:25-28 

2. Hebreërs 1:3 

3. Jeremia 5:24; Handelinge 14:17 

4. Johannes 9:3 

5. Spreuke 22:2 
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6. Spreuke 16:33; Matteus 10:29 

 

SONDAG: 10 – VRAAG EN ANTWOORD: 28 

 

Vraag: Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy 

voorsienigheid onderhou? 

Antwoord: Dat ons in alle teëspoed geduldig1 en in voorspoed dankbaar2 kan wees. Verder 

dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader3 kan stel dat geen 

skepsel ons van sy liefde sal skei nie4, aangesien alle skepsels so in sy hand is dat hulle sonder 

sy wil nie kan roer of beweeg nie5. 

 

Skriffundering 

1. Job 1:21-22; Psalm 39:10; Romeine 5:3; Jakobus 1:3 

2. Deuteronomium 8:10; 1 Tessalonisense 5:18 

3. Psalm 55:23; Romeine 5:4 

4. Romeine 8:38-39 

5. Job 1:12; Job 2:6; Spreuke 21:1; Handelinge 17:25-28 

 

Lees: Gen. 1 
 

1. EK GLO IN GOD 

 

1.1  Algehele vertroue 

 

Let op dat wanneer die Twaalf Artikels bely: "Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van 

die hemel en die aarde", dan staan daar uitdruklik: Ek glo in God. Nie aan God, of iets omtrent God 

nie. Daar is 'n baie belangrike verskil. Natuurlik glo ons ook sekere dinge omtrent God en ons glo 

ook aan God, maar ons geloof gaan baie verder as dit. Om aan God te glo, is nog maar blote 

verstandelike kennisname. Dit is ŉ saamstemming dat God wel bestaan. Maar ek kan ook aan die 

duiwel glo en saamstem dat hy bestaan. Maar ek sal nooit in die duiwel glo nie. 

 

Om in God te glo, beteken om Hom geheel en al te vertrou. Dit beteken algehele oorgawe aan die 

persoon in wie ek my vertroue stel.  

 

1.2 Sy name vertel iets besonders van Hom 

 

Hierdie God in wie ons glo, die Vader-Skepper-God, het verskillende name wat elkeen iets 

besonders van Hom aan ons vertel, nl. God (Elohim), HERE (Jahwe), Here (Adonai), Die 

Almagtige (E1 Shaddai), Die Allerhoogste (El Eljon), Die Here van die Leërskare (Jahwe Sebaot), 

Vader. 

 

1.3 Die eienskappe van God 

 

Die eienskappe van God word gewoonlik verdeel in meedeelbare en onmeedeelbare eienskappe, 

d.w.s. laasgenoemdes is eienskappe wat net aan God behoort, terwyl eersgenoemdes wel in 'n 

geringe mate ook by die mens gevind kan word. 
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Onmeedeelbare eienskappe 

 

Absoluutheid 

onafhanklikheid 

onveranderlikheid 

ewigheid 

eenheid 

 

alomteenwoordigheid 

onsienlikheid  

alwetendheid 

almag 

oneindigheid 

 

Meedeelbare eienskappe 

 

wysheid 

mag 

geregtigheid 

heiligheid 

goedheid 

liefde 

genade 

barmhartigheid 

waarheid 

waaragtigheid 

trou 

heerlikheid 

 

Al hierdie eienskappe van God gee aan ons mense 'n geringe idee van die heerlikheid van die God 

in wie ons glo. 

 

2. EK GLO IN GOD DIE VADER 

 

Hierdie deel van die belydenis wil die beeld van die volmaakte vader na ons bring. Vaderskap 

behoort tot die wese van God. Die eerste vader was nie die vader van Kain nie. God was toe reeds 

die "ewige Vader". Sy vaderskap is sonder begin of end. Hy was altyd die Vader van ons Here 

Jesus Christus. Al was daar geen skepping gewees nie, sou Hy dit nog gewees het, want dit is die 

verhouding waarin Hy tot die tweede persoon van die Drie-eenheid staan. By God vind ons die 

egte oorspronklike vaderskap wat die volmaakte ideaal stel vir alle vader-kind verhoudings. 

 

2.1 God is die enige Vader van onse Here Jesus Christus 

 

Wanneer ons lees dat God sê dat Hy Christus "vandag gegenereer" het, (d.w.s. verwek het) (Ps. 

2:7; Hebr. 1:5) dan moet ons besef dat God se "vandag" nie ons vandag is nie. Dit is 'n verwysing 

uit die ewigheid. God was dus voor die skepping Vader van die Here Jesus Christus. Sy vaderskap 

is sonder begin of end. As Johannes dus vir Jesus "die Enig-geborene van die Vader" noem en as 

Paulus hom die "eie Seun van God" noem, (Joh. 1:14, 18, 17:5, 24; Rom. 8:32) dan moet ons weet 

dat Hy van altyd af die Vader van die Here Jesus was – nie eers van ná die skepping af nie. Dit is 

'n misterie wat ons menslike verstand nie kan begryp nie. 

 

2.2 God is die Vader van sy skepping 

 

Paulus noem God "die Vader uit wie alles is", die begin en oorsprong van alles, "uit wie, deur wie 

en tot wie alle dinge is …" 

 

2.3 Hy is die Vader van sy kinders 

 

Hierdie Vader van onse Here Jesus Christus is ook "my God en my Vader." Dit moet elke gelowige 

glo. Maar dit is nie ons wat Hom aanneem as Vader nie. Inteendeel: die sonde het die vader 

verhouding met God laat verdwyn, God is nou Regter, nie meer Vader nie. Maar Christus het aan 

God se reg voldoen en ons skuld betaal. En deur sy dood het Hy vir ons die versoening bewerk 



70 
 

sodat ons nou met verwondering deur die Heilige Gees Hom kan noem "Abba, Vader" (Rom. 8:15). 

Hy gee self aan ons die "mag" (outoriteit) om kinders van God te word (Joh. 1:12). Daarom is dit 

alleen in en deur Jesus Christus, sy ewige Seun, wat ons die reg en die voorreg het dat God ook 

"Onse Vader" is. Dit is dan ook Hy, as ons oudste broer, wat ons leer om God so aan te spreek in 

die gebed (Matt. 6:9). 

 

Dink net: die ewige Vader, wat ons nie nodig gehad het nie, Hy wat hemel en aarde uit niks geskep 

het, is my God en my Vader! Dit is louter genade en suiwer weelde. 

 

3. EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE 

 

Hoewel ons by die gedagte aan 'n vader eerste aan sy liefde en trou dink, moet ons egter nie vergeet 

dat hierdie God ook die geweldige God is nie, Die Almagtige! (Ps. 91:1; Openb. 1:8). Die 

kruisdood van Jesus waardeur die Vader sy liefdehart geopenbaar het, was nie buite sy almag om 

nie. Hy het volle beheer daaroor gehad. 

 

God is almagtig. Daar is geen perke aan sy almag nie (Ps. 115:3; Jes. 46:10). Dit is sigbaar in die 

ontsaglike hemelruim bokant ons waarvan ons melkwegstelsel maar een van ontelbare 

sterrestelsels is (wat weer bestaan uit miljoene sonnestelsels soos ons s'n). Dit is ook waarneembaar 

in die mikroskopiese wêreld van mikrobes en atome (Hand. 17:24). Ook in die geskiedenis van die 

mensdom sien ons duidelik die wonderlike almag van God. 

 

4. EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, DIE SKEPPER… 

 

Daar word eers gepraat van God se almag en dan van een van die maniere waarop hierdie almag 

tot openbaring gekom het, nl. in die skepping. 

 

Ons glo in die Skepper-God. Skepping is iets wat mens moet glo (Hebr. 11:3; Ps. 33:6-9; Rom. 

4:17). Niemand was by gewees by die skepping nie, Adam was heel laaste geskape toe alles reeds 

voltooid en "goed" was. God het ook 'n diepe slaap oor hom laat kom terwyl Hy Eva geskep het. 

Buitendien is die Bybel geen wetenskaplike handboek nie. Ons moet nie vergeet nie dat wat daarin 

staan omtrent die ontstaan van alle dinge is openbaring wat God self goed gedink het om aan ons 

mee te deel. 

 

Die Bybel leer ons duidelik dat God ook die Vader van sy skepping is. Hy het uit eie vrye wil 

geskep. Hy het die skepping nie nodig gehad nie 

 

Hy was ook nie eensaam en het nie geselskap gesoek nie; Hy was ook nie so ryk en vol in Homself 

dat sy volheid oorgeloop het in die skepping nie (geëmaneer het). Nee, die skepping het uit sy 

ewige Raadsplan voortgekom. 

 

Eers was daar niks. Net God. Toe, deur onmeetbare kragte, is die dinge in aansyn geroep. 

 

Dit was "in die begin" - 'n totaal ondateerbare tyd, (Gen. 1:1) want net in die volgende vers word 

beskryf dat die aarde "woes en leeg" was. Hoe lank hierdie ongevormde en ongeordende toestand 

geduur het, weet niemand nie. Dit kon miljoene jare gewees het. 

 

Die skeppingsverhaal van Genesis verkondig baie duidelik dat die skepping 'n daad van God was. 

Net God kan skep. Niemand anders kan uit "niks" "iets" laat ontstaan nie. 'n Mens kan hoogstens 
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iets vorm of verwerk of dinge kombineer en in verskillende verhoudings tot mekaar stel of van 

mekaar skei of hergroepeer – maar nooit skep nie. 

 

God is die skepper. En as 'n ongelowige wetenskap ander teorieë of veronderstellings na vore bring, 

waardeur hulle gis oor wat kon gebeur het, dan is hulle eerstens onwetenskaplik en tweedens het 

hulle hul eie terrein verlaat. Ons, as gelowiges, hoef nooit bang te wees vir die waarheid nie, want 

die waarheid is niks anders as 'n juiste beskrywing van die werklikheid nie. En mits ons die 

waarheid van die Skriftuur reg verstaan en ook die waarheid van die natuur reg verstaan, kan dit 

nooit in botsing met mekaar wees nie. Die HERE het juis aan die mens die opdrag gegee om "oor 

die aarde te heers." Dit beteken dat hy ook kennis omtrent die werkinge en wette van die aarde 

moet verkry, want sonder kennis kan hy dit nie beheers nie. God gee nie aan ons wetenskaplike en 

tegniese feitekennis in die Bybel nie. Dit is nie daarvoor bedoel nie. Die ontbrekende kennis kan 

deur die wetenskap aangevul word. Daardie Christenwetenskaplike wat glo in God en in die 

openbaring van die Skrif vind juis in die natuur oorweldigende steun vir die feite van Gods Woord. 

Ongelukkig is daar ook sekere wetenskaplikes wat nie eers die bestaan van God erken nie. Hulle 

probeer dan die werklikheid sonder God te verklaar. Dit kan ons nooit aanvaar nie. 

 

5. EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, SKEPPER VAN DIE HEMEL 

 

In Gen. 1:1 word vermeld dat God "in die begin" die hemel en die aarde geskape het. 

  

"Die hemel" bedoel hier twee dinge: 

 

5.1 Die hemel bo ons 

 

Die blou lug of firmament, d.w.s. die sterrehemel. Dit sluit natuurlik in die son en die maan en die 

hele ontsaglike heelal. Hoe groot is die heelal? Ons aarde is maar een van die kleinste planeetjies 

in ons sonnestelsel. Baie van die sterre wat ons met ons blote oog kan sien, is sonnestelsels (behalwe 

die paar planete van ons eie sonnestelsel wat naby aan ons is.) D.w.s. hulle is ook 'n son plus planete. 

En ons sonnestelsel behoort weer tot die melkwegsterrestelsel, wat 'n deursnee het van 100 000 

ligjare. ('n Ligjaar is die distansie wat lig in 'n jaar sal trek. Lig beweeg teen 'n spoed van ± 300 000 

km (of 186 300 myl) per sekonde, d.w.s. 'n ligjaar is 300 000 (of 186 300) x 60 X 60 x 24 X 365): 

Dit is ± 9 500 000 000 000 km (of ± 6 biljoen myl  – 6 000 000 000 000). Die melkweg bestaan uit 

100-biljoen sterre. ('n Biljoen is miljoen miljoen, d.w.s. twaalf nulle.) Elkeen waaruit 250 000 

aardes gemaak kan word! En ons melkwegstelsel beslaan maar een-biljoenste van die ruimte van 

die heelal waarvan wetenskaplikes tans weet. Daar is nog 200 miljoen sulke sterrestelsels soos ons 

melkwegstelsel. 

 

Dit is om van te duisel! Ons glo dat God dit alles geskep het! 

 

5.2 Die hemel as woonplek vir God en die engele 

 

Die hemel as woonplek van God en die hemelwesens nl. die engele en die duiwels voor hulle val. 

Ook hulle is deur God geskep (Kol. 1:16). 

 

Die engele was reeds daar toe God "die aarde gegrond het" (Job. 38:4, 7). Die engele moes toe 

reeds geskep gewees het. Al die engele was gelyktydig geskep. Hulle het nie net uit twee ontwikkel 

soos die mense nie. Hulle getal is ontsaglik groot (Ps. 103:20, 21; Matt. 26:53; Ps. 68:18; Hebr. 

1:14). "Engel" beteken gesant, bode, boodskapper (Hebr. 1:7). Daar is verskillende klasse van 
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engele, nl. Gerubs (Gen. 3:24) Serafs (Jes. 6) en aartsengele. (Daar word by name van twee gepraat, 

nl. Gabriël (Dan. 18:16, 21) en Migael (Dan. 10: 13, 21, 12:1, Openb. 12:7). 

 

God gebruik die engele soms om buitengewone dienste te verrig op aarde. Lees bv. Hand. 7:53, 

Heb. 2:2, Gal. 3:19, Matt. 16:27, 2 Thes. 1:7, Matt. 34:3, 13:41, 49. Maar hulle het ook 'n gewone 

bediening. Hulle word uitgestuur tot diens van hulle wat die saligheid beërwe. Hulle is bly oor 

elkeen wat tot bekering kom. Lees Luk. 15:10, Matt. 18:10, Openb. 5:11, Ps. 103:20, Heb. 1:14, 

Openb. 12:7, Efes. 3:10, 1 Kor. 11:10, Dan. 10:13, 20. 

 

Die duiwels is gevalle engele wat in opstand teen God gekom het. Die eerste sonde het in die engele 

wêreld plaasgevind (Joh. 8:44). Die duiwel was 'n aartsengel wat soos God wou wees (Jud. vs. 6). 

Met die hemelvaart van Jesus Christus, het God hom verban uit die hemel en voer hy nou stryd 

teen God se gelowiges op die aarde. 

 

6. EK GLO IN GOD DIE VADER, DIE ALMAGTIGE, SKEPPER VAN DIE HEMEL 

EN DIE AARDE 

 

Ons vind in die skeppingsopenbaring die volgende trappe: 

 

6.1 In die begin 

  

Die skepping van hemel en aarde uit niks – in die begin. Dus dit was ook die skepping van die tyd. 

Wanneer dit presies was, weet niemand nie.  

 

6.2 Woes en leeg 

 

'n Periode van woestheid en leegheid volg (Gen. 1:2). Hoe lank dit geduur het, weet niemand nie. 

 

6.3 Ordening 

   

Dan volg die ses dae van ordening of formasie van die geskape dinge. Hoe lank hierdie dae was 

weet ons ook nie. 

 

Op grond van die feite dat 

 

a. daar die eerste drie dae nog nie 'n son was waardeur 'n dag bepaal kon word nie, 

b. "dag" in verskillende betekenisse in die verhaal gebruik word, nl. as "lig" en ook as samevatting 

van lig en duisternis, en 

c. die einde van die sewende dag nie aangedui word nie, kan ons egter aanneem dat dit nie 

noodwendig dae van 24 uur was soos ons dit vandag ken nie. Dit was werksdae van God, Goddelike 

dae. En laat ons nie vergeet nie: God is 'n ewige God, en "vir Hom is duisend jaar soos een dag en 

een dag soos duisend jaar" (2 Petr. 3:8; Ps. 90:4). Dit was kosmiese skeppingsdae wat nie met ons 

maatstawwe gemeet kan word nie. 

 

Dit beteken dat ons nie uit die Bybel kan bepaal hoe oud die aarde is nie. 'n God het dit nie nodig 

geag dat dit in sy Woord moes staan nie. Die Bybel is ten ene male nie bedoel as 'n wetenskaplike 

handboek nie. Sekere Aartsbiskop Ussher het in 1650 bereken, op grond van die geslagsregisters 

van Gen. 5 en 11 dat die aarde 4004 jaar voor die geboorte van Christus geskep is. Sy gebruik van 

die geslagsregisters is egter te betwyfel aangesien hulle nie in, die eerste plek as presiese 

chronologie bedoel was nie.  
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Die skeppingsgeskiedenis van die Bybel sê egter vir ons 'n paar dinge baie duidelik: 

 

Dat God geskep het. 

 

Dat Hy alles in 'n bepaalde orde geskep het. 

 

Dat Hy die lewende wesens "volgens hulle soorte" geskep het.  

 

Dit word nege keer herhaal. 

 

Watter metode God gebruik het, behalwe dat Hy "gespreek" het en dat Hy deur sy "Woord" die 

dinge laat ontstaan het, word ook nie aan ons gesê nie. Ons aanvaar egter die skeppingsberig soos 

dit daar staan as egte geskiedenis, wat terselfdertyd ook 'n magtige boodskap aangaande God en 

die dinge rondom ons verkondig. 

 

Wat opmerklik is, is dat daar 'n ooreenstemmende orde is tussen die eerste drie en die laaste drie 

dae. Telkens word in die eerste drie dae die terrein voorberei om in die laaste drie dae gevul, beklee 

en versier te word: 

 

Skeiding van 

 

Eerste dag:    Lig/duisternis 

Tweede dag: Uitspansel/water op aarde 

Derde dag:    Droëland/See, plante 

Bekleding met 

 

Vierde dag: Son, maan, sterre  

Vyfde dag:  Voëls, visse  

Sesde dag:   Diere, mens 

 

Daar is duidelik ook 'n opklimmende orde vanaf die lewelose stof na lewende stof (plante) dan die 

lewende en voelende diere, en dan die lewende, voelende en selfbewuste mens. 

 

6.4 Die skepping van die mens 

 

Wat die skepping van die mens betref, is dit die enigste wese waarvan daar staan dat God eers met 

Homself samesprekings gevoer het voordat Hy hom geskep het. "Laat Ons mense maak… " (Gen. 

1:20). En dan word die besondere kwalifikasie bygevoeg wat van geen ander skepsel geld nie, 

"volgens Ons beeld en gelykenis." Dan vorm God die liggaam van die mens uit die stof van die 

aarde (Gen. 2:7) om daarmee te kenne te gee dat die mens onlosmaaklik verbonde is aan die aarde. 

 

Maar dan blaas God ook die "asem van die lewe" in sy neus en so word hy "'n lewende siel." (Die 

mens is dus stoflik en geestelik). Hy kry dan ook besondere opdragte van God (Gen. 1:26, 28, 2:15, 

19). Dit alles wys op die besondere plek wat die mens in die skepping inneem, en dat hy heeltemal 

onderskeie van die diere is. 

 

As kroon van die skepping was die skepping van die mens ook wesenlik anders as die van die 

plante en die diere. 

 

6.5 Die skepping van die vrou 

 

En dan volg die skepping van die vrou. God verklaar self dat dit nie goed is dat die mens alleen is 

nie. Daarom het Hy vir hom 'n "hulp gemaak wat by hom pas." Dat die vrou uit die ribbebeen van 
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Adam gevorm word, stel vir ons pragtig die innige verbondenheid van die vrou aan die man en 

omgekeerd. 

 

Dat God dus nie 'n enkele mens nie, maar 'n mensepaar skep, om mekaar aan te vul en by mekaar 

te pas, lê dadelik ook die fondament vir die huwelik van een man en een vrou, want daar staan: "die 

man sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees (Gen. 2:24). 

 

7. DIE VOORSIENIGHEID 

 

Sondag 10 praat van die "voorsienigheid" van God. Dit beteken nie maar net dat God alles 

"vooruitsien" nie, ook nie dat Hy maar net sy skepping "voorsien" van al die nodige nie, (Gen. 

22:8) maar dat Hy daadwerklik oor alles regeer en dit onderhou. 

 

Die voorsienigheid het begin met die begin van die sewende dag. God het toe gerus van sy 

skeppingswerk, maar toe het sy werk van voorsienigheid 'n aanvang geneem. Dit gaan nog voort 

tot vandag toe (Joh. 5:17); God laat nooit die werke van sy hande vaar nie (Ps. 138:8). Die skepping 

in sy ontstaan, sowel as in sy voortgang, is geheel en al afhanklik van God. Hy dra alles deur sy 

krag (Heb. 1:3). Dit is daardie "almagtige en oralteenwoordige krag van God." 

 

Deur hierdie krag onderhou en regeer Hy hemel en aarde, d.w.s. Hy beskik oor alle dinge: "lower 

en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, spys, drank… " ja, letterlik alle dinge word 

omspan deur God se voorsienigheid. Niks is buite sy beheer nie. Nie eers die sonde nie! Die sonde 

is nie uit God nie, (Job. 34:10) maar tog bind God selfs die duiwel en maak hom dan weer los 

(Openb. 20:1-3). 

 

Ook as die teenspoed ons tref, moet ons weet dat dit nie maar per toeval gebeur het nie. Vir die 

Christen is daar nie so iets soos "toeval" of "noodlot" nie. God regeer oor alles en ook deur die seer 

dinge van die lewe en die versoekings en teleurstellings toets en vorm Hy ons. "Ons teleurstellings 

is God se bestellings" en "Ons verleentheid is God se geleentheid." 

 

Natuurlik sien ons nog maar min van hierdie regering van God op aarde. Vir ons lyk dit dikwels 

asof die kwade en die Bose alles oorwin. Maar juis daarom is hierdie leer van die voorsienigheid 

so wonderlik. 'n Mens moet ook dit gló! Dit is nie sommer bewysbaar nie. Die feite weerspreek dit 

dikwels, en tog weet ons dat "alle dinge ten goede meewerk vir hulle wat God lief het" (Rom. 8:28). 

Ja, die mossies val, maar "nie een van hulle val op die aarde sonder sy wil nie" (Matt. 10:29-30). 

So sorg Hy vir die voëls van die hemel en vir die lelies van die veld, en hoeveel te meer nog vir 

ons! (Matt. 6). 

 

Dink bv. aan die lewe van Josef. Deur sondige optrede teenoor hom van die kant van sy broers, die 

vrou van Potifar, die bakker, die skinker, het God tog sy lewe wonderbaarlik beskik sodat hy kon 

sê: "Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink… om 'n groot 

volk in die lewe te hou" (Gen. 50:20). 

 

In die ou tyd het God baie wonders gedoen om die waaragtigheid van sy openbaring te bevestig en 

om mense se geloof te versterk (Matt. 12:29). Elke natuurwet is self 'n wonder van God se 

voorsienigheid. Die wonder1ike dinge wat ons vandag beleef soos maanreise, hartoorplantings, 

televisie deur middel van satelliete, ens. maak gebruik van die wonderlike kragte wat God ingebou 

het in sy skepping. Al God se werke is wonderlik. Maar die grootste wonder ooit is die redding van 

die mens uit die sonde. Ook so behou God die mens die kroon van sy skepping sodat hy nie verlore 

gaan nie. 
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Wanneer die Kategismus die geloofshouding wat ons moet inneem op grond van God se 

voorsienigheid vir ons beskryf, is dit onbeskryflik mooi en poëties:- 

 

"… in alle teëspoed geduldig 

in voorspoed – dankbaar 

vir die toekoms 'n vaste vertroue"  

 

Niks is buite sy wil nie. 

 

N.G.B. ARTIKEL 13: DIE VOORSIENIGHEID VAN GOD 

Ons glo dat die goeie God, nadat Hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of 

geluk oorgegee het nie1 maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer dat in hierdie wêreld 

niks sonder sy beskikking gebeur nie2. 

Tog is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie en Hy dra ook nie die skuld 

daarvoor nie3. 

Sy mag en goedheid is immers so groot en onbegryplik dat Hy sy werk baie goed en regverdig 

beskik en uitvoer, selfs al handel die duiwels en goddelose mense onregverdig4. 

Ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na dié dinge wat Hy 

bo die vermoë van die menslike verstand doen nie; inteendeel, ons eerbiedig juis in alle nederigheid 

en in aanbidding die regverdige oordele van God wat vir ons verborge is5. 

Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is om slegs te leer ken wat Hy aan ons in sy 

Woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry6. 

Hierdie leer bied onuitspreeklike troos as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kan 

kom nie maar alles deur die beskikking van ons goeie hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor 

ons met vaderlike sorg en heers so oor alle skepsels dat sonder die wil van ons Vader nie een haar 

van ons kop - hulle is almal getel - en ook nie een mossie op die aarde sal val nie (Mat 10:29, 30). 

Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat Hy die duiwels en al ons vyande in toom hou, sodat 

hulle ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie7. 

Daarom verwerp ons ook die gruwelike dwaling van die Epikureërs, wat sê dat God Hom met niks 

bemoei nie en alle dinge aan die toeval oorlaat. 

1. Johannes 5:17; Hebreërs 1:3 

2. Psalm 115:3; Spreuke 16:1; Spreuke 16:9; Spreuke 16:33; Spreuke 21:1; Klaagliedere 

3:37-38; Efesiërs 1:11-12; Jakobus 4:13-15 

3. Jakobus 1:13; 1 Johannes 2:16 

4. Job 1:21; Jesaja 10:5-7; Jesaja 45:7; Amos 3:6; Handelinge 2:23; Handelinge 4:27-28 

5. Genesis 45:8; 2 Samuel 16:10; 1 Konings 22:19 - 23; Psalm 75:7-8; Spreuke 16:4; Esegiël 

14:9; Romeine 1:28; Romeine 11:33-34; 2 Tessalonisense 2:11 

6. Deuteronomium 29:29; 1 Korintiërs 4:6 

7. Genesis 45:8; Genesis 50:20; 2 Samuel 16:10; Job 1:12; Job 2:6; Matteus 10:29-30; 

Romeine 8:28; Romeine 8:38-39 

  

Toetsvrae: 

1. Noem twee aspekte waarin God se almag sigbaar word. 

2. Waaruit het God geskep? Kan 'n mens ook skep? 

3. Wat word alles bedoel as daar staan dat God ook die "hemel" geskep het? 

4. Op watter dag is die son, maan en sterre geskep? 

5. Glo jy aan die noodlot? 
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Les 9 
 

GOD DIE SEUN EN ONS VERLOSSING 

DIE ENIGSTE SALIGMAKER WAT GESALF 1S TOT PROFEET, 

PRIESTER EN KONING 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 11 EN 12 
 

SONDAG: 11 – VRAAG EN ANTWOORD: 29 

 

Vraag: Waarom word die Seun van God genoem: Jesus, wat Verlosser beteken? 

 

Antwoord: Omdat Hy ons van al ons sondes verlos1 en by niemand anders enige saligheid te 

soek of te kry is nie2. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 1:21; Hebreërs 7:25 

2. Jesaja 43:11; Johannes 15:4-5; Handelinge 4:12; 1 Timoteus 2:5; 1 Johannes 5:11-12 

 

SONDAG: 11 - VRAAG EN ANTWOORD: 30 

 

Vraag: Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulleself of iewers anders 

soek, ook in die enigste Verlosser, Jesus? 

 

Antwoord: Nee, maar hulle verloën met die daad die enigste Verlosser as Heiland, Jesus, 

alhoewel hulle met die mond in Hom roem1. Slegs een van twee dinge is immers moontlik: of 

Jesus is nie 'n volkome Verlosser nie, of die wat hierdie Verlosser met 'n ware geloof 

aanneem, het in Hom alles wat vir hulle saligheid nodig is2. 

 

Skriffundering 

1. 1 Korintiërs 1:13; 1 Korintiërs 1:30-31; Gal 5:4.. 

2. Jesaja 9:6; Kolossense 1:19-20; Kolossense 2:10; Hebreërs 12:2; 1 Johannes 1:7 

 

SONDAG: 12 – VRAAG EN ANTWOORD: 31 

 

Vraag: Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem? 

 

Antwoord: Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf 

is1 tot ons hoogste Profeet en Leraar2, wat aan ons die verborge raad en wil van God 

aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het3; tot ons enigste Hoëpriester4, wat ons 

met die enige offer van sy liggaam verlos het5 en met sy voorbidding gedurigdeur by die 

Vader vir ons intree6; tot ons ewige Koning, wat ons met sy Woord en Gees regeer en ons by 

die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar7. 

 

Skriffundering 

1. Psalm 45:8; Jesaja 61:1; Lukas 4:18; Handelinge 10:38; Hebreërs 1:9 

2. Deuteronomium 18:15; Jesaja 55:4; Handelinge 26:22; Handelinge 7:37 

3. Johannes 1:18; Johannes 15:15; Handelinge 3:22 
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4. Psalm 110:4; Hebreërs 7:21 

5. Hebreërs 9:12; Hebreërs 9:14; Hebreërs 9:28; Hebreërs 10:12; Hebreërs 10:14 

6. Romeine 5:9-10; Romeine 8:34; Hebreërs 9:24; 1 Johannes 2:1 

7. Psalm 2:6; Sagaria 9:9; Matteus 21:5; Matteus 28:18; Lukas 1:33; Johannes 10:28; 

Openbaring 12:10-11 

 

SONDAG: 12 – VRAAG EN ANTWOORD: 32 

 

Vraag: Waarom word jy 'n Christen genoem? 1 

 

Skriffundering 

1. Handelinge 11:26 

 

Antwoord: Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is2 en daardeur deel aan sy salwing 

het3 sodat ek sy Naam kan bely4, myself as 'n lewende dankoffer aan Hom kan toewy5 en in 

hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry6 en hierna met Christus 

in ewigheid oor alle skepsels kan regeer7. 

 

Skriffundering 

1. 1 Korintiërs 6:15 

2. Handelinge 2:17; 1 Johannes 2:27 

3. Matteus 10:32; Romeine 10:10 

4. Romeine 12:1; 1 Petrus 2:5; 1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6; Openbaring 5:8; 

Openbaring 5:10 

5. Romeine 6:12-13; Galasiërs 5:16-17; Efesiërs 6:11; 1 Timoteus 1:18-19; 1 Petrus 2:11 

6. Matteus 25:34; 2 Timoteus 2:12; Openbaring 22:5 

 

Lees: Hand. 4 
 

Ons het nou gekom by die tweede hoofdeel van die Twaalf Artikels. Die eerste deel was kort – net 

een sin – maar dit het ontsettend baie gesê. 

 

Nou gaan ons stap vir stap stilstaan by die ses artikels wat handel oor Christus. Ons wil dit doen 

met die hoogste aanbidding in ons harte.  

 

B. ENIGSTE SALIGMAKER 
 

1. GOD SÊ DEUR 'N NAAM DAT SY SEUN ONS SALIGMAKER IS  

 

1.1 Dit begin met 'n Naam 

 

'n Mens sou dit andersom verwag het. Dit is in elk geval wat ons mense doen: ons vra eers na die 

eienskappe, geskiedenis, doelstellings of agtergrond van 'n persoon of saak en besluit dan wat die 

naam moet wees. 

 

Maar God gee éérs vir ons die Naam van sy Seun. Daarvan neem ons eerste kennis, want in sy 

Naam is die openbaring van sy karakter en wese: "En jy moet Hom Jesus noem… " (Matt. 1:21). 

 

1.2 Sy name in die Ou Testament 
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Reeds in die Ou Testament is sy Name profetiese aanduidings van wat en Wie Hy is: Hy word 

genoem "Silo" (Gen. 49:10), "'n Profeet" (Deut. 18:15), "'n Regverdige Heerser" (2 Sam. 23:3; Jer. 

30:21), "Immanuel (Jes. 7:14), "Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vrede-vors" 

(Jes. 9:5), "Kneg van die HERE" (Jes. 53), "Herder" (Eseg. 34: 23), "Heerser" (Miga 5:1), "jou 

Koning" (Sag. 9:9), "Spruit en Priester" (Sag. 6:12, 13), ens. 

 

1.3 Sy benoemingsnaam 

 

Josef en Maria kon nie maar enige naam vir die Kindjie gee nie. Nee, nog lank voor sy geboorte 

het die aartsengel Gabriël die opdrag van God ontvang om eers aan Maria (Luk. 1:30) en ook aan 

Josef (Matt. 1:20) die naam te gee wat hierdie kindjie moet dra. 

 

Dit was dus 'n Naam waarop reeds besluit is in die Raad van God voordat die Seun "die heerlikheid 

wat Hy by die Vader gehad het", verlaat het (Joh. 17:5). 

 

1.4 ŉ Doodgewone Naam 

 

Toe die naam "Jesus" genoem is by die besnydenis van die kindjie (Luk. 2:21) sou niemand snaaks 

opgekyk het nie, want "Jesus" was 'n baie algemene naam in daardie tyd. (Selfs die vader van 

Elimas die towenaar se naam was Jesus) (Hand. 13:6). Dit wys vir ons hoe volkome Hy hom 

vereenselwig het met die mens. Hy het gewone mens geword! 

 

1.5 'n Naam met betekenis 

 

Die Naam "Jesus" was ook doodgewoon omdat dit dieselfde naam was wat in die Ou Testament 

gevind word in die vorm van Josua. Dadelik sou dit die Jode herinner het aan Josua, die seun van 

Nun, die leier van sy volk, wat hulle uit die woestyn na die Beloofde land gelei het – die dapper 

held van God! 

 

Dit sou hulle ook herinner het aan Josua, die Hoëpriester, die seun van Josadak, wat na die terugkeer 

uit die ballingskap gehelp het om die tempel te herbou (Hag. 1, 2). Dit was ook die man wat in die 

gesig van Sagaria (Sag. 3) voor God gestaan het in vuil klere, maar later met fees-klere beklee 

word. Ook hy is dus 'n pragtige voorbeeld van Christus se vereenselwiging met ons sonde en die 

oorwinning daaroor. 

 

1.6 Die betekenis van die Naam 

 

Jesus beteken letterlik: "Jahwe is Redder". 'n Deel van die naam (Je-hoosuah) kom van die stam 

van die Verbondsnaam van God (Jahwe). As God dus aan sy Seun die Naam Jesus gee, dan beteken 

dit ook dadelik dat God die Vader betrokke is by die koms van die Seun, want Hy dra gedeeltelik 

ook sy Naam. 

 

2. GOD SÊ DEUR DIE NAAM VAN SY SEUN DAT ONS SONDAARS IS 

 

2.1 Waarvan moet Hy ons red?  

 

Hoekom is Hy redder? Die Engel gee die antwoord en ook die ware betekenis van die Naam: "Want 

dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos" (Matt. 1:21). As ons dit nie meer wil weet nie, 

dan sê die Naam Jesus tog elke keer vir ons dat ons sondaars is, en dat Hy ons van hierdie heel 

ergste vyand, die sonde, kom verlos het. Dit was in hierdie Naam wat Jesus aan die kruis gehang 
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het. Dit was omdat "Hy gekom het om te soek en te red wat verlore was" (Luk. 19:10). In hierdie 

Naam, wat die kruis voorafgaan, lê opgesluit die geweldige ernstige lig waarin God die sonde sien: 

Sy Seun is Redder uit sonde! 

 

2.2 Hy sal "sy volk" salig maak van hulle sondes.  

 

"Sy volk" is hier nie Israel nie, maar almal wat deur Hom gered word (Rom. 9:24-26)… ons 

naamlik wat Hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene, soos Hy ook in 

Hosea sê: "Ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem… en in die plek waar aan hulle gesê 

is: Julle is nie my volk nie!… daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God" (vgl. Hos. 

2:2), Hy is dus beslis ook Ons Redder wanneer ons in hierdie Naam glo. 

 

3. HY WORD OOK "SALIGMAKER'' GENOEM  

 

3.1 Hy is ook Saligmaker 

 

Het Ursinus en Olevianus nie Hebreeus geken nie? Hoekom vertaal hulle dan die Naam verkeerd? 

Die Naam Jesus beteken tog: Die HERE is Redder. Nee, dit is duidelik dat hulle nie net die letterlike 

betekenis van die Naam vir ons wou gee nie, maar 'n trappie verder gegaan het en ons wou herinner 

aan die gevolge van die redding, nl. dat dit ons "salig" maak. Salig beteken eintlik: vol, en in hierdie 

geval: "vol geluk". Salig word gesien as 'n intense vorm van geluk. Saligheid is 'n vorm van vol-

heid en tevredenheid en geluk (geluksaligheid). Die Naam Jesus verseker ons van ons saligheid. 

Hy red uit Egipte, uit die woestyn, uit Babel en uit die sonde! 

 

3.2 Hy is die enigste Saligmaker 

 

Hierdie Naam is in die hemel aan Christus gegee. Daarom kan daar geen ander Saligmaker wees 

nie. Daarom kon Petrus en Johannes ook voor die Joodse Raad, onder bedreiging van hulle lewe, 

getuig dat "daar geen ander Naam onder die hemel onder die mense gegee is, waardeur ons gered 

moet word nie" (Hand. 4:12). 

 

Die saligheid is in niemand anders nie. Daarom is die Christendom 'n eksklusiewe godsdiens. (Dit 

sluit alle ander godsdienste uit.) Daarom moet die Christelike kerk altyd sendingwerk doen om 

hierdie "lieflike Naam" bekend te maak onder alle nasies, want daar is geen ander Naam wat kan 

salig maak nie. Geen mens word "op sy eie geloof" salig nie. Alleen die geloof in Jesus Christus 

bring saligheid. 

 

Ons kan nie glo, soos bv. die Mohammedane, dat Christus maar net ook 'n profeet was, maar dat 

Mohammed nog 'n groter profeet as Hy was nie. Nee, daar is net een Messias en Saligmaker. Net 

een Jesus, die Redder, wat sy volk van hulle sondes verlos! Niemand anders het vir ons sondes 

gesterf nie. 

 

3.3 Hy is 'n volkome Saligmaker 

 

Vraag 30 handel oor mense wat glo dat Jesus die Saligmaker is, maar hulle meen dat hulleself ook 

nog 'n deeltjie daaraan moet doen. Daar is bv. valse godsdienste wat, behalwe Christus, ook nog 

ander persone aanhang, soos die Mormone, wat ook nog glo in die openbaring van die sg. engel 

Mormoni. Daar is ander wat 'n sekere metode voorskryf wat die mens moet uitvoer vir saligheid, 

soos die Jehova-getuies wat leer dat mens eintlik deur Skrifstudie op hulle metode 'n sekere 
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saligheid verkry. Paulus het selfs die gemeente in Galate gewaarsku dat hulle ook by iets anders 

saligheid soek (Gal. 3:1, 2). 

 

Maar Vraag 30 is veral gerig teen die dwaling van die Rooms-Katolieke Kerk, "wat hulle saligheid 

en heil by die heiliges, by hulleself of êrens anders soek." Die Roomse het wel verkondig dat 

Christus gekom het om ons te red, maar die mens moet tog ook nog 'n stukkie daarvan doen. Deur 

hulle goeie werke wou hulle 'n deel van hulle saligheid bewerk en verdien. Hulle kan nou wel nie 

die hele straf wegneem nie, maar hulle kan die tydelike straf op die sonde dra – selfs vir ander 

mense – deur hulle goeie werke en offers aan die kerk. (Die leer van die verdienstelikheid van goeie 

werke). 

 

Veral het hulle geleer dat die groot middelares Maria is. Selfs van beelde van Maria, so leer hulle, 

gaan daar 'n wonderlike krag uit. Sy is die moeder van Christus wat vir ons pleit en ons gebede 

word gouer verhoor as ons deur haar bid! 

 

Nee, vraag 30 stel juis net een van twee moontlikhede: As Jesus ons nie van al ons sondes kan 

verlos nie; as Hy nie 'n volkome Redder is nie, dan is Hy nie die Saligmaker nie, want God sal nie 

halwe werk doen nie. God is nie afhanklik van mense nie. Alleen die bloed van Jesus Christus, Sy 

Seun, reinig ons van al ons sondes (1 Joh. 1:8). 

 

C. GESALF TOT PROFEET, PRIESTER EN KONING  
 

1. SY AMPSNAAM: CHRISTUS 

 

Jesus het nie twee name gehad nie. "Christus" is ook nie sy van nie! Dit is sy ampsnaam of 

ampstitel. Eintlik moet ons altyd praat van Jesus, die Christus", net soos ons praat van Mnr. X, die 

onderwyser of Mnr. Y, die advokaat. 

 

"Christus" (Grieks) beteken letterlik: Gesalfde, en dit is weer presies dieselfde as "Messias" wat 

maar net weer die Hebreeus vir gesalfde is. 

 

Ons mag egter hierdie twee name nooit van mekaar losmaak nie. Sommige mense wil net weet van 

Jesus, d.w.s. 'n liefdevolle martelaar wat hulle bewonder. Ander wil maar net weet van "Christus", 

die een wat namens God 'n taak vervul het en hulle gee glad nie om of daar werklik so Iemand soos 

Jesus geleef het nie. Nee, Hy is Jesus, die Christus, die Een wat deur God gesalf is.  

 

2. DIE PRAKTYK VAN SALWING 

 

In ons dae moet iemand 'n eed aflê voordat hy 'n eerste minister of 'n dokter kan wees. In die dae 

van die Bybel het hulle so 'n persoon gesalf. Heilige salfolie is oor sy kop gegooi. Die olie was die 

simbool van die Heilige Gees (net soos vuur en wind ook simbole van die Heilige Gees was.) Dit 

moes egte salf gewees het geen namaaksel nie. Dit was baie kosbaar en welriekend (gemaak van 

mirre, kaneel en kalmoes en dit was in 'n horing bewaar (Ex. 30:22-38). Wanneer iemand tot 'n 

amp gesalf word, het dit beteken: God het hom uitverkies en God sal hom bekwaam maak. Die 

salwing het onmiddellik aan so 'n persoon gesag en mag verleen. Hy was nou 'n gesalfde van die 

Here en moes gehoorsaam word. Sy woorde en optrede dra gesag wat meer is as net sy eie. 

 

Konings was gesalf (bv. Saul en Dawid deur Samuel) ook priesters (Lev. 21:12) en ook profete 

(ons lees net een keer daarvan nl. Elisa deur Elia) (1 Kon. 19:16). 
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3. DIE MESSIASVERWAGTING 

 

Vir baie eeue het die volk, op grond van God se beloftes (Gen. 3:15, 18:18) verwag dat daar iemand 

sou kom wat God sou stuur en wat vervul sou wees met die krag en gesag van die Heilige Gees. 

Hy sou sy volk red en verlos van al hulle ellende. Die profete het dit ook gedurig voorspel (Jes. 7, 

9, 53; Ps. 22; Mal. 3). Hulle het gepraat van "Die Messias" – Die Gesalfde. 

 

Veral in die tyd net voor die koms van Christus het hierdie verwagting hoogspanning bereik. 

Simeon het daarvoor gewag (Luk. 2:25). Filippus het in ekstase uitgeroep dat hulle "Hom gevind 

het van wie Moses in die Wet en ook die profete geskrywe het (Joh. 1:46). 

 

Dan word dit in die Evangelies al duideliker dat hierdie verwagte Messias niemand anders as Jesus 

van Nasaret is nie. Johannes die Doper kondig Hom aan: "Daar is die Lam van God wat die sonde 

van die wêreld wegneem" (Joh. 1:29). Jesus kondig dit self aan in 'n preek te Nasaret (Luk. 4:21). 

Petrus bely dit in naam van die dissipels by Cesarea Filippi (Mark. 8:29). Na sy hemelvaart was dit 

die een hooftema van die prediking van al sy dissipels: "Jesus is die Christus!" (Hand. 2:36, 3:10, 

9:22, 26:23.) 

 

4. JESUS WORD GESALF MET DIE HEILIGE GEES 

 

Voor sy geboorte is die salwing reeds daar. Aan Maria word aangekondig "die Heilige Gees sal 

oor jou kom" (Luk. 1:35). By die doop het die Heilige Gees "soos 'n duif" op Hom neergedaal 

(Matt. 3:13-17; Mark. 1:9-11) en later verklaar Petrus dit duidelik: "Met betrekking tot Jesus van 

Nasaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag" (Hand. 10:38). 

 

Laat ons egter ook onthou dat, hoewel Hy destyds op dié wyse gesalf is, Hy reeds in die ewigheid 

deur God bestem (verordineer) is daartoe, want in die ewige Raad van Gd was dit so bepaal dat Hy 

as Middelaar na hierdie aarde sou kom om 'n drievoudige amp te vervul. Hy sou kom as Gesalfde 

tot profeet, priester en koning – al drie tegelyk! 

 

5. JESUS CHRISTUS, ONS GROOT PROFEET 

 

Daar was baie profete voor Christus. Sommige was ook groot profete.  

 

'n Profeet profeteer nie net wanneer hy die toekoms voorspel nie. Dit is maar 'n klein deeltjie van 

sy taak. 'n Profeet se groot werk is om te sê: "So sê die Here!" m.a.w. hy moet die gedagtes en eise 

van God aan die mense bekend maak. 

 

Adam was ook 'n profeet. Sy verstand was sodanig verlig dat hy 'n lieflike gemeenskap met God 

kon beoefen. Deur die val is sy verstand verduister en het onkunde en dwaling die deel van elke 

mens geword. Daarom was profete nodig om weer God se wil vir die mense aan te kondig. 

 

Die gewone profete het namens God met die mense gepraat, maar Jesus het as God met hulle 

gepraat. Die profete voor Hom het die woorde van God oorgedra, maar Hy was die Woord van 

God wat vlees geword het. 

 

Reeds in Deuteronomium word die koms van hierdie groot profeet voorspel (Deut. 18:15). Die 

Samaritaanse vrou het "gesien dat Hy 'n profeet is" (Joh. 4:19). Na sy bergpreek was die skare 

verslae omdat "Hy hulle geleer het soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie" (Matt. 
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7:28, 29). "Nooit het 'n mens so gespreek soos Hy nie!" het bulle uitgeroep (Joh. 7:46). Ook die 

Emmausgangers het Hom erken as 'n profeet (Luk. 24:19). 

 

Al die ander profete het vooruitgewys na Hom (Matt. 11:13) maar in Hom is al daardie profesieë 

vervul. Sy boodskap aan die mense is finaal en volledig. Ons het niks meer nodig vir ons saligheid 

nie. Ná Hom kan daar geen profeet meer wees nie. Hy is die groot, die hoogste en laaste profeet. 

Hy alleen kon sê: "Wie My gesien het, het die Vader gesien" (Joh. 1:18, 14:19, 15:15). Hy alleen 

kan aankondig van die Trooster en van die wederkoms. 

 

Ook vir ons mense van vandag is Hy en Hy alleen, die groot Profeet. Daarom luister ons met ontsag 

en gehoorsaamheid na sy woorde van gesag. 

 

6. JESUS CHRISTUS, ONS ENIGSTE HOËPRIESTER 

 

Die profeet het God verteenwoordig by die mense. Die hoëpriester verteenwoordig die mense by 

God. Adam was ook priester gewees. Hy moes God suiwer dien en aanbid. Maar hy het geval en 

gefaal en daarom het die altaar onversorgd gebly. Christus het egter die oorspronklike priesterskap 

oorgeneem. God het Hom bestem om self die groot priester vir sy mense te wees. Daarom noem 

die Hebreërbrief Jesus: “Priester vir ewig volgens die orde van Melgisedek” (Hebr. 6:20). 

 

Ons lees van hierdie Melgisedek in Gen. 14. Abraham, die vader van die gelowiges, die 

geloofsheld, gee aan hom tiendes. Ons weet niks meer van hom nie – behalwe dat hy “koning van 

Salem was”. Salem beteken “vrede” en Melgisedek beteken “koning van Geregtigheid”. As die 

Hebreërskrywer dus vir Jesus “priester volgens die orde van Melgisedek” noem, dan bedoel hy dat 

Christus nog die oorspronklike egte, onbesoedelde priesterskap verteenwoordig (Hebr. 7:17, 21, 

24). 

 

Met Aäron en die ander priesters was dit anders. Hulle moes offers bring vir die volk om hulle met 

God te versoen; hulle moes voorbidding doen vir die volk by God en hulle moes ook die volk seën 

namens God as bewys van God se genade. Maar daardie offers was nooit die werklike versoening 

of betaling vir die sonde nie. Hulle was maar tydelik en gebrekkig. Dit was maar net vingerwysings 

of skadubeelde van die groot genoegsame offer wat later deur die Messias vir sy volk gebring sou 

word. Soos God ŉ plaasvervanger voorsien het op die dag toe Abraham vir Isak moes offer in die 

land Moria, so het God ŉ plaasvervanger voorsien vir die hele mensdom (Gen. 22:8; Joh. 3:16). Sy 

offerande het eens en vir altyd voldoen (Hebr. 7:26, 27; 1 Petr. 1:19). Daarom skeur die 

tempelvoorhangsel toe Hy sterf. Deur die sondeval het daar skeiding gekom tussen God en die 

mens. Die voorhangsel in die tempel was die teken van daardie skeiding. Toe Jesus sterf en die 

voorhangsel skeur, toon God dat die skeiding tussen God en die mens nou uitgewis is. Die ou 

bedeling het verbygegaan. Dit is nie meer nodig om deur middel van ŉ priester (as middelaar) tot 

God te nader nie. Elkeen het nou vrye toegang tot God deur die bloed van die Lam. 

 

Jesus het beide priester en offer tegelyk geword. "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word (Luk. 

22:19; Hebr. 9:11, 12). Hy bid sy wonderlike hoëpriesterlike gebed (Joh. 17) om vir ons in te tree 

by die Vader, en baie jare later herinner Johannes ons nog eens dat ons so 'n "Voorspraak" by die 

Vader het (1 Joh. 2:1) wat selfs na sy hemelvaart nog net leef om vir ons in te tree (Hebr. 7:25). 

 

Hy is die enigste. Daar is geen tweede nie. 

 

7. JESUS CHRISTUS, ONS EWIGE KONING 
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Israel het ook ander konings gehad. Maar hulle was eintlik maar net onderkonings. Israel was ŉ 

“Teokratiese” staat. Dit beteken: God het regeer. God was koning. Sy wet was die landswet. 

 

Christus was egter die "gebore koning van die Jode” (Matt. 2:2). Hy het weer kom herstel wat deur 

Adam verlore gegaan het. Adam was ook koning want hy moes "die aarde onderwerp en daaroor 

heers” (Gen.1:28). Maar ongelukkig het die sonde oor hom en sy nakomelinge gaan heers. Nou 

moes God sy Seun stuur om sy mense weer te verlos van die mag van die sonde en die Bose, om 

hulle te bewaar en te beskerm; om te stry teen die geweldige vyandelike magte. 

 

In Christus is die Koningskap herstel en het God weer 'n magtige Koninkryk aangekondig… al was 

dit nie van hierdie wêreld nie (Joh. 18: 37; Ps. 2:6, 45:6, 7; Sag. 6:13; Luk. 1:33; Openb. 17:14; 

Joh. 19:19). Telkens toe Hy op aarde was, het hierdie koningskap geblyk: Hy het mag gehad oor 

die skepping (hy loop op die see hy bestraf die wind, hy dryf bose geeste uit, siekte en dood wyk 

voor Hom). Hy erken self voor Pilatus dat Hy 'n Koning is (Joh. 18:37). Tydens die intog in 

Jerusalem het die volk Hom reeds gegroet as koning (Matt. 21:1-11). Die opskrif bokant die kruis 

sê "Die Koning van die Jode" (Joh. 19:19,20). 

 

Sy Koninkryk het reeds gekom in baie menseharte, maar dit sal ook nog kom in heerlikheid. 

 

'n Koning heers, beskerm, stry, sorg, verdedig, lei, beveel, oorwin… So het Christus, as Gesalfde, 

die groot Koning van die konings vir sy volk, die volk van God geword. 

 

D. ALLE CHRISTENE IS PROFETE, PRIESTERS EN KONINGS  
 

Maar dit is nie net Christus wat gesalf word en hierdie ampsopdragte ontvang nie. Hy dra dit aan 

ons oor. Die ampte gaan voort, al het hy opgevaar na die hemel. 

 

1. ELKE GELOWIGE HET 'N AMP 

 

"Amp" is maar net 'n ander woord vir taak of opdrag. Die Heilige Gees het Christus gesalf tot 

profeet, priester en koning, d.w.s. Hy het die taak gekry om die pligte te vervul wat hoort by hierdie 

drie soorte ampte. Christus salf ons, as sy volgelinge, dan weer deur die Heilige Gees om ook soos 

Hy te wees, d.w.s. om ook profete, priesters en konings te wees. 

 

Die Roomse kerk maak 'n skerp onderskeiding tussen die "geestelikes" en die "leke". Net die 

geestelikes mag sekere take uitvoer. Die leke moet net passief gehoorsaam. Die leke mag nie die 

Woord verklaar nie, ens. Nee, daar is nie tweede- en derderangse Christene nie. Elke gelowige is 

'n uitverkorene van God en omdat Hy deur Christus gered is van sy sonde, het hy 'n amp om te 

vervul. 

 

As Hy ons gered het en verlos het en vir ons gesterf het, dan behoort ons mos aan Hom! (1 Kor. 

3:23) Dan is ek 'n "lid van sy liggaam". In I Kor. 12 beskryf Paulus dit so dat die gemeente soos 'n 

liggaam is waarvan Christus die hoof (die kop) is en elke deeltjie van die liggaam het 'n besondere 

funksie en is belangrik. Hierdie liggaam is die kerk van Christus. Elke gelowige is 'n selletjie van 

daardie liggaam. Dit kan nooit los van die liggaam eenkant bestaan nie. Dit vorm 'n eenheid. 

Daarom soos Christus altyd die pligte van profeet, priester en koning vervul, so móét elke Christen 

dit ook doen. 

 

2. DIE CHRISTENE AS PROFETE 
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Moses het gebid: "Ag, as die hele volk van die HERE maar profete was, dat die HERE sy Gees op 

hulle mag gee!" (Num. 11:29). Dit is toe vervul op die Pinksterdag (Hand. 2:4, 11). Elkeen van die 

omstanders het sy eie taal gehoor hoe die dissipels van die "groot dade van God" spreek. Hulle het 

geword "bedienaars van die veelvuldige genade van God" (I Petr. 4:10) 'n gemeente van profete! 

 

So word ons, as Christene, elkeen geroep om sy Naam te bely en sy evangelie te verkondig. Dit is 

nie net die werk van die predikant en die kerkraad nie. 

 

Natuurlik moet ons dan kennis van sy Woord hê. Daarom moet ons dit gedurig bestudeer en kerk 

toe gaan om meer en meer daarvan te leer. 

 

Dit is die groot profetiese taak van die kerk: "Maak dissipels… en leer hulle." Almal moet daaraan 

meewerk (Matt. 28:19). 

 

3. DIE CHRISTENE AS PRIESTERS 

 

Die groot soenoffer is deur Christus eens en vir altyd gebring, maar ons almal moet nou ons eie 

offers van opregte dankbaarheid bring (1 Petr. 2:5). Ons moet almal priesters wees. "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). Pragtig! Ons moet elkeen homself gedurig stel tot 'n bereidwillige offer aan die Here om 

in gehoorsaamheid te doen wat Hy vra. "Die offers van God is 'n gebroke gees en 'n verslae hart" 

(Ps. 51:19). Ons moet alles aan Hom oorgee. Ons liggame en siele is tempels van die Heilige Gees 

(1 Kor. 3:16, 6:19). Ons moet Hom daarin laat woon en Hom daarmee dien. 

 

'n Priester se hart gaan ook in bewoënheid en barmhartigheid in liefde uit na ander wat in nood 

verkeer. Daarom doen hy allereers voorbidding vir hulle. Elke Christen het ook die taak om te bid: 

in sy eie binnekamer, in die huiskring, in die bidure. Ons moet vir onsself bid, maar veral ook vir 

andere. 

 

Soos 'n priester moet ons ook vir ander sorg en hulle versorg. Elke Christen moet 'n "naaste" wees, 

ook vir hulle wat nie die naaste aan hom is nie. Nooit mag ons maar "anderkant verbygaan" by 

ander se nood nie – soos daardie priester in die gelykenis wat nie waarlik 'n priester was nie (Luk. 

10:25 vv.). 

 

4. DIE CHRISTENE AS KONINGS 

 

Soos 'n koning moet stry teen vyande en hulle oorwin om sodoende sy onderdane te beskerm en 

vrede in sy land te hê, so moet elke Christen stry teen die sonde en die Satan totdat hy oorwin. Ons 

is 'n "strydende kerk". Altyd moet ons die stryd teen die magte van Satan aanknoop. 0ns moet wat 

aan Christus behoort met alle mag verdedig. Ons moet ook vir Hom nuwe gebied verower. Daarom 

moet 'n Christen nie net nederig en sagmoedig wees nie maar ook dapper en sterk (2 Tim. 1:7) 

hoewel altyd in die gees van die liefde. Ons moet die volle wapenrusting van God aantrek want ons 

het 'n gedurige worstelstryd selfs teen die bose geeste in die lug (Efes. 6). 

 

So moet ons ook teen ons eie sondes stry (ook die geheime boesemsondes) en ook na buite moet 

ons die sondes van ander bestraf. Die Christen kan nooit stilbly as die samelewing sondes maar 

toelaat nie. Daarom moet die Christen altyd wakende en "protesterende" wees. Om te protesteer 

beteken eintlik "om ter wille van iets te getuig". Die Christen mag nooit ophou om koninklik en 

met gesag te getuig vir die saak van die Koning van die konings nie. 
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Natuurlik hou die duiwel juis glad nie van hierdie amp van die Christen nie. Hy wil graag hierdie 

koninklike plig van die Christen in onbruik laat verval of dit vernietig, want dan sal anargie, 

wanorde en rewolusie baie gouer kan heers. 

 

5. DIE CHRISTENE WAT NIE IS WAT HULLE IS NIE 

 

Alexander die Grote het op 'n man afgekom in sy leër wat 'n ontsettende lafaard was. Tot sy 

ontsteltenis moes hy uitvind dat sy naam ook Alexander was. Daarom het hy aan hom gesê: "Kyk, 

òf jy moet wees soos ek is, òf jy moet 'n ander naam kry!" Vandag praat ons so maklik van mense 

as "Christene" maar in werklikheid vloek hulle lewens teen die hele idee van Christenskap. Daar is 

te veel "naam-Christene". Dink aan die beroemde woorde van Mahatma Ghandi, die destydse leier 

van Indië wat in Suid-Afrika groot geword het: "Julle Christus is goed. Ek bewonder Hom. Maar 

ek het nie tyd vir julle Christene nie, want julle is nie soos Hy nie." As ons werklik Christene is, 

dan het ons die salwing van die Gees. Dan hét ons hierdie drievoudige amp. Ons moet net word en 

wees wat ons is! Dit is vreeslik as dit nie so is nie! 

 

6. DIE BESONDERE AMPTE 

 

Behalwe "die amp van die gelowiges" wat ons hierbo beskryf het, is daar natuurlik ook die 

"besondere ampte" in die kerk, nl. die van leraar, ouderling en diaken. Hulle stem ook ooreen met 

die drie ampte van Christus in die sin dat elkeen 'n taak het wat veral op een van die drie ampte 

slaan en tog sluit dit nie die vervulling van die ander twee uit nie. Die leraar het hoofsaaklik die 

profetiese amp; die diaken die priesterlike amp en die ouderling die koninklike amp van regering. 

Aldrie het egter ook 'n gesamentlike taak. 

 

Maar hierdie besondere ampte is juis daar om die gelowiges toe te rus vir hulle taak as priesters, 

profete en konings (Efes. 4:10, 11). "God het gegee" en dan word 'n lys van besondere ampsdraers 

opgenoem "om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van 

Christus." 

 

Dit is die gelowiges, die Christene, wat 'n leër van Christus vorm. Die kerk is nie 'n hospitaal of 'n 

kliniek waarin mense altyd versorg en vertroos word nie. Hulle soek die kerk en die leraar op net 

wanneer daar siekte is of wanneer hulle verward of in die nood is. As die kerk net dít is, is dit glad 

nie soos Christus dit bedoel het nie. Die kerk is 'n leër wat kan en moet veg en stry vir sy koning se 

saak. Die besondere ampte (leraar, ouderling, diaken) is maar net die offisiere wat die manskappe 

moet oplei en organiseer en mobiliseer. Elke lidmaat moet in die gevegslinie wees. Hy moet nie 

self ook nog deur die offisiere gedra word nie. Dan sal die vyand sekerlik wen. 'n Leër kan nie net 

met offisiere veg nie. 

 

Is jy 'n lid van Christus? Wil jy dit wees? Of is jy 'n naam-Christen of 'n hospitaal-Christen? 

Christus het jou gesalf tot profeet, priester en koning. Jy moet dit wees. Jy is dit! 

 

Toetsvrae oor punt B 

1. Noem 'n paar name wat aan Christus gegee is in die Ou Testament. 

2. Is dit heeltemal korrek dat "Jesus" "Saligmaker" beteken? 

3. Waarvan red Christus ons? 

4. Is Mohammed ook 'n Saligmaker? 

5. Wat is die leer van verdienstelikheid van goeie werke? 
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Toetsvrae oor punt C 

1. Waarvan was die salfolie 'n simbool en wat het dit dus beteken as 'n persoon gesalf is? 

2. Wat beteken Messias? 

3. Wanneer is die Here Jesus gesalf? 

4. Wat is die werk van 'n profeet? 

5. Volgens watter orde is Christus priester? 

 

Toetsvrae oor punt D 

1. Watter beeld gebruik Paulus in 1 Kor. 12 aangaande die gemeente wat vir ons sê dat elkeen 

daarin 'n funksie het? 

2. Tot watter van die drie ampte van die kerk behoort die laaste opdrag van die Here Jesus in Matt. 

28:19? 

3. Wie is die "naaste" teenoor wie ons ons priesterlik moet gedra? 

4. Wanneer ons sê dat ons moet heers oor die sonde watter amp vervul ons dan? 

5. Watter is vandag die besondere ampte van die kerk? 

 

Les 10 
 

DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD, ONSE HERE 
 

SY GEBOORTE 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 13 EN 14 
 

SONDAG: 13 – VRAAG EN ANTWOORD: 33 

 

Vraag: Waarom word Christus die eniggebore Seun van God genoem terwyl ons tog ook 

kinders van God is? 

 

Antwoord: Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is1, terwyl ons om sy 

ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is2. 

 

Skriffundering 

1. Johannes 1:14; Johannes 1:18; Johannes 3:16; Romeine 8:32; Hebreërs 1:1-2; 1 

Johannes 4:9 

2. Johannes 1:12-13; Romeine 8:15-17; Galasiërs 4:6; Efesiërs 1:5-6 

 

SONDAG: 13 – VRAAG EN ANTWOORD: 34 

 

Vraag: Waarom noem jy Hom ons Here? 

 

Antwoord: Omdat Hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die 

duiwel nie met goud of silwer nie maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en 

vrygekoop het1. 

 

Skriffundering 
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1. Johannes 20:28; 1 Korintiërs 6:20; 1 Korintiërs 7:23; 1 Timoteus 2:6; 1 Petrus 1:18-

19; 1 Petrus 2:9 

 

SONDAG: 14 – VRAAG EN ANTWOORD: 35 

 

Vraag: Wat beteken: wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria? 

 

Antwoord: Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is1 en bly2, die ware menslike 

natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria3 deur die werking van die Heilige Gees 

aangeneem het4. So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid5, in alles aan sy 

broers gelyk6, behalwe die sonde7. 

 

Skriffundering 

1. Johannes 1:1; Johannes 17:3; Romeine 1:3; Kolossense 1:15; 1 Johannes 5:20 

2. Romeine 9:5 

3. Lukas 1:31; Lukas 1:42-43; Galasiërs 4:4 

4. Matteus 1:18; Matteus 1:20; Lukas 1:35 

5. 2 Samuel 7:12; Psalm 132:11; Matteus 1:1; Lukas 1:32; Handelinge 2:30; Romeine 

1:3 

6. Filippense 2:7; Hebreërs 2:14; Hebreërs 2:17 

7. Hebreërs 4:15; Hebreërs 7:26-27 

 

SONDAG: 14 – VRAAG EN ANTWOORD: 36 

 

Vraag: Watter nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? 

Antwoord: Dat Hy ons Middelaar is1, en met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde 

waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek2. 

 

Skriffundering 

1. 1 Timoteus 2:5; Hebreërs 2:16-18; Hebreërs 7:26-27 

2. Psalm 32:1; Jesaja 53:11; Romeine 8:3-4; 1 Korintiërs 1:30-31; Galasiërs 4:4-5; 1 

Petrus 1:18-19; 1 Petrus 3:18 

 

In hierdie gedeelte wil die Kategismus nou vir ons aantoon wat die verhouding tussen die Vader 

en die Seun is en wat óns verhouding tot die Vader en die Seun is. 

 

B. DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD 
 

1. ONS MIDDELAAR, JESUS CHRISTUS, IS DIE SEUN VAN GOD 

 

Jesus Christus is van alle ewigheid af God. "God uit God. Lig uit Lig, waaragtige God uit 

waaragtige God." So staan dit in die Geloofsbelydenis van Nicea. Jesus het self gesê: "Wie My 

ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het" (Joh. 13:20). "Voordat Abraham was, is Ek" (Joh. 

8:58). "Ek en die Vader is een" (Joh. 10:30). 

 

Sy Naam "Seun van God" druk die besondere verhouding uit wat daar tussen God die Vader en 

God die Seun bestaan. Dit is 'n besondere innige liefdesverhouding. Die Vader het dit by twee 

geleenthede self gesê nl. By die doop van Christus en by sy verheerliking op die berg: "Dit is my 

geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het" (Matt. 3:17, 17:5). 
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Die Hebreërskrywer gee vir ons 'n mooi idee van hoe God teenoor sy Seun staan: “… wat Hy as 

erfgenaam aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het, Hy wat die afskynsel van sy 

heerlikheid en die afdruksel van sy wese is…" (Heb. 1:1-3). Hy is waarlik God, maar daarby ook 

Seun van God. Dit is Vader en Seun wat mekaar lief het en in liefde saamwerk. 

 

2. HY IS DIE ENIGGEBORE SEUN VAN GOD 

 

Met hierdie woorde word aan ons verduidelik dat daar net een so 'n Seun is. Daar is geen 

moontlikheid van 'n tweede nie. Dit is God se "enigste wat Hy lief het." 

 

Baie mense het al hierdie woorde misverstaan en uit verband probeer ruk. Hulle sê dat dit beteken 

dat die Seun ondergeskik is aan die Vader want Hy is uit die Vader gebore. Hulle gaan verder en 

wys na Kol. 1:15 waar daar staan: "Hy is… die eersgeborene van die hele skepping." Dit beteken, 

so sa hulle, dat Christus eerste geskep is en daarna die aarde. Hy is dus nie God nie, maar 'n geskape 

wese. So sê o.a. die Ariane, die Rasionaliste en vandag die Jehova-getuies 

 

Maar hulle moet tog maar net eerlik verder lees: "… want in Hom is alle dinge geskape wat in die 

hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en 

magte alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. En Hy is vóór alle dinge en in Hom hou alle 

dinge stand" (Kol. 1:16 vv.). Dit is tog so duidelik soos daglig dat Hy self die skepper is, wat 

terselfdertyd ook die doel en onderhouder daarvan is. "Eersgeborene" beteken hier niks anders as 

"die liefling van die skepping" nie. Die eersgeborene het in Israel altyd 'n besondere plek ingeneem 

en was besonder hoog geag. Hulle het selfs 'n dubbele erfporsie gekry (Deut. 21:17). Daar word in 

dieselfde beeld gepraat van "'n gemeente van uitverkorenes" (Hebr. 12:23) om ook daarmee die 

besondere liefdesverhouding tussen Christus en sy gemeente aan te dui. Almal is tog nie eerste 

kinders nie. 

 

Die uitdrukking "Eniggebore Seun van God" bedoel ook nie sy geboorte in die tyd uit die maagd 

Maria nie, maar dit sien op sy ewige geboorte (generasie). Daar was geen tyd toe Christus nie daar 

was en nie die Seun van God was nie. Hieroor was daar 'n groot stryd in die vroeë kerk. Wanneer 

die aardse geboorte van Christus te Betlehem voorspel word deur Miga (Miga 5:1) dan herinner hy 

juis daaraan dat, al sal sy geboorte wees in Betlehem, Efrata, is "sy uitgange uit die voortyd, uit die 

dae van die ewigheid." 

 

N.G.B. ARTIKEL 10: DIE GODHEID VAN JESUS CHRISTUS 

Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy Goddelike natuur die eniggebore Seun van God is1. 

Hy is van ewigheid af gebore; Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou Hy 'n skepsel 

wees; Hy is een wese met die Vader, ewig saam met Hom, die ewebeeld van die Persoon van die 

Vader, ewig saam met Hom, die heerlikheid (Heb 1:3) en in alles aan Hom gelyk (Fil 2:6) 2. 

Hy is van ewigheid die Seun van God en nie slegs sedert Hy ons natuur aangeneem het nie; so leer 

die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld 

geskep het3 en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die Woord, wat hy God noem 

(Gen 1:1 en Joh 1:3) 4. 

Die apostel sê dat God die wêreld deur sy Seun gemaak het5 en ook dat God alle dinge deur Jesus 

Christus geskep het (Heb 1:2 en Kol 1:16) 6. 

So moet Hy wat God, die Woord, die Seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het 

toe alles deur Hom geskep is. En daarom sê die profeet Miga: "Sy uitgange is uit die voortyd, uit 

die dae van die ewigheid" (Miga 5:1) en sê die apostel: "Hy is sonder begin van dae of lewenseinde" 

(Heb 7:3). Hy is dus ware, ewige God, die Almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien7. 
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1. Matteus 17:5; Johannes 1:14; Johannes 1:18; Johannes 3:16; Johannes 20:17; Johannes 

20:31; Romeine 1:4; Galasiërs 4:4; Hebreërs 1:1; 1 Johannes 5:5-12 

2. Johannes 5:18; Johannes 5:23; Johannes 10:30; Johannes 14:9; Johannes 20:28; Romeine 

9:5; Filippense 2:6-8; Kolossense 1:15; Titus 2:13; Hebreërs 1:3; Openbaring 5:13 

3. Johannes 8:58; Johannes 17:5; Hebreërs 13:8 

4. Genesis 1:1; Johannes 1:3 

5. Johannes 1:1-3 

6. Kolossense 1:16; Hebreërs 1:2 

7. Miga 5:1; 1 Korintiërs 8:6; Hebreërs 7:3 

 

D.L. HOOFSTUK: 2 PARAGRAAF: 4 

Hierdie dood het daarom so 'n groot krag en waarde, omdat Hy wat dit ondergaan het, nie alleen 'n 

ware en volkome heilige mens is nie, maar ook die eniggebore Seun van God. Hy is saam met die 

Vader en die Heilige Gees een en dieselfde ewige en oneindige Wese. So moes ons Verlosser dan 

ook wees. Boonop het sy dood so 'n groot krag en waarde, omdat Hy geweet het dat Hy die toorn 

van God en die vloek, wat ons deur ons sondes verdien het, gedra het1. 

Skriffundering 

1. Matteus 27:46; Johannes 3:16; Galasiërs 3:13; Hebreërs 4:15; Hebreërs 7:26; 1 Johannes 

4:9 

 

Dit alles dui vir ons op die grootheid en heerlikheid van ons Middelaar. Daar is nie maar net 'n 

graadverskil tussen ons en Hom nie, maar 'n wesensverskil. Die verlossing is bv. nie maar 'n werk 

wat ons ook sou kon gedoen het nie. Dit kom uiteindelik van God self – van die Seun van God. Dit 

is nie ons wat na Hom gaan nie, maar dit is Hy wat in sy Seun na ons kom. 

 

3. ONS IS SY AANGENOME KINDERS 

 

Wanneer ons begryp watter unieke posisie Christus teenoor sy Vader inneem en wie Hy werklik 

is, dan moet ons ook weet watter posisie ons inneem en wat ons verhouding tot die Vader is. Ons 

weet dat daar maar net een "eniggebore Seun" is, maar ons is tog ook "kinders van God". 

 

Adam was ook 'n "seun van God" (Luk. 3:38) maar nie die natuurlike Seun van God nie. Hy was 

slegs die pleegseun. Adam was geskape na die beeld van God, dit wil nie sê dat hy gelyk aan God 

geskape was nie, maar dat hy die draer was van sommige van God se eienskappe. Wat Adam betref, 

het hy egter hierdie mooi naam en verhouding verbeur deur sy sonde en ongehoorsaamheid. God 

het egter nie die mens wat Hy geskep het sommer laat vaar nie. "Maar toe die volheid van die tyd 

gekom het, het God sy Seun uitgestuur… om die wat onder die wet was los te koop sodat ons die 

aanneming tot kinders kan ontvang… Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind, en as jy 

kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus" (Gal. 4:4-7). 

 

Hy is dus die ewige Seun van God, maar óns word ook sy kinders in die tyd. Hy is die natuurlike 

Seun; ons is aangenome kinders. Hy is die Seun deur ewige generasie; ons word dit deur die 

wedergeboorte. Hy alleen is die eniggebore Seun van God; ons is 'n skare van sy kinders uit alle 

volke en tale en geslagte. 

 

Hy is ons oudste broer (Joh. 20:17) en deur Hom het ons 'n Vaderhuis en 'n Vaderland en 'n 

Vaderhart waarheen ons kan gaan onder alle omstandighede. 

 

4. HY IS OOK HERE! 
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Nog 'n Naam wat ons Middelaar dra, is "Here"  – in Grieks: Kurios. Dit was die titel van die eienaar 

van 'n slaaf. Dit kan dus letterlik vertaal word met: "eienaar" of "besitter". (Indien die woord in 'n 

goeie sin gebruik sou word, is ons Afrikaanse woord "baas" nog die beste uitdrukking van die 

begrip "Kurios"). Dit het ook "heerser" beteken want die keiser was veral Kurios genoem. (Later 

moes die martelare bv. kies tussen om te verklaar: "Caesar is Kurios" of "Christus is. Kurios"). Die 

keiser het die hoogste gesag gehad. Alles het aan hom behoort. Hy was baas. 

 

Maar nou noem Jesus Homself ook uitdruklik "Here" en Hy laat toe dat ander Hom so noem (Joh. 

13:13, 25). Daarmee eien Hy vir Hom die absolute gesag toe ook bokant die van die keiser. 

 

Hy het dan ook die reg daartoe omdat Hy ons gekoop het. Hy het die losprys vir ons betaal. En 

daardie losprys was nie goud of silwer nie, maar iets wat oneindig kosbaarder is, sy eie 

lewensbloed, sy lewe self! 

 

"Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom 'n Naam gegee wat bo elke Naam is…" 

(Fil. 2:9). Hy is "die Koning van die konings en die Here van die here" (1 Tim. 6:15; Openb. 17:14, 

19:16). 

Geen wonder nie dat in die hemele "'n nuwe lied vir Hom gesing word: U is waardig… want U is 

geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie" (Openb. 5:9). 

 

5. HY IS "ONSE HERE" 

 

Deur Adam het óns mense slawe geword van die sonde en van die duiwel en van die dood. Om 

ons weer van hierdie geweldige mag te bevry, moes daar eers aan die eise van God se geregtigheid 

voldoen word. Daar moes betaal word vir ons sonde. 

 

Juis dit het Christus gedoen. Hy het ons skuld by God betaal, en nou is ons by Hm in die skuld. 

Nou behoort ons aan Hom. Nou is Hy ons Here en ons is sy diensknegte, sy slawe nie uit dwang 

nie. (As die Seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees (Joh. 8:36) maar ons harte kan 

nie anders nie. Uit dankbaarheid vir wat Hy vir ons gedoen het, wil ons aan Hom-behoort. 

 

Die heel eerste vraag van die Kategismus het al gesê dat dit ons enigste troos is, "dat ek nie aan 

myself- nie, maar aan my getroue Saligmaker Jesus Christus behoort." 

 

Die woord "kerk" kom juis van die Griekse woord "Kuriake" en dit beteken "die Here sŉ "of "wat 

aan die Here behoort". 

 

Ek is sy kind, sy aangenome kind, maar Hy is ook my Here! 

 

Daarom is ons ook sy verantwoordelikheid. Soos die keiser sy onderdane versorg, beskerm en 

verdedig het, so het ons ook die weelde en die sekerheid van 'n Here aan wie ons behoort en wat 

ook vir ons sorg. Ja, "niemand sal ons uit sy hand ruk nie, en ons sal nooit verlore gaan tot in 

ewigheid nie" (Joh. 10:28). Hierdie selfde Naam, Here, hou dan ook vir ons 'n geweldige 

waarskuwing in: "Nie elkeen wat vir My sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele 

nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is" (Matt. 7:21). Wanneer Hy net 

in naam ons Here is en dit maar net lippetaal is wanneer ons Hom so noem, geld sy losprys ook nie 

vir ons nie. Want al sê jy: "Here, ek het in U Naam geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedryf en 

in U Naam kragte gedoen", sal Hy nogtans vir jou sê: "Ek het jou nooit geken nie" (Matt. 7:22, 23). 
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Dra jy sy merkteken? Kan jy soos Paulus sê: Hy is "die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien" 

(Hand. 27:23); Ek dien Hom uit liefde; Dit is my hoogste vreugde en voorreg om aan Hom te 

behoort; Hy is ook "my Here en my God"? (Joh. 20:28). 

 

B. SY GEBOORTE 
 

Ons kom nou by wat genoem word: Die twee state van Christus, nl., sy staat van vernedering en sy 

staat van verhoging. 

 

Elkeen van hierdie state het vier trappe. Ons kan dit so voorstel: 

 

 

Sy staat van vernedering 

1. Ontvangenis en geboorte 

2. Lyding 

3. Sterwe en begrafnis 

4. Neerdaling na die hel 

 

Sy staat van verhoging 

1. Opstanding 

2. Hemelvaart 

3. Sit aan die regterhand van God 

4. Wederkoms om te oordeel 

 

 

Ons behandel nou eers sy geboorte of vleeswording (of inkarnasie) as eerste trap in sy staat van 

vernedering. 

 

1. LANK REEDS VOORSPEL 

 

Ons het reeds gesien dat dit al in die verborge Raad van God besluit was die wêreld en die mens te 

skep en om aan hulle sy genade en liefde te openbaar. Reeds by die skepping van die eerste Adam 

is daar rekening gehou met die koms van die "tweede Adam". In die moederbelofte, Gen. 3: I 5, 

word dit reeds skerp aangekondig. 

 

Dit sou deel wees van God se wonderlike openbaring van Homself aan die mense. Hebreërs stel 

dit treffend: "Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot ons vaders deur 

die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun" (Heb. 1:1). 1n die ou tyd 

was daar baie maniere waarop God sy koms aangekondig het. Hy openbaar Hom as die God van 

Noag, Sem, Abraham, Juda, Dawid… Die profete voorspel sy koms direk en duidelik (Jes. 7:14, 

9:5; Miga 5:1; Ps. 22, 68, 47, 110). Ook die offerandes en seremonies van ou Israel was almal 

tekens (of voorafskaduwees) van die koms van die Seun van God na hierdie wêreld. Daar is ook 

baie beelde (of tipes) wat vooruit wys na sy koms. Ons noem maar net persone soos Isak, Josef, 

Josua en ook voorwerpe, soos die koperslang, die manna, ens. Die hele Ou Testament sien met 

spanning uit na die koms van die Messias. 

 

2. HOE HET DIT GEBEUR? 

 

Wanneer ons kom by die menswording van Christus staan ons voor die sentrale misterie van die 

Christendom. Dat die Seun van God – God self – mens word, soos een van ons, is nou eenmaal 

onbegryplik. God wat woon in ontoeganklike lig, wat alomteenwoordig is, wie se uitgange uit die 

ewigheid is, wat ons nie nodig het nie, Hy kom na ons toe, om óns te verlos! 

 

"Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Goddelike wyse nie beskou as iets waaraan 

Hy moes vasklem nie, maar Hy het Homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te 

neem en aan die mense gelyk te word…" (Fil. 2:6, 7). 
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Om Middelaar van die mense te wees, moes Hy waarlik God wees. Dit was Hy. En Hy moes ook 

waarlik regverdig mens wees. Dit het Hy geword. Maar die metode is so verrassend dat ons na ons 

asem snak en vol bewondering en aanbidding voor Hom neerval. Hy het nie in luisterryke glorie 

en glans skielik eendag in een van die groot stede van die wêreld sy verskyning gemaak nie. Dan 

sou Hy in elk geval 'n vreemde wese op aarde gewees het. Ons sou Hom heeltemal as buitestaander 

beskou het. Hy sou nooit een van ons kon wees nie. Nee, dit gebeur toe so:- 

 

3. ONTVANG VAN DIE HEILIGE GEES 

 

Wanneer ons hieroor praat, doen ons dit met die hand voor die mond en met die allergrootste 

eerbied. Die enigste manier waarop 'n vrou 'n babaseuntjie kan verwag is langs die weg van 

bevrugting deur 'n man. 

 

Maar in die geval van Maria het dit nie gebeur nie. Sy was 'n maagd, en toe die engel sê dat sy sal 

swanger word en 'n seun baar het sy dadelik gevra hoe dit dan kan gebeur aangesien sy nie 'n man 

het nie (Luk. 1:34). Dit staan dan ook duidelik in Mattheus dat sy swanger bevind was "voordat 

hulle saamgekom het" (Matt. 1:18). Josef het ook geweet dat dit nie sy kind was nie, daarom, 

alhoewel hy haar nie wou "openbaar maak nie" het hy tog besluit om in die geheim van haar te skei 

(Matt. 1:19). So tree 'n man wat self skuldig is nie op nie. 

 

Nee, die engel kondig vir haar in digterlike taal aan. (Daarom die herhaling van dieselfde gedagte 

net in ander woorde. Dit was die digvorm van die Israeliete. Daar is baie voorbeelde in die Psalms. 

Kyk bv. Ps. 91: 1: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou 

oorskadu". 

 

Nou moet ons egter 'n paar dinge in verband hiermee duidelik in gedagte hou: 

 

3.1 Christus het nie opgehou om God te wees toe Hy mens geword het nie 

 

Hy was reeds God. Hy wás die Seun van God. Daarom was sy geboorte nie die skepping van 'n 

nuwe Persoon soos in die geval van 'n mens nie. Christus is dus nie verwek in Maria nie. Hy het 

nie toe die Seun van God geword nie. Hy was dit en het dit steeds gebly! "Daarom ook sal die 

Heilige wat gebore word Seun van God genoem word" – want Hy is dit reeds! (Luk. 1:35). 

 

3.2 Ons geloofsbelydenis sê "ontvang van die Heilige Gees." 

 

Dit sê nie: uit die Heilige Gees nie, ook nie deur die Heilige Gees nie. Nee, sy het die nuwe lewe 

in haar ontvang van die Heilige Gees. Hy het dit deurgegee. Waar die Heilige Gees is, is daar altyd 

nuwe lewe: by die skepping het Hy gesweef op die watervloed (Gen. 1:2); by die uitstorting van 

die Heilige Gees op die Pinksterdag is die Christelike kerk gebore; Hy bewerk ook die 

wedergeboorte. 

 

By die ontvangenis van Christus was die Heilige Gees werksaam, maar ons lees dat ook God "die 

wêreld so lief gehad het, dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het" (Joh. 3:16) en die Seun self het 

Hom vrywilliglik verneder (Ps. 40:7, 8, 9; Hebr. 10:5-7; Fil. 2:6, 7). Die Heilige Gees het op 

geheimnisvolle manier dit bewerk dat Christus langs die weg van geboorte deur Maria na hierdie 

aarde gekom het. Hy is 'n geskenk van die Heilige Gees aan hierdie wêreld. Die mensdom het Hom 

nie voortgebring nie. Hy is van Bo af deur die krag van die Allerhoogste geskenk! 
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3.3 Daarom is hierdie gebeurtenis nie biologies te verklaar nie.  

 

'n Totale mediese onmoontlikheid het gebeur. Dit was die dieptepunt van God se ontsettende 

neerbuigende genade dat Hy gegee is -- op so 'n wyse gegee om gebore te word uit 'n vrou, en 

sodoende mens te word, waarlik mens. Die ongeloof het dit natuurlik nog altyd ontken. Reeds van 

die vroegste tye af is gespot met die hele gedagte en is Maria daarvan beskuldig dat sy ontrou was 

en dit nl. met 'n Romeinse soldaat. Sy naam word selfs genoem. Christus sou dan niks anders as 'n 

buite-egtelike kind wees nie. Dit beskou ons natuurlik as heiligskennis. Ons weet dit is nie waar 

nie.  

 

Geen wonder nie dat Paulus in 1 Timotheus sing:- 

"En onteenseglik die verborgenheid (misterie) van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in 

die vlees… " (1 Tim. 3:16). 

 

Watter onbegryplike genade lê nie hierin dat Christus tot by die ontvangenis Hom verneder het nie. 

Vanaf daardie eerste ontvangenis is Hy ook mens, maar toe reeds sonder sonde! 

 

4. GEBORE UIT DIE MAAGD MARIA 

 

Ook dit is 'n onbegryplike misterie. Maria was nog steeds 'n maagd by die geboorte van Christus• 

Die geboorte was egter 'n gewone normale geboorte; net soos alle ander babas. Hy is gebore uit 

Maria. Van haar het Hy die menslike natuur gekry. Maria het later ook nog meer kinders gehad. 

Jakobus en Judas, Josef en Simon word by name genoem (Matt. 12:46-50, Mark. 3:31-35, 6:3, 

Luk. 8:19-21, Joh. 7:3 en Mark. 6:3). Christus was klein hulpelose kindjie in die arms van sy 

moeder en hulle albei het die sorg van Josef bitter nodig gehad. 

 

Die "maagdelike geboorte" was natuurlik ook 'n teken van die egtheid van die Messias, want eeue 

voor Jesus -se geboorte het Jesaja voorspel: "Daarom sal die HERE self aan julle 'n teken gee: -

Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem" (Jes. 7:14). Daarom 

het Josef dit ook so aanvaar toe hy van die engel verneem dat dit die vervulling van die profesie is. 

Hierdie teken is nog verder vervul deurdat hierdie Seuntjie ook 'n klein prinsie was. Later sou dit 

blyk dat Hy in werklikheid 'n gebore Koning was. Hy was ook, soos die Skrif dit voorspel het (Jes. 

11) 'n nasaat van Abraham en Dawid. Hy kom uit die heilige geslag. 1n Mattheus 1 vind ons die 

geslagsregister wat terug gaan tot op Abraham-en in Lukas 3 vind ons die geslagsregister wat terug 

gaan tot by Adam. Asof die Bybel vir ons afdoende wil bewys-hoedat die moederbelofte en die 

verbondsbeloftes almal nagekom is in Christus. 

 

Ja, dit was ook die vervulling van God se Raadsbesluit: "Maar toe die volheid van die tyd gekom 

het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet." (Gal. 4:4). 

 

5. SO HET CHRISTUS TWEE NATURE VERKRY 

 

5.1 Jesus Christus een persoon 

 

Jesus Christus was net een persoon, nl. die Seun van God, maar deur sy geboorte uit die maagd 

Maria het Hy ook Seun van die mens geword. Hy was nou tegelyk God én mens. Die persoon van 

Christus het in die mensheid ingegaan sodat Hy ook 'n menslike natuur bygekry het. Die naam 

Immanuel, God-met-ons, druk dit pragtig uit. 

 

5.2 Jesus Christus neem die menslike natuur aan 
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Ons praat van indiwidue as persone, maar as ons praat van die menslike natuur dan bedoel ons nie 

'n bepaalde indiwidu nie, maar ons praat van eienskappe, liggaamlik of geestelik, wat alle mense 

gemeenskaplik besit en wat die mens as mens onderskei bv. van die dier. Daarom sê ons nie dat 

Christus 'n menslike persoon aangeneem het nie. Hy wás reeds '’n persoon, nl. die tweede Persoon 

van die goddelike Drie-eenheid en Hy hét reeds 'n goddelike natuur gehad, maar Hy het nou ook 

'n menslike natuur bygekry. Hy was nou egte mens, in alles aan ons gelyk, behalwe die sonde (Heb. 

4:15) "… waaragtige God en waaragtige regverdige mens!" (Jes. 9:5; Heb. 2:14, 17). 

 

5.3 Uitskakeling van die erfskuld en erfsmet 

 

Dit is dan ook duidelik waarom Josef móés uitgeskakel gewees het by die ontvangenis, en dat dit 

deur die werking van die Heilige Gees moes geskied. Hierdeur het Jesus buite die erfskuld en 

erfsmet gestaan. Daarom kon Hy van sy geboorte af sonder sonde wees en dit ook bly. 

 

5.4 Menslike natuur nie saamgebring 
 

Hy het dus ook nie sy menslike natuur uit die hemel uit saamgebring soos sommige wil te kenne 

gee nie, maar Hy het dit aangeneem uit die maagd Maria. 

 

5.5 Ware mens 

 

Dit was 'n waaragtige egte mensheid wat hy só langs die weg van geboorte gekry het, en nie 'n 

skynliggaam soos sommige vroeëre sektes (bv. die Docete) gesê het nie. 

 

5.6 Gelyk aan ons 

 

Sy mensheid was ten volle gelyk aan ons s'n. Hy het ook 'n liggaam en 'n siel gehad. Dit was ook 

die verswakte menslike natuur van na die va1 wat Hy ontvang het. Hy het ook versoekings 

ondervind (hoewel Hy nie kon sondig nie), Hy het ook moeg geword, Hy het ook honger geword, 

Hy was ook ontsteld, Hy was ook eensaam. Hy het waarlik skouer-aan-skouer met die mensheid 

kom staan. 

 

N.G.B. ARTIKEL 18: DIE MENSWORDING VAN JESUS CHRISTUS 

Ons bely dat God die belofte aan die vaders deur die mond van die heilige profete1 inderdaad vervul 

het deur sy Seun in die wêreld te stuur op die tyd deur Hom bepaal2. 

Hy het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem en aan die mens gelyk geword deur werklik 'n egte 

menslike natuur, met al sy swakhede3 maar sonder sonde, aan te neem4. 

Hy is in die liggaam van die geseënde maagd Maria deur die krag van die Heilige Gees en sonder 

die toedoen van 'n man verwek5. 

Hy het nie alleen wat die liggaam betref, die menslike natuur aangeneem nie, maar ook 'n egte 

menslike siel om so 'n werklike mens te wees. 

Want Hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om altwee te red, aangesien albei verlore 

was6. 

Teenoor die kettery van die Wederdopers, wat ontken dat Christus die menslike vlees uit sy moeder 

aangeneem het, bely ons daarom dat Christus die vlees en die bloed van die kinders deelagtig 

geword het7, dat Hy, wat die vlees betref, 'n nakomeling van Dawid is, as mens gebore is uit die 

geslag van Dawid8, 'n vrug van die moederskoot van Maria9, gebore uit 'n vrou10, 'n spruit van 

Dawid11, 'n loot uit die wortels van Isai12, van die geslag van Juda afstam13, uit die Jode as mens 
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gebore14, uit die geslag van Abraham, aangesien Hy die geslag van Abraham aangeneem het in alle 

opsigte - maar sonder sonde, aan sy broers gelyk geword het15. 

Ons bely inderdaad dat Hy waarlik ons Immanuel is, dit wil sê: God met ons16. 

1. Genesis 26:4; 2 Samuel 7:12-16; Psalm 132:11; Lukas 1:55; Handelinge 13:23 

2. Galasiërs 4:4 

3. Matteus 26:38; Johannes 12:27; Filippense 2:7; 1 Timoteus 2:5; 1 Timoteus 3:16; Hebreërs 

2:14 

4. 2 Korintiërs 5:21; Hebreërs 7:26; 1 Petrus 2:22 

5. Matteus 1:18; Lukas 1:35 

6. Lukas 1:34-35 

7. Hebreërs 2:14 

8. Psalm 132:11; Handelinge 2:30; Romeine 1:3 

9. Lukas 1:42 

10. Lukas 1:31; Galasiërs 4:4 

11. Jeremia 33:15 

12. Jesaja 1:11 

13. Hebreërs 7:14 

14. Romeine 9:5 

15. Hebreërs 2:16-17; Hebreërs 4:15 

16. Jesaja 7:14; Matteus 1:23 

 

N.G.B. ARTIKEL 19: DIE TWEE NATURE VAN CHRISTUS 

Ons glo dat deur hierdie ontvangenis die Persoon van die Seun onafskeidelik met die menslike 

natuur verenig en verbind is1; dat daar dus nie twee Seuns van God of twee persone is nie maar 

twee nature in een Persoon verenig, terwyl elke natuur nogtans sy onderskeie eienskappe behou. 

Net soos die Goddelike natuur altyd ongeskape gebly het, sonder begin van dae of lewenseinde 

(Heb 7:3) en die hemel en aarde vervul2, só het ook die menslike natuur sy eienskappe nie verloor 

nie; dit het skepsel gebly, wat wel 'n begin van dae het, eindig van natuur is en alles behou wat by 

'n ware liggaam behoort. 

Hoewel Hy daaraan deur sy opstanding onsterflikheid gegee het, het Hy die egtheid van sy 

menslike natuur nie verander nie3, omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die egtheid van 

sy liggaam afhanklik is4. 

Hierdie twee nature is só saam in een persoon verenig dat hulle selfs deur sy dood nie van mekaar 

geskei was nie. 

Dit wat Hy by sy sterwe in die hande van sy Vader oorgegee het, was dus 'n ware menslike gees 

wat uit sy liggaam uitgegaan het5. 

Die Goddelike natuur het in die tussentyd steeds met die menslike natuur verenig gebly, ook toe 

Hy in die graf gelê het6. 

Die Godheid het nie opgehou om in Hom te wees nie; dit was in Hom toe Hy 'n klein kindjie was, 

al het die Godheid Hom toe 'n klein tydjie nie geopenbaar nie. Ons bely daarom dat Hy ware God 

en ware mens is: ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die 

swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe. 

1. Johannes 1:14; Johannes 10:30; Romeine 9:5; Filippense 2:6-8 

2. Matteus 28:20; Hebreërs 7:3 

3. Matteus 26:11; Lukas 24:39; Johannes 20:25; Handelinge 1:3; Handelinge 1:11; Hebreërs 

2:9 

4. 1 Korintiërs 15:13; 1 Korintiërs 15:21; Filippense 3:21 

5. Matteus 27:50; Lukas 23:46 

6. Romeine 1:4 
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Toetsvrae oor punt B 

1. Wanneer het Christus die eniggebore Seun van God geword? 

2. Noem 'n teks waar dit duidelik staan dat ons God se aangenome kinders is. 

3. Gee vier ander woorde vir "Here". 

4. Hoe kan ons vraag 34 en vraag 1 van die Heidelbergse Kategismus met mekaar verbind? 

5. Wat sou jy sê is die hoofgedagte van die uitdrukking in Openb. 19: 16: "Die Koning van die 

konings en die Here van die here"? 

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Van watter twee state van Christus praat die Twaalf Artikels? 

2. Was die koms van Christus na hierdie wêreld heeltemal 'n verrassing vir almal? 

3. Was net die Heilige Gees betrokke by die ontvangenis van Christus? 

4. Het Christus 'n nuwe persoon geword by sy geboorte? 

5. Het Christus 'n nuwe natuur gekry by sy geboorte? 

 

Les 11 
 

DIE VERNEDERING VAN CHRISTUS 
 

SY LYDING, STERWE EN BEGRAFN1S EN NEERDALING NA 

DIE HEL 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 15 EN 16 
 

SONDAG: 15 – VRAAG EN ANTWOORD: 37 

 

Vraag: Wat verstaan jy onder die woordjie: gely? 

 

Antwoord: Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die 

einde daarvan die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het1. So 

het Hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer2 ons liggaam en siel van die ewige 

verdoemenis verlos3 en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe 

verwerf4. 

 

Skriffundering 

1. Jesaja 53:4; Jesaja 53:12; 1 Timoteus 2:6; 1 Petrus 2:24; 1 Petrus 3:18 

2. Jesaja 53:10; Romeine 3:25; 1 Korintiërs 5:7; Efesiërs 5:2; Hebreërs 9:28; Hebreërs 

10:14; 1 Johannes 2:2; 1 Johannes 4:10 

3. Galasiërs 3:13; Kolossense 1:13; Hebreërs 9:12; 1 Petrus 1:18-19 

4. Johannes 3:16; Johannes 6:51; Romeine 3:25; 2 Korintiërs 5:21; Hebreërs 9:15; 

Hebreërs 10:19 

 

SONDAG: 15 – VRAAG EN ANTWOORD: 38 

 

Vraag: Waarom het Hy onder die regter Pontius Pilatus gely? 
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Antwoord: Sodat Hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word1 en ons 

daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom2. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 27:24; Lukas 23:14-15; Johannes 18:38; Johannes 19:4; Johannes 19:11 

2. Psalm 69:5; Jesaja 53:4-5; 2 Korintiërs 5:21; Galasiërs 3:13 

 

SONDAG: 15 – VRAAG EN ANTWOORD: 39 

 

Vraag: Sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf 

het nie: 

 

Antwoord: Ja, want daardeur is ek seker dat Hy die vervloeking wat op my gerus het, op 

Hom geneem het1, omdat die kruisdood deur God vervloek is2. 

 

Skriffundering 

1. Galasiërs 3:13 

2. Deuteronomium 21:23 

 

SONDAG: 16 – VRAAG EN ANTWOORD: 40 

 

Vraag: Waarom was dit noodsaaklik dat Christus Hom tot in die dood toe verneder het? 

 

Antwoord: Weens die geregtigheid en waarheid van God1 kon nie anders as deur die dood 

van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie2. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 2:17 

2. Romeine 8:3-4; Filippense 2:6-8; Hebreërs 2:9; Hebreërs 2:14-15 

 

SONDAG: 16 – VRAAG EN ANTWOORD: 41 

 

Vraag: Waarom is Hy begrawe? 

 

Antwoord: Om daarmee die versekering te gee dat Hy werklik gesterf het1 

 

Skriffundering 

1. Matteus 27:59-60; Lukas 23:53; Johannes 19:38; Handelinge 13:29; 1 Korintiërs 

15:3-4 

 

SONDAG: 16 – VRAAG EN ANTWOORD: 42 

 

Vraag: As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? 

 

Antwoord: Ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie1, maar slegs 'n afsterwe van die 

sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe2. 

 

Skriffundering 

1. Psalm 49:8; Markus 8:37 

2. Johannes 5:24; Romeine 7:24; Filippense 1:23 
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SONDAG: 16 – VRAAG EN ANTWOORD: 43 

 

Vraag: Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? 

 

Antwoord: Deur sy krag word ons ou mens saam met Hom gekruisig, gedood en begrawe1. 

Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie2, maar kan ons onsself as 'n 

dankoffer aan Hom toewy3. 

 

Skriffundering 

1. Romeine 6:6 

2. Romeine 6:8-12 

3. Romeine 12:1 

 

SONDAG: 16 – VRAAG EN ANTWOORD: 44 

 

Vraag: Waarom volg daar: Hy het die lyding van die hel ondergaan - letterlik: en neergedaal 

het na die hel? 

 

Antwoord: Sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan 

vertroos dat my Here Jesus Christus my van die hel se benoudheid en pyn verlos het1. Hierdie 

verlossing het Hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking2 wat Hy ook 

aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gely het. 

 

Skriffundering 

1. Jesaja 53:5 

2. Psalm 18:5-6; Psalm 116:3; Matteus 26:38; Matteus 27:46; Hebreërs 5:7 

 

Lees Joh. 18:28-19:16 
 

Ons kom nou by die tweede, derde en vierde trappe van Christus se vernedering. Ons betree hierdie 

heilige grond met huiwering. 

 

B. SY LYDING 
 

1. DIE GANSE TYD VAN SY LEWE 

 

Die blote feit dat Hy wat God is, in die nederige gestalte van 'n nietige mens na die aarde moes 

kom, was alreeds lyding en vernedering vir Christus (Fil. 2:7, 8). Hy is gebore om te sterwe. By sy 

geboorte het die lyding begin: geen plek in die herberg; hulle moet vlug voor die kindermoord uit; 

Hy leer armoede ken; sy ouers verstaan Hom nie; die mense van sy eie dorp meen Hy is kranksinnig 

(Mark. 3:211 en wil Hom na sy eerste preek van die krans af stoot; daar is vyandskap van die kant 

van die kerk en die owerheid; Hy het geen plek om sy hoof neer te lê nie. So gaan dit voort. Reeds 

oor Betlehem lê die skaduwee van die kruis. 

 

En dan moet ons onthou: nie net sy liggaam nie, maar ook, en veral, sy siel het gely. Hy het 'n fyn 

sensitiewe gees gehad. Dit het Hom geraak as Hy na sy eie mense kom en hulle Hom nie aanneem 

nie; as Hy seën maar hulle verag; as Hy die duiwels uitdryf en hulle sê Hy is Beëlsebul. Hoe moes 

dit nie in sy siel ingekerf het nie toe Judas Hom verraai het, toe Petrus Hom verloën het, toe almal 

Hom verlaat het! Hoe seer moes dit nie gemaak het toe hulle Hom 'n vraat en 'n wynsuiper genoem 



99 
 

het nie, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Daar was 'n angel in die woorde. Dit was 33 jaar van 

ononderbroke lyding wat Hy vrywillig ondergaan het. 

 

2. VERAL AAN DIE END VAN SY LEWE 

 

Die diepte van sy lyding is vir ons onpeilbaar. Wie sal ooit weet wat die graad van sy lyding was 

by Getsemane, Gabbata, Golgota? 

 

As God die straf vir ons sondes op ons moes voltrek, sou ons ewiglik daaraan gedra het. Dit sou 

nooit ophou nie. Maar Hy het in drie korte ure die straf vir die sonde van die ganse mensdom gedra. 

Ons kan nie eers ŉ benul hê van die intensiteit daarvan nie. 

 

Die dieptepunt was Getsemane, waar Hy met God geworstel het oor die beker van lyding en oorwin 

het met bloedsweet. 'n Engel moes Hom kom bystaan. Dan Judas, Petrus, die ander, die 

vernedering, die skimpe, die valse beskuldigings, Pilatus, Herodes, die soldate, die kruisdra (wat te 

veel was vir sy brose liggaam), die spykers, die bitter asyn en die bitterste: "My God, My God, 

waarom het U my verlaat?" 

 

3. WAAROM MOES DIT ALLES SO WEES? 

 

Dit moes so wees sodat Hy die sonde van die ganse menslike geslag kon dra. Die sondekanker het 

in die wêreld gekom deur Adam. Dit was sy skuld. God se reg eis dat daardie skuld betaal moet 

word. Die rekening vir die sonde is die dood. Niks minder nie as die dood kan die skuld betaal 

(Gen. 2:17; Rom. 6:23). Aangesien die mens nie self die rekening kon betaal nie, moes Iemand dit 

doen wat 'n genoegsame plaasvervanger kon wees. God haat sonde. Dit is vir Hom verskriklik. 

Daarom het Hy dit, eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy liewe Seun Jesus Christus met die 

bittere en smadelike dood van die kruis gestraf. God het self die offer gebring, want Hy het die 

wêreld liefgehad. Niemand het sy hand gekeer, soos vir Abraham nie. Beide sy geweldige toorn en 

afkeer van die sonde, sowel as sy liefde vir die sondaar word in die kruis van Christus 

gedemonstreer (1 Joh. 3:16, 4:8). 

 

Hy het die volle rekening vir die sonde vereffen. Toe Hy aan die kruis uitgeroep het: "Dit is 

volbring" het Hy die kwitansie ontvang dat die rekening betaal is. Nou kan enigeen in geloof dit 

vir homself toeëien. Hy sterf plaasbekledend (in ons plek). Hy is die Lam wat die sonde van die 

wêreld wegneem. Hy het ons losgekoop, uitgekoop, die losprys betaal. 

 

Tydens die Christenvervolging in Rusland is 'n ry mense teen 'n muur geplaas en elke tiende een is 

doodgeskiet. 'n Jongman het uitgereken dat hy ook 'n nommer-tien sal wees. Hy het geweldig aan 

die bewe gegaan. Langsaan hom het die gryse priester Alexej Stawrowsky gestaan. Toe hy die 

doodsangs by sy jong buurman sien, het hy gou plekke met hom geruil en in sy plek gesterf. 

 

4. GELY ONDER PONTIUS PILATUS 

 

Hoekom moet hierdie ongelowige ruggraatlose Romein dan in ons Geloofsbelydenis genoem 

word? Ons kan nog verstaan waarom Maria se naam genoem word, maar hoekom hy? 

 

En waarom staan die komma dan na sy naam en nie na "gely" nie? Dit lyk dan nou of al Jesus se 

lyding onder Pilatus was. 

 

Daar is veral drie antwoorde: 
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4.1 Dit dien om die lyding en sterwe van Jesus histories te veranker 

 

Dit het nie maar in 'n sprokiesland gebeur nie. Elke keer wanneer die geloofsbelydenis gelees word, 

erken ons weer dat dit alles gebeur het in die tyd waarin Pontius Pilatus goewerneur was van die 

provinsie Judea van die Romeinse Ryk. Hy het regeer van 26 tot 36 n.C. Die geskiedskrywers Philo 

en Josefus vermeld dit albei. Hy was die vyfde landvoog nadat Herodes Archelaus afgesit is. Dit 

stel 'n vaste punt in die wêreldgeskiedenis. Dit dateer ons belydenis aangaande Jesus. 

 

4.2 Dit dui aan hoe 'n menslike regstelsel Christus onregverdig veroordeel het 

 

Pilatus was 'n regter van die Romeinse regstelsel wat tot vandag toe geroem word en aan ons 

universiteite gedoseer word. Hierdie regter, deur middel van die beste menslike regstelsel van 

daardie tyd, het Jesus ondubbelsinnig onskuldig bevind en duidelik só uitspraak gegee. Ten spyte 

daarvan het hy Hom ter dood veroordeel. 

 

Jesus is dus amptelik, offisieel, deur regspreking na die kruis gestuur. Hy is nie in 'n oproer om die 

lewe gebring nie, of van 'n krans afgestamp of deur 'n sluipmoordenaar gedood nie. Dit was 'n 

geregtelike moord deur 'n ordelike samelewing. Die één waarlik onskuldige mens, word deur 'n 

regter wat die reg ken, aan die onreg prysgegee. 

 

Christus is onskuldig en tog veroordeel. 

Ons is skuldig en word tog vrygespreek. 

 

Pontius Pilatus is dus die spieël. waarin ons kan sien deur watter dieptes van onreg Christus moes 

gaan ter wille van die sonde, sodat ons deur die reg van God vrygespreek kan word. 

 

4.3 Dit wys dat die eintlike regter nie Pilatus is nie 

 

Dit is daar in die hof van Pilatus wat ons werklik besef dat dit nie Jesus is wat tereg staan nie en nie 

Pilatus wat regspreek nie. God is die eintlike Regter en dit gaan alles oor die sonde van die 

mensdom. Daarom sê Jesus aan Pilatus: "U sou geen mag teen My hê as dit u nie van Bo gegee 

was nie…" (Joh. 19:11). Dit is eintlik die hemelse regbank wat hier optree. Dit is die Raad van God 

wat volbring word. Agter die vonnis van Pilatus is die regverdige vonnis van die Vader oor die 

sonde. Want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel 

vergader teen u heilige kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit 

bepaal het om plaas te vind" (Hand. 4:27, 28). 

 

Die onreg het vir óns 'n nuwe geregtigheid voor God gebring.  

 

5. HOEKOM IS JESUS JUIS GEKRUISIG? 

 

Vandag word die doodvonnis voltrek deur die galg, die elektriese stoel of 'n vuurpeloton. Die dood 

kom dadelik en vinnig. Die ou Engelse en Franse het guillotine gebruik om mense te onthoof. Die 

Grieke het 'n gifbeker gehad (so het Sokrates gesterf). Die Jode het gestenig (bv. Stefanus). Die 

christen-martelare is vir die leeus gegooi of verbrand. Maar kruisiging is beskou as die heel 

skandelikste dood. Dit was die Romeinse metode om die ergste misdadigers mee te straf. Dit was 

'n metode waardeur die persoon langsaam en by sy volle bewussyn gesterf het. 
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Dit was nie 'n Joodse gebruik nie, maar die Jode het wel 'n misdadiger se lyk, nadat hy gestenig is, 

aan 'n paal opgehef en tussen hemel en aarde laat hang vir almal om te sien, "want een wat opgehang 

is, is deur God vervloek" (Deut. 21:22, 23). So het hulle wet gelui. 

 

Toe die Jode dus, deur die keuse van Barabbas, Jesus se lot deur kruisiging verseël het, het hulle 

hierdie vloek van God oor Jesus laat geld. Dit is ook wat Paulus sê: "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). So het die Jode verkies om Hom absoluut te verwerp 

soos 'n vervloekte. 

 

Geen pen kan dit beskryf nie. Selfs van God was Hy verlaat! Maar juis deur die kruis, die vervloekte 

kruis, word getoon hoe volkome Hy vir ons betaal het deur selfs gewillig te wees om 'n vloek vir 

ons te word (2 Kor. 5:213. 

 

Maar tog is dit nie die kruis wat tel nie, maar die Christus van die kruis en sy liefde wat sover 

gegaan het as die kruis. "En het so ons vervloeking op Hom gelaai om ons met sy seëninge te 

vervul!” (Nagmaalsformulier.) 

 

Daar is dus 'n bepaalde rede waarom Jesus aan 'n kruis moes sterf. Geen ander manier sou die 

verskriklikheid van die sonde en die vloek en toorn van God daaroor duideliker blootgelê het nie. 

Geen wonder dat die kruis die teken van die Christendom is nie. 

 

C. SY STERWE EN BEGRAFNIS EN ONS DOOD 
 

1. SY STERWE 

 

Toe Hy op aarde was, het Hy gepraat van die koringkorrel wat moet sterwe (Joh. 12:24). Die Vors 

van die Lewe is egter nie oorval deur die dood nie. Dit was nie 'n wrede lot wat Hom getref het nie, 

maar 'n daad wat Hy vrywillig gedoen het. So is die profesie dan ook vervul (Jes. 53:8; Ps. 22:16). 

Daar is geen ruimte vir misverstand nie. Sy liggaam en siel is van mekaar geskei in die dood. Aan 

die een moordenaar het Hy gesê: "Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy met my in die paradys 

wees" (Luk. 23:43). Kort daarna het Hy gesê: "Vader in U hande gee Ek my gees oor" (Luk. 23:46). 

En tog is sy liggaam in die graf gelê. 

 

Nee, God is nie dood nie! Hierdie "afgeleefde skokstelling" van sekere teoloë is nie waar nie. Maar 

Jesus Christus was êrens in die geskiedenis vir 'n tyd dood na sy menslike natuur. Hy was waarlik 

dood! Dit was geen skyndood of 'n koma nie. 

 

God se geregtigheid het dit vereis. Alleen deur die dood kon vir die sondes betaal word (Gen. 2:17; 

Rom. 6:23). God se waarheid het dit ook vereis, want Hy het reeds in die Tuin van Eden gewaarsku 

dat as die mens ongehoorsaam is, hy sal sterwe (Gen. 2:17). God bedoel wat Hy sê. Sy woorde is 

waar en Hy maak hulle altyd waar. 

 

Onthou egter dat Christus self in die afgrond van die dood ingegaan het en daar deurgegaan het en 

die dood doodgemaak het. Nou is die angel uit die dood – ook vir ons (I Kor. 15:55, 56), want 

hierdie "laaste vyand" is ook deur Christus oorwin. So het Hy ons "vrygemaak van die wet van die 

sonde en die dood" (Rom. 8:3). En so het Hy "hom tot niet gemaak wat mag oor die dood het – dit 

is die duiwel – en almal bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny 

onderworpe was" (Hebr. 2:14, 15). 
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2. SY BEGRAFNIS 

 

Toe die ryk man Josef van Arimathea en Nikodemus die liggaam van Jesus gevra het sodat hulle 

Hom voor die Sabbat kon begrawe, is Jes. 53:9 vervul nl. dat Hy by 'n ryke in sy dood sou wees., 

Die Kategismus sê dat sy begrafnis vir ons verkondig dat Hy waarlik gesterf het. Daarmee word 

bedoel dat Pilatus Hom nooit sou afgegee het as Hy nie waarlik dood was nie. Hy het eers rapport 

ontvang van sy soldate en hulle het baie seker gemaak daarvan. Johannes beskryf dit uiters 

noukeurig omdat dit so belangrik is. 

 

Omdat dit reeds laat was, het die soldate die bene van die ander twee kruiselinge gebreek… (asof 

die kruisiging nie genoeg was nie). Dit moes die dood verhaas. Geen wonder dat die kruis die 

afgryslikste straf was nie. Maar Jesus was reeds dood. Dit kon hulle sien. Daarom het een soldaat 

sy spies in sy sy gesteek (en daarmee Ex. 12:46 en Sag. 12:10 vervul). Johannes het toe gesien hoe 

daar bloed en water uit die wond kom (Joh. 19:34). 

 

As daar net bloed uitgekom het, sou Johannes dit nooit eers vermeld het nie. In daardie tyd was dit 

egter vir die mense 'n teken dat 'n persoon dood was. 

 

Ook vir ons sê dit dat Hy waarlik onweerspreekbaar dood was, maar ook verder vertel dit vir ons 

van die geweldige lyding wat Hy moes verduur. Die sonde van die mensdom het so hewig op Hom 

neergekom dat Hy daaronder beswyk het. 

 

Hy word dus begrawe want Hy is dood. Sy liggaam word aan vertering oorgegee. "Sy stof keer tot 

stof terug." Die graf maak die dood 'n voldonge feit. Iemand wat al self by die graf van 'n dierbare 

gestaan het, weet dit. So was Christus met ons lotsgemeen tot in die graf. Maar Hy het daar 

ingegaan om ons daar uit te haal. Daarom verloor die graf vir ons sy verskrikking want Hy het dit 

geheilig en dit oopgebreek vir sy kinders. 

 

3. HOEKOM STERF ONS DAN NOG? 

 

Die Kategismus vra eintlik of ons dan nie maar soos Elia direk hemel toe kan gaan of soos die groot 

skare op die dag van die wederkoms die Here tegemoet kan gaan nie (Thes. 4:17). Christus het dan 

klaar vir ons die dood oorwin! Hoekom moet ons dan nog sterwe? 

 

Die antwoord is egter dat dit nou nog nie na die wederkoms is nie en dat ons nog nie verander is 

nie (1 Kor. 15:51, 52). Die dood is nie meer die straf of betaling vir die sonde vir die gelowiges nie, 

maar dit is nou nog die poort na die lewe hierna. Vir die gelowige is dit, danksy Christus se 

kruisdood, nie meer 'n poort na die doderyk en verdoemenis nie, maar wel na die "paradys" soos 

Christus aan die moordenaar gesê het. Daar om kan Paulus uitroep dat Hy "verlange het om heen 

te gaan en met Christus te wees" (Fil. 1:23), en ook dat die sterwe vir hom "wins" sal wees (Fil. 

1:21). Die dood is nog daar as die gevolg van sonde, maar dit is nie meer die betaling (straf) vir ons 

skuld nie. Na die wederkoms sterf ons nie meer nie. 

 

4. WATTER NUT IS DAAR VIR ONS IN SY DOOD? 

 

Ook die dood het nou vir ons dieper waarde en betekenis gekry. Wanneer 'n klein babatjie gedoop 

word, word daar volgens die formulier gebid dat hierdie kindjie "deur die doop in sy dood begrawe 

mag wees" (Rom. 6:34). In daardie tyd was daar dikwels deur onderdompeling gedoop, en die 

beeld is dus hier dat, soos water daardie persoon sou omhul maar hy dan weer daaruit oprys, so kan 

die gelowige ook kom tot 'n nuwe lewe op grond van die dood van Christus. Ons erken die 
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onderdompelingsdoop aangesien dit presies dieselfde beginselbetekenis het as die 

besprenkelingsdoop. 

 

Die Kategismus praat van ons "ou mens" (Rom. 6:6) wat ook gekruisig, gedood en begrawe moet 

word. Die "ou mens" is die beginsel van die sonde in die mens. Ons het dit van Adam geërf. Dit is 

ons onwil, ons selfsug, ons onverskilligheid en ongehoorsaamheid. Maar nou weet ons dat Christus 

deur sy dood aan die heerskappy van die kwaad 'n end gemaak het. Christus het afgedaal in die vuil 

stroom van die sonde in en die bron daarvan toegestop. Nou loop die liederlike stroom nog af, maar 

dit is in beginsel oorwin en verwyder. Nou kan die ou mense in ons al meer en meer gedood word 

en Christus kan meer en meer word in ons lewe. Ons lewens word dan al meer 

Christusgelykvormig. Daar is 'n werk van Christus vir ons, en ook 'n werk van Christus in ons. 

 

Sy dood is vir ons die simbool van die moontlikheid om die sonde al meer af te sterwe. 

 

D. NEERGEDAAL HET NA DIE HEL 

 

Hierdie sinnetjie is eers in 359 n.C. bygevoeg by die oorspronklike geloofsbelydenis en dit is nie 

duidelik hoekom dit gedoen is nie. 'n Sekere Rufinus wat in 400 n.C. 'n kommentaar oor die 

geloofsbelydenis geskryf het, verduidelik dit ook nie. 

 

Oor die interpretasie van hierdie woorde is daar verskil van mening by die verskillende kerke wat 

dit bely. Die probleem is of Christus letterlik na die plek van verdoemenis gegaan het of nie. 

 

Soos dit staan in die Kategismus het ons 'n volgorde van werklike historiese gebeurtenisse: 

geboorte, lyding, kruisdood, begrafnis en dan volg die neerdaling na die hel. Maar dit is nie wat die 

evangelies vir ons leer nie. Inteendeel hulle verhaal duidelik dat Christus sy gees oorgegee het aan 

God en dat Hy dadelik (vandag) na die "paradys" is. Die moordenaar is saam. Sy liggaam is egter 

afgehaal van die kruis en is daardie Saterdag in die graf verseël. 

 

Die Roomse en andere sê dat dit die eerste trap van sy verhoging was deurdat Hy afgedaal het na 

die doderyk en die siele van die Ou-Testamentiese gelowiges bevry het uit die voorportaal van die 

doderyk en hulle saam met Hom geneem het na die hemel. (Wat in I Petr. 3:18, 19 staan sien op 

die hemelvaart, nl. "sy heengaan in die Gees.") 

 

Die Lutherse sê weer dat Hy in die hel sy oorwinning aan die duiwel aangekondig het. 

 

Die Westminster Confession (ook 'n Gereformeerde belydenis) sê dat dit die staat van die dood is 

waarin Hy verkeer het, of dan die doderyk, wat hier "hel" genoem word. 

 

Ons Kategismus, op voetspoor van Calvyn, heg egter 'n geestelike betekenis aan hierdie woorde. 

Dit is nie 'n volgende stap in die vernedering van Christus nie, maar dit is die samevatting en oorsig 

oor die diepte en intensiteit daarvan. Dit sê dat Christus deur sy lyding en sterwe helse pyne en 

smart deurgegaan het en as't ware neergedaal het in die hel. Ons weet natuurlik nie presies waar 

die hel is nie, maar "hel" wil in elk geval uitdruk: 'n plek waar God nie is nie; 'n plek waarop God 

sy rug gedraai het; waar God sy genade teruggetrek het. 

 

Toe Christus aan die kruis uitgeroep het: "My God, my God, waarom het U my verlaat?" het Hy 

die angste van die hel verduur. Die volle gloed van die toorn van God oor sonde het Hom getref. 

Daar was nog net eenkeer "hel op aarde" (al praat ons soms maklik daarvan) en dit was toe Christus 

aan die kruis gehang het. Christus het nie na die hel gegaan nie. Die hel het na Hom gekom. Hy het 
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helse smart ervaar. Calvyn: "In sy siel het Hy die vreeslike kwellinge van 'n verdoemde en verlore 

mens gedra." Kuyper: "Wat ons ekstensief ewig moes ly, het Christus in 'n korter tydspan intensief 

gely." 

 

Ons bely hierdie woorde om daarmee te kenne te gee dat ons glo dat Hy ook die sonde onttroon 

het en die mag van die Satan verbreek het en die hel vir ons toegesluit het. 

 

En nou kan ons ook seker wees – selfs in die allerverskriklikste aanvegtings – dat Hy dit alles v66r 

ons deurgegaan het en dit vir ons stukkend gebreek het. Hy het hel en dood oorwin en nou behoort 

ek aan Hom in lewe en in sterwe en nie meer aan Satan nie. Hy het klaar vir my sondes betaal, al, 

het dit vir Hom helse pyne gekos. Hy het reeds aan die kruis uitgeroep: "Dit is volbring". Alles was 

afgehandel. Lees ook Art. 21 van die N.G.B. 
 

Toetsvrae oor punt B 

1. Hoe lank was Jesus se lydensweg? 

2. Watter woorde van Jesus het aangekondig dat sy lyding klaar was? 

3. Wie was die eintlike Regter by die verhoor van Jesus? 

4. Watter verband is daar tussen 'n kruis en 'n vloek? 

5. Wat was die gewone manier waarop die Jode met die dood gestraf het? 

 

Toetsvrae oor punte C en D 

1. Het die Here Jesus gesterf omdat die dood Hom ingehaal het soos vir ons? 

2. Is dit moontlik dat die Here Jesus nooit werklik dood was nie, maar bv. net in 'n koma? Gee 

redes. 

3. Wat het die dood nou vir die gelowiges geword? 

4. Hoe word die beginsel van die sonde in ons genoem? 

5. Is dit reg om te se dat Christus eers na die hel gegaan het voordat Hy na die "paradys" is? 

 

Les 12 

 

DIE VERHOGING VAN CHRISTUS 
 

SY OPSTANDING, HEMELVAART NA DIE REGTERHAND 

VAN DIE VADER, SY WEDERKOMS 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 17, 18 EN 19 
 

SONDAG: 17 – VRAAG EN ANTWOORD: 45 

 

Vraag: Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? 

 

Antwoord: Ten eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin sodat Hy ons die 

geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. 1 Ten tweede word ons 

nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. 2 Ten derde is die opstanding van Christus 

vir ons ŉ betroubare waarborg van ons salige opstanding. 3 

 

Skriffundering 
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1. Romeine 4:25; 1 Korintiërs 15:16-18; 1 Petrus 1:3 

2. Romeine 6:4; Efesiërs 2:4-6; Kolossense 3:1-3 

3. Romeine 8:11; 1 Korintiërs 15:20-21 

 

SONDAG: 18 – VRAAG EN ANTWOORD: 46 

 

Vraag: Wat verstaan jy onder: wat opgevaar het na die hemel?1 

 

Antwoord: Christus is voor die oë van sy dissipels van die aarde af na die hemel opgeneem2 en 

Hy is vir ons daar ten goede3 totdat Hy terugkom om reg te spreek oor die lewendes en die 

wat alreeds gesterf het 

 

Skriffundering 

1. Markus 16:19; Lukas 24:51; Handelinge 1:9 

2. Romeine 8:34; Efesiërs 4:10; Kolossense 3:1; Hebreërs 4:14; Hebreërs 9:24 

3. Matteus 24:30; Handelinge 1:11 

 

SONDAG: 18 – VRAAG EN ANTWOORD: 47 

 

Vraag: Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos Hy ons beloof het nie?1 

 

Antwoord: Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is Hy nie 

meer op aarde nie2, maar wat sy Godheid, majesteit, genade en Gees betref, gaan Hy nooit 

meer van ons af weg nie3. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 28:20 

2. Matteus 26:11; Johannes 16:28; Johannes 17:11; Handelinge 3:21; Hebreërs 8:4 

3. Matteus 28:20; Johannes 14:16-18 

 

SONDAG: 18 – VRAAG EN ANTWOORD: 48 

 

Vraag: Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is nie, word die twee nature in 

Christus dan nie van mekaar geskei nie? 

 

Antwoord: Nee, glad nie. Die Godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is orals 

teenwoordig1. Hieruit moet volg dat die Godheid wel buite sy aangenome mensheid2. 

 

Skriffundering 

1. Jeremia 23:24; Handelinge 7:49 

2. Matteus 28:6; Johannes 3:13; Johannes 11:15; Kolossense 2:9 

 

SONDAG: 18 – VRAAG EN ANTWOORD: 49 

 

Vraag: Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? 

 

Antwoord: Ten eerste dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is. 1 Ten tweede dat 

ons ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof; ook 

ons, sy lede, na Hom toe sal neem. 2 Ten derde dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe 
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stuur3deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand 

van God sit, en nie na wat op die aarde is nie. 4 

 

Skriffundering 

1. Romeine 8:34; 1 Johannes 2:1 

2. Johannes 14:2; Johannes 17:24; Efesiërs 2:6 

3. Johannes 14:16; Johannes 16:7; Handelinge 2:33; 2 Korintiërs 1:22; 2 Korintiërs 5:5 

4. Kolossense 3:1; Filippense 3:20 

 

SONDAG: 19 – VRAAG EN ANTWOORD: 50 

 

Vraag: Waarom word daar bygevoeg: en sit aan regterhand van God? 

 

Antwoord: Christus het na die hemel opgevaar sodat Hy Hom daar as die Hoof van sy 

Christelike kerk1 kan betoon, deur wie die Vader alles regeer2 

 

Skriffundering 

1. Efesiërs 1:20-23; Kolossense 1:18 

2. Matteus 28:18; Johannes 5:22 

 

SONDAG: 19 – VRAAG EN ANTWOORD: 51 

 

Vraag: Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof Christus vir ons? 

 

Antwoord: Ten eerste dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort1. 

Ten tweede dat Hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar2. 

 

Skriffundering 

1. Handelinge 2:33; Efesiërs 4:8 

2. Psalm 2:9; Psalm 110:1-2; Johannes 10:28; Efesiërs 4:8 

 

SONDAG: 19 – VRAAG EN ANTWOORD: 52 

 

Vraag: Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies 

te oordeel? 

 

Antwoord: Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne verwagting 

as Regter uit die hemel verwag1 wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel 

en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder: dat Hy al sy en my vyande in die ewige 

verdoemenis sal werp2, maar my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse 

blydskap en heerlikheid saamneem3. 

 

Skriffundering 

1. Lukas 21:28; Romeine 8:23; Filippense 3:20; 1 Tessalonisense 4:16; Titus 2:13 

2. Matteus 25:41; 2 Tessalonisense 1:6; 2 Tessalonisense 1:8, 9 

3. Matteus 25:34; 2 Tessalonisense 1:7; 2 Tessalonisense 1:10 

 

Lees: Matt. 27:62-28:15 
 

Ons kom nou by die vier trappe van sy staat van verhoging. 
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Ons het ook reeds daarop gewys dat Christus, die tweede Adam, die werkverbond van 

gehoorsaamheid kom vervul het nadat die eerste Adam gefaal het. Die gedagte van loon kom dus 

t.o.v. Christus baie sterk na vore daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom 'n Naam 

gegee wat bo elke naam is…." (Jes. 53:11; Luk, 24:26; Joh. 13:12-16, 17:4, 5; Hebr. 2:10, 12:2; 

Fil. 2:6-9). 

 

B. SY OPSTANDING 
 

1. OP DIE DERDE DAG WEER OPGESTAAN 

 

Hy het self  hiervan gepraat (Matt. 16:21; Mark. 8:31; Matt. 27:63; Matt. 12:40). Hy het bv. verwys 

na Jona en die vis en dat Hy die tempel sou afbreek en in drie dae opbou. 

 

Maar as ons dit mooi uitreken sou Jesus eers Maandag moes opgestaan het, indien Hy Vrydag 

gekruisig is. Ons het egter hier te doen met Joodse tydsberekening. Vir die Jode begin die nuwe 

dag sedert die ballingskap om sesuur (18h00) in die aand. 'n Dag is vir hulle 'n periode van 24 uur 

of ook 'n deel daarvan. Die eerste dag was dus die deel van Vrydag toe Hy reeds dood was aan die 

kruis. Die tweede dag was die Saterdag toe Hy in die graf was. Die derde dag was die deel van die 

periode wat op Saterdag 6 nm. (18h00) gevolg het nl. vroeg die Sondagoggend toe die graf leeg 

was. Ons kan dit so voorstel: (As ons gewoonweg in 24-uur siklusse sou reken, was Christus skaars 

'n dag-en-'n-half in die graf.) 

 

Maar hierdie "derde dag" is uiters belangrik. Dit het die oorwinningsdag van die Christene geword 

– die dag ná die Sabbat, waarop die nuwe lewe geskenk is as eiendom van die mense. Die 

opstanding op die derde dag sluit dan ook die ou bedeling af. Die skaduwee het werklikheid geword 

(Kol. 2:16, 17).  

 

2. DIE OPSTANDING 'N HISTORIESE FEIT 

 

Daar is min geskiedkundige gebeurtenisse wat soveel onbetwisbare getuienis het om dit te 

rugsteun. Natuurlik was dit 'n ongelooflike ding wat gebeur het. Dooie mense staan nie op nie. 

Maar so baie mense het dit gesien en ervaar -dat dit geen ruimte vir twyfel laat nie. Dit is geen mite 

of legende nie. 

 

Daar was die volgende getuies van die feit:- 

2.1 Die soldate (Matt. 28:1-4, 11-15). 

2.2 Maria Magdalena (Joh. 20:11-18). 

 

                           18:00                       18:00                       18:00                      18:00 

 VRYDAG SATERDAG SONDAG  

 1ste dag 2de dag 3de dag  

  JESUS    DOOD   

 24  uur 24  uur 24  uur  

 

 

2.3 Die ander vroue by die graf (Matt. 28:8-10).  

2.4 Simon Petrus (Luk. 24:34, I Kor. 15:5). 

2.5 Die Emmaüsgangers (Luk. 24:12 vv.) 

2.6 Die tien dissipels sonder Thomas (Joh. 20:19 vv.)  
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2.7 Die elf dissipels, Thomas nou by (Joh. 20:25 vv.)  

2.8 Die dissipels by die see van Tiberias (Joh. 21:1 vv.)  

2.9 Meer as 500 mense tegelyk (1 Kor. 15:6). 

2.10 Jakobus, die broer van die Here (1 Kor. 15:7). 

2.11 Al die dissipels wat by die hemelvaart teenwoordig was (Hand. 1: 4-10). 

2.12 Laaste van almal, sê Paulus het Hy aan hom, die ontydig geborene verskyn (I Kor. 15:8). 

 

Niemand het natuurlik gesien hoe die opstanding self gebeur het nie. Almal het net gedurende die 

40 dae wat Hy nog op aarde was, kort-kort gesien dat Hy waarlik lewe en steeds was daar die 

getuienis van die leë graf. 

 

Daar is in die hele Palestina maar net ongeveer 'n duisend sulke rotsgrafte uit die tyd van Jesus 

ontdek. Rondom Jerusalem was daar maar net 'n paar sulke familiegrafte. Jesus was weggelê in die 

nuwe ongebruikte graf van Josef van Arimathea. Die gewone gebruik was egter dat die lyke van 

misdadigers sommer in die vallei van Hinnom ('n spruitjie langs Jerusalem) gegooi word (2 Kron. 

28:3). Daar het hulle ontbind of die bonde of roofdiere het dit opgeëet. Sê nou dit het met Jesus 

gebeur! Dan sou ons nooit geweet het of Hy werklik opgestaan het nie. Ons sou net nie geweet het 

wat van sy lyk geword het nie. Maar nou het God aan ons 'n kontroleerbare saak voorsien: Een 

nuwe graf; 'n rotsdeur wat verseël word; wagte aan diens en net een liggaam daar binne. Daar is 

net een verklaring vir daardie leë graf en vir die merkwaardige rangskikking van die doeke 

daarbinne. 

 

Dink maar ook aan die groot verandering wat daar by die dissipels ge-kom het. Is dit nie al klaar 

ook 'n verdere bevestiging van die feit van die opstanding nie? Voor die opstanding was hulle 

verslae en vreesbevange, "soos hulle wat geen hoop het nie". Direk daarna tree hulle op soos mense 

wat weet dat hulle Heer en Heiland leef (Hand. 1:13-26). 

 

3. DIE OPSTANDING VAN KARDINALE BETEKENIS 

 

Met die feit van die opstanding van Christus staan of val die Christendom. Ons hele heil hang af 

van die waaragtigheid van die opstanding 

 

"En as Christus nie opgewek is nie,  

dan is ons prediking tevergeefs 

vergeefs ook julle geloof; 

en dan word ons valse getuies van God bevind… 

dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes; dan is ook dié wat in Christus 

ontslaap het, verlore. 

Maar nou, Christus IS opgewek…" (I Kor. 15:14-20). 

 

Hierdie laaste sin is die sleutelsin van ons godsdiens. Hier klop die hart van die evangelie. As 

Christus nie opgestaan het nie, sou daar geen Christendom gewees het nie, geen Bybel, geen kerke, 

geen Kategismus en in elk geval geen Christelike beskawing nie! 

 

Ons het nie maar net 'n stel godsdienstige leerstellings nie (soos bv. die Boeddhisme), ons het ook 

nie net 'n boek nie (soos bv. die Koran van die Islam) maar ons het 'n lewende werklike Persoon 

wat orals met en by ons is. 

 

4. OPGESTAAN VIR ONS GEREGTIGHEID 
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Daar word twee woorde gebruik i.v.m. die opstanding van Christus nl. “opwekking" en 

"opstanding". 

 

Kom ons kyk na die verskil:- 

 

4.1 Sy Vader het Hom opgewek (Hand. 2:23, 24 en 33) 

 

Dit beteken dat God sy offer aanvaar het. Dit was voldoende. Die rekening was vereffen. God het 

die kwitansie gegee. Daarom het die gevangenisdeure vir sy menslike liggaam oopgegaan. Daar 

was geen rede eer waarom Hy vir die beskuldigdes moes instaan nie. Hy het alles versoen met die 

Vader. Daarom het God Hom opgewek. 

 

Nou word Jesus weer in heerlikheid herstel. Terselfdertyd verkry ons, die skuldiges, vryskelding 

van daardie skuld. Uit genade skenk Hy ons weer die reg om voor God te mag bestaan. 

 

Die kruisiging was die daad van versoening namens die sondaars maar die opwekking van Christus 

is die bewys van die aanvaarding daarvan van die kant van God. 

 

4.2 Hy het self ook opgestaan (Luk. 24:34) 

 

Jesus het nou in ons plek klaar die volle toorn van God oor die sonde ondervind. Hy, wat God was, 

het as mens die volle straf van God gedra. Alles was volbring. Die tyd vir die kroning van die 

koning het aangebreek. Aan Hom word nou gegee "alle mag in die hemel en op aarde" (Matt. 

28:18). Daarom staan die Vors van die Lewe op. "Ek is die Opstanding en die Lewe" (Joh. 11:25, 

26). Hy verbreek sélf die mag van die dood. Hy maak die dood dood! 

 

5. OOK ONS WORD OPGEWEK TOT NUWE LEWE 

 

In I Petr. 1:3 staan die pragtige woorde: "God, wat ons die wedergeboorte geskenk het… deur die 

opstanding van Jesus Christus uit die dode." Ons, "wat dood was deur die sonde en die misdade" 

is deur Hom lewend gemaak…"lewend gemaak saam met Christus. " (Ef. 2:1-5). "Daarom, as 

iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut 

geword" (2 Kor. 5:17). Net soos Christus uit die dood van die graf verrys het en weer gelewe het, 

so staan ons op uit die sondedood en word ons "weer gebore" (Joh. 3:3). Dit gebeur deur die 

geheimsinnige werking van die Heilige Gees in ons harte (Joh. 3:7). 

 

Die opstanding van Christus is daarby ook die begin van ons heiligmaking. "Hy wat roem in die 

opstanding van Christus, maar nie stry teen sonde en nie wandel in die weë van die Here en nie een 

is met Christus nie, hy behoort nie aan, die liggaam van Christus nie."* Nee, die "nuwe skepsel" in 

Christus leef juis uit hierdie beginsels. 

 

6. WAARBORG VAN ONS EIE OPSTANDING 

 

Daar sal 'n dag kom wanneer alle mense wat gesterf het, sal opstaan. Al die grafte sal leeg wees 

(Joh. 5:28, 29). Liggaam en siel sa1 weer verenig word. Dan sal ons ook 'n "verheerlikte liggaam" 

118, net soos Christus na" sy opstanding gehad het. (Dit was nie meer onderworpe aan die gewone 

natuurwette nie, maar nogtans was dit sy menslike liggaam wat Hy deur Maria ontvang het.) Met 

so 'n liggaam sal die gelowiges opstaan tot 'n nuwe lewe. 

 

C. SY HEMELVAART 
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1. EERS NA VEERTIG DAE 

 

Die Here ken sy tyd. Die veertig dae wat Hy nog op aarde vertoef het, was noodsaaklik. Hy moes 

sy dissipels eers sekerheid gee van sy opstanding en sy oorwinning; Hy moes hulle verder onderrig 

en toerus. Hy was in daardie tyd besig om die fondament te lê vir sy kerk. Daarom het "Hy ook na 

sy lyde Hom lewend vertoon deur baie kentekens terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle 

verskyn het en oor die dinge van die Koninkryk van God gespreek het" (Hand. 1:3). 

 

Hy het in daardie tyd as't ware nie sy getuigskrifte of identifikasiekaart vertoon nie, maar Homself 

die lewende Christus. 

 

2. SY HEMELVAART – 'N HISTORIESE GEBEURTENIS 

 

Waar daar by die opstanding niemand teenwoordig was nie, was al die dissipels as ooggetuies 

teenwoordig by die hemelvaart. Terwyl Hy nog so met hulle praat en hulle seën, styg Hy hoër en 

hoër totdat 'n wolk Hom vir hulle oë bedek. Dit was vir hulle nog die grootste wonder van 

Niemand het in daardie tyd ooit gedroom dat 'n mens in die lug kan opgaan nie. Geen mens kon 

vlieg nie (Ps. 55:7). Van die krag van die aarde kon niemand losbreek nie. Maar daar gaan hulle 

geliefde Meester nou – op en weg, totdat hulle Hom glad nie meer kan sien nie. (Selfs vir ons in 

die ruimte-eeu sou dit 'n vreemde gesig gewees het). Later kon hulle seker nie daarvan uitgepraat 

raak nie. 

 

En toe is die twee engele daar. Die dissipels het nie geweet wat nou van Jesus geword het nie. Hulle 

het verdwaas daar bly staan. Maar toe sê die engel vir hulle waarheen Hy is: "Hierdie Jesus wat 

van julle opgeneem is in die hemel… " Hy is dus na die hemel. Hy het nie maar net weer voor hulle 

oë verdwyn, soos vorige kere nie. Dit was ook nie maar net 'n verandering van toestand nie. Dit 

was 'n verandering van plek. Al sê die Bybel vir ons maar min daarvan, is dit tog duidelik dat dit 'n 

doelgerigte daad van Christus was waarvoor Hy selfs die engele bestel het. 

 

3. WAAR IS DIE HEMEL? 

 

Die bestaan van die hemel kan nie wetenskaplik bewys word nie. Geen ruimtereisiger het dit al 

ooit teengekom nie. Daarom twyfel baie mense aan die hemel net soos hulle twyfel aan die hel. 

Sommige meen dit is net 'n toestand waarin die siel na die dood verkeer. 

 

Maar ons weet dat die hemele ook 'n skepping van God is. Dit is die woonplek, die paleis van God. 

In Joh. 14 vertel Hy daarvan dat Hy soontoe gaan om ook vir ons plek te berei. "As dit nie so was 

nie, sou Ek dit vir julle gesê het" (Joh. 14:2). Dit is 'n "plek" wat Hy vir ons gaan berei. Die 

hemelvaart is sy troonsbestyging. Die Seun kom triomfantelik terug na sy Vaderhuis. Wáár dit is, 

weet ons nie. Dit is 'n heel ander lewensgebied wat in Open. 4 vir ons beskrywe word. 

 

Paulus het sonder twyfel gepraat van die "derde hemel (2 Kor. 12:2). 

 

Die Here Jesus het dit self ook genoem die "boesem van Abraham" (Luk. 16:22) en "die paradys" 

(Luk. 23:43) en "die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af" (Matt. 

25:34). 

 

4. IS HY DAN NOU NIE MEER BY ONS NIE? 
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Julle sal merk dat die Kategismus maar net een vraag het oor die allerbelangrike opstanding van 

Christus uit die dode, en nie minder as vier oor sy hemelvaart nie. Die rede hiervoor is dat die 

betekenis van die hemelvaart destyds 'n strydvraag was tussen die aanhangers van Luther en dié 

van Calvyn. Die Lutherane het gesê dat vanaf die hemelvaart Christus ook na sy menslike natuur 

alomteenwoordig is. Dit het dan natuurlik ook beteken dat sy menslike natuur opgeneem (of 

vermeng) moes word met die goddelike natuur. Dit het hulle dan ook geleer, nl. dat sy menslike 

natuur trapsgewyse vanaf die geboorte vergoddelik het en dat dit voltooi is by sy hemelvaart. 

Daarom, so meen hulle, kon Jesus sê dat Hy met ons is tot aan die voleinding van die wêreld. 

Daarom leer die Lutherse kerk ook dat Christus werklik liggaamlik teenwoordig is by die Nagmaal.  

 

Ons Gereformeerde Kategismusopstellers het egter aan die volgende punte vasgehou: 

 

4.1 die waaragtige Godheid sowel as die waaragtige mensheid van Christus; 

4.2 die eindigheid of beperktheid van die menslike natuur, en die oneindigheid of 

alomteenwoordigheid van die Goddelike natuur; 

4.3 dat Hy na sy hemelvaart nie meer in sy mensheid op aarde is nie, maar wel in sy goddelike 

natuur; 

4.4 maar tog is die twee nature onskeibaar: die Godheid wat alom teenwoordig is, is dus ook ver 

buite die aangenome beperkte mensheid. Die Godheid is dus wel oral waar die mensheid 

maar die mensheid is nie oral waar die Godheid is nie. 

 

N.G.B. ARTIKEL 19: DIE TWEE NATURE VAN CHRISTUS 

Ons glo dat deur hierdie ontvangenis die Persoon van die Seun onafskeidelik met die menslike 

natuur verenig en verbind is1; dat daar dus nie twee Seuns van God of twee persone is nie maar 

twee nature in een Persoon verenig, terwyl elke natuur nogtans sy onderskeie eienskappe behou. 

Net soos die Goddelike natuur altyd ongeskape gebly het, sonder begin van dae of lewenseinde 

(Heb 7:3) en die hemel en aarde vervul2, só het ook die menslike natuur sy eienskappe nie verloor 

nie; dit het skepsel gebly, wat wel 'n begin van dae het, eindig van natuur is en alles behou wat by 

'n ware liggaam behoort. 

Hoewel Hy daaraan deur sy opstanding onsterflikheid gegee het, het Hy die egtheid van sy 

menslike natuur nie verander nie3, omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die egtheid van 

sy liggaam afhanklik is4. 

Hierdie twee nature is só saam in een persoon verenig dat hulle selfs deur sy dood nie van mekaar 

geskei was nie. 

Dit wat Hy by sy sterwe in die hande van sy Vader oorgegee het, was dus 'n ware menslike gees 

wat uit sy liggaam uitgegaan het5. 

Die Goddelike natuur het in die tussentyd steeds met die menslike natuur verenig gebly, ook toe 

Hy in die graf gelê het6. 

Die Godheid het nie opgehou om in Hom te wees nie; dit was in Hom toe Hy 'n klein kindjie was, 

al het die Godheid Hom toe 'n klein tydjie nie geopenbaar nie. Ons bely daarom dat Hy ware God 

en ware mens is: ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die 

swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe. 

1. Johannes 1:14; Johannes 10:30; Romeine 9:5; Filippense 2:6-8 

2. Matteus 28:20; Hebreërs 7:3 

3. Matteus 26:11; Lukas 24:39; Johannes 20:25; Handelinge 1:3; Handelinge 1:11; Hebreërs 

2:9 

4. 1 Korintiërs 15:13; 1 Korintiërs 15:21; Filippense 3:21 

5. Matteus 27:50; Lukas 23:46 

6. Romeine 1:4 
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Die beeld van 'n mens se liggaam en sy gedagtes word gebruik om dit te verduidelik: Die gedagtes 

gaan altyd uit van die liggaam, maar dit gaan baie verder as die liggaam. Die liggaam is nie altyd 

waar die gedagtes is nie, maar die gedagtes is wel ook waar liggaam is. Dus wat betref Christus se 

Godheid soos dit bv. openbaar word in sy majesteit, genade en Gees, bly Hy altyd by ons, maar 

wat betref sy mensheid het Hy weggegaan en sal Hy eendag weer op die wolke kom (Matt. 28:20; 

Joh. 16: 5, 28; Hebr. 9:24). 

 

5. DIT IS VIR ONS VOORDELIG DAT HY WEGGEGAAN HET 

 

Dit het Hy ook self gesê (Joh. 16:7). Nee, Hy het ons, sy duurgekoopte eiendom, nie aan onsself 

oorgelaat nie. Hy het nie sy rug gedraai op hierdie aarde en sy kerk nie. Die Kategismus noem veral 

drie dinge as die "nut" van die hemelvaart vir ons: 

 

5.1 Ons[L1] het nou 'n Voorspraak by die Vader[L2] 

 

Hy pleit nou gedurig vir ons, Hy tree vir ons in. Hy is die ware Hoëpriester wat op grond van sy 

eie offerande die aanklagte van Satan nietig maak (I Joh. 2:1; Rom. 8:34; Sag. 3). Lees die pragtige 

Art. 26 van die N.G.B. omtrent hierdie saak noukeurig. 

 

5.2 Ons menslike liggaam as 'n betroubare waarborg in die hemel 

 

Mense gee ook aan mekaar pande wanneer hulle uitmekaar gaan om mekaar te herinner aan 

wedersydse liefde en trou, bv. 'n ring of 'n foto. Voor die vleeswording het Christus nie 'n menslike 

liggaam gehad nie maar daarna was Hy volkome mens en het dit ná sy hemelvaart gebly. Sy lot 

was nou vir goed met die mens s'n verbind. Ons menslike liggaam is nou soos 'n pand in die hemel 

om Hom gedurig te herinner aan sy liefde en trou jeens ons. Dit is dan ook vir ons die waarborg 

dat ons liggaam eendag ook na die hemel sal gaan. Daarom is die graf net 'n tydelike bêreplek vir 

die liggaam.  

 

5.3 Die Heilige Gees as waarborg op die aarde 
Dit is nie net Hy wat iets van ons saamgeneem het nie, maar Hy het ook iets van Hom vir ons 

gestuur om gedurig aan Hom te herinner, 'n teenpand, 'n pand in ruil vir ons s'n, nl. die Heilige 

Gees. 

 

Tien dae na sy hemelvaart is die Heilige Gees uitgestort op die dissipels. Vandag leef Hy in die 

harte van die kinders van God. Hy herinner ons gedurig aan Christus en moedig ons aan om die 

dinge daarbo te soek waar Christus is en aan die regterhand van die Vader sit (Kol. 3:1, 2). 

 

6. SO WORD SY BELOFTES VERVUL 

 

Duidelik tree die beloftes van Christus een vir een in werking na sy hemelvaart: Die belofte van 

die Heilige Gees (Joh. 16:7); die belofte van sy blywende kontak met ons (Matt. 28:20); die belofte 

van plekbereiding (Joh. 14:2); die belofte van voorbidding (1 Joh. 2:1). 

 

D. AAN DIE REGTERHAND VAN DIE VADER 
 

1. WAT DIT BETEKEN 

 

Dit is natuurlik beeldspraak. Ons moenie letterlik dink aan God se regterhand nie. In die Oosterse 

wêreld was dit die gebruik dat die eregas die plek aan die regterhand van die koning kry (1 Kon. 
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2:19; Ester 3:1). Maar dit is aardse woorde om 'n onbegryplike hemelse heerlikheid mee uit te druk. 

Tog gebruik die Bybel dit dikwels (Ps. 110:1; Mark. 16:19; Matt. 22:44; Heb. 1:13; Matt. 26:64). 

 

Aan Christus wat nou sy hemelse heerlikheid binnetree na sy vernedering en lyding op aarde, word 

nou deur sy ewige Vader besondere guns (Ps. 16:11), buitengewone eer (Heb.1:3) en koninklike 

mag gegee (Ps. 118:16; Ex. 15:12). Die Kort Begrip beskryf dit as "verhewe in die hoogste 

heerlikheid bo alle skepsels." Hy gaan na die hemel as vo1kome mens, -en sy menslike natuur word 

nie verwerp nie, maar met onbeskryflike eer beklee. 

 

2. MET WATTER DOEL ONTVANG HY HIERDIE EER? 

 

2.1 Om sy kerk te regeer 

 

As Hoof van die Christelike kerk op aarde, laat Hy ons nie aan onsself oor nie. Hy b1y hoof en Hy 

bly regeer Hy regeer nie net oor die deel van die gelowiges wat reeds gesterf het en reeds in die 

hemel is nie (die triomferende kerk) maar ook oor dié op die aarde (die strydende kerk). 

 

Hy het beloof dat Hy sal sorg dat "die poorte van die doderyk nie sy kerk sal oorweldig nie" (Matt. 

16:18) en dat "sy kinders nooit verlore sal gaan tot in ewigheid nie, en niemand hulle uit Sy hand 

sal ruk nie" (Joh. 10:28). Hy het die Satan reeds gebind. Satan kan die kerk van Christus nie 

vernietig nie (Openb. 20). Christus regeer steeds daaroor. 

 

2.2 Maar Hy regeer ook oor alle dinge 

 

Vanaf die hemelvaartsdag kan ons praat van die "Christusregime" op aarde. "Na die werking van 

die krag van sy sterkte 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 bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy 

en elke naam wat genoem word… En Hy het alle dinge aan sy voete onderwerp" (Efes. 1:19-22). 

 

Die Satan wou die sonde tussen God en sy skepping laat intree en so anargie bewerk. Christus het 

aan Satan en sonde met sy kruis die nek-slag toegedien. Daarom word Hy nou triomfantelik 

ontvang in die hemel as die Koning van die konings aan wie "alle mag gegee is in hemel en op 

aarde" en wat heers oor alles (Matt. 28:20). 

 

Al sien ons nou nog nie veel van hierdie Christusregering nie, is dit nou reeds daar, al is dit in 

voorlopige gestalte. Hy is nog die verdraagsame en lankmoedige Christus. Dit sa1 egter nie so bly 

nie. Eendag sal sy Koninkryk die hele wêreld omvat en sal hulle wat nie aan Hom behoort nie, 

uitgedryf word in die buitenste duisternis. Die hele wêreldgeskiedenis sal uiteindelik blyk te wees 

die meesterplan van God in Christus. 

 

3. WAT BETEKEN DIT VIR ONS PERSOONLIK? 

 

Die Kategismus vra weer na die "nut" daarvan dat ons Hoof hierdie eerlikheid ontvang het. En dan 

kom die ryke antwoord: 

 

3.1 Dat Hy hemelse gawes deur sy Heilige Gees in ons uitgiet 

 

Hierdie gawes is dinge soos: die nuwe lewe, geloof, heiligheid, reinheid, krag, gebed, volharding, 

sekerheid, vrede met God, en nog baie meer. 
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Hy gee dit aan ons deur Sy Heilige Gees en sy Gees spreek weer deur sy Woord. Daarom moet ons 

dit gedurig gaan soek in die eredienste en deur Bybelstudie. Hierdie gawes word in ons "uitgegiet," 

ons verwerf dit nie self nie. Ons moet net leeg wees van onsself en alles van Hom, ons Hoof, 

verwag. 

 

3.2 Dat Hy ons deur sy mag teen alle vyande beskut en bewaar 

 

'n Kind van God het baie vyande. Die Bybel noem hulle op nl. die Duiwel, die ongelowige wêreld, 

ons eie sondige hart… Ons moet gedurig veg teen ons eie bose begeertes, onheilige gedagtes en 

selfsugtige neigings. 

 

Maar aan ons Hoof, Jesus Christus, is gegee alle mag in hemel en op aarde, daarom bewaar Hy ons 

in hierdie stryd. Ja, natuurlik is daar baie versoekings en ook talle neerlae. Die kind van God moet 

stryd voer teen die "oue mens" in hom en hy verloor dikwels. Maar ons weet dat ons nooit sal 

omkom in die stryd nie, want ons Hoof bid vir ons (Hebr. 7: 25) en al is die stryd hewig sal niemand 

ons uit sy hand ruk nie. Die kerk is swak en die vyand magtig, maar ons Hoof is Almagtig! 

 

Hoe staan dit met jou persoonlik? Gee jy maar toe aan elke versoeking en verloor jy elke dag die 

stryd teen sonde? Of is daar ook oorwinnings deur sy krag in jou lewe? (Rom. 8:37). 

 

E. SY WEDERKOMS 
 

Ons kom nou by die vierde en laaste trap van die staat van verhoging van Christus, nl. sy 

wederkoms. 

 

Ons wil in hierdie hoofstuk die feite bespreek dat Hy weer kom; wan-neer Hy weer kom, en 

waartoe Hy weer kom en wat alles gepaard sal gaan met sy wederkoms. 

 

1. HY KOM WEER! 

 

Die Ou Testament praat van "die Dag van die HERE" (Jes. 2:1, 11, 3:4; Jer. 46:10; Joël 1:15; Amos 

5:18, 20; Mal. 4:5). 

 

In die Nuwe Testament word daar gepraat van die "parousie" van die Here. (Dit is die Griekse 

woord vir "aanwesigheid" (2 Kor. 10:10) of "aankoms", 1 Kor. 16:17). Dit was 'n tegniese offisiële 

term om ŉ staatsbesoek van die keiser aan 'n plek aan te dui. Hy kom om te seën, om we1dade te 

bewys, maar ook om reg te spreek oor dié wat teen hom in opstand is. Dit is met groot feestelikhede 

gevier. 

 

Die Bybel is baie duidelik op hierdie punt dat daar 'n bepaalde dag sal aanbreek waarop Christus 

op 'n heel besondere manier sal terugkeer na hierdie aarde. Die hele gedagte loop soos 'n goue draad 

deur die By-bel. Hand. 1:11; 17:31; I Tim. 6:14, 15; 2 Tim. 4:1, 8; Joh. 16:16; I Thes. 4:17; Openb. 

22:20; Matt. 25:13; Fil, 3:14; 2 Thes. 2:1 vv.; I Joh. 2:28; I Petr. 1:7; 2 Petr. 3:10; Openb. 1:7. 

 

Die Bybel praat ook van "die laaste dae" (Hand. 7:17; Hebr. 1:1; 2 Petr 3:3) of van "die laaste 

tyd/tye" (1 Petr. 1:20; Jud. 18) en selfs van "die laaste uur" (1 Joh. 2:18). Dan sal die Seun van die 

mens die regterhand van sy Vader verlaat en in menslike gestalte terugkom soos Hy beloof het 

(Joh. 16:16). 

 

2. WANNEER KOM HY WEER? 
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"Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my 

Vader alleen" (Mark. 13:32; Matt. 24:36), Selfs die Seun (na sy mensheid) ook nie. Ons mág dit 

ook nie weet nie (Hand. 1:7). 

 

2.1 Talle bespiegelinge 
Ten spyte van hierdie duidelike woorde van Christus was daar deur die eeue mense wat probeer 

het om sommetjies te maak op grond van die getalle van die Bybel (veral in Openbaring) en dan te 

profeteer op watter datum die wederkoms sal wees. 

 

Sulke bespiegelinge is sonde. Ons mag dit nie doen nie. 

 

2.2 Die tekens van die tye 

 

Op grond van Matt. 16:3, 24:32, 33 en Luk. 21:29-31 word sekere sake beskou as tekens van die 

wederkoms. 

 

Hulle staan in vyf verskillende verhoudings nl. 

 

2.2.1 Tot God en die hemelse dinge  

Valse profete, valse Christusse, die Antichris en die groot afval (Matt. 24:11, 24; Luk. 17:26-30). 

 

2.2.2 Tot die medemens 

Oorloë en gerugte van oorloë, die liefde wat verkoel (Matt. 24:6, 7, 12). 

 

2.2.3 Tot die skepping  

Aardbewings, hongersnood, son en maan verduister en sterre val (Matt. 24:7, 29). 

 

2.2.4 Tot die eie sielelewe  

Hoogmoed, valse godsdienste, die ongeregtigheid vermenigvuldig (Openb. 22:16). 

 

2.2.5 Tot die eie liggaam 

Pes, hongersnood, die groot verdrukking, ver-volging van die gemeente (Matt. 24:6, 9, 21). 

 

Feitlik al hierdie dinge is egter telkens voorkomende dinge. Eintlik was die wêreld nog nooit 

volkome daarsonder nie… Hulle dui dus nie vir ons die tyd van die wederkoms aan asof dit nou 

vyf voor twaalf is nie, maar hulle is eerder heroute wat gedurig deur alle eeue nog herinner aan die 

wederkoms. Hulle soseer wanneer nie, maar dat Hy weer kom. Dit troos die gelowige wat gebuk 

gaan onder laste en verdrukking dat dit nie vir altyd so sal aanhou nie, en dit waarsku die goddelose 

dat Christus sekerlik sal seëvier en die laaste woord sal spreek. Dit roep ons op om elke oomblik 

gereed te wees en besig te wees met die werke van God. 

 

2.3 Die Antichris 

 

 Hoewel die Bybel ook praat van antichriste (meervoud) sal die Antichris tog 'n definitiewe persoon 

wees in wie 'n sekere staatsalmag gesetel sal wees. Hy sal homself stel teenoor God en Christus en 

ook bo God want hy sal homself as God laat vereer en allerhande wonders en tekens doen. Hy sal 

aan sy volgelinge 'n merkteken gee en 'n "boycott" teenoor die Christene toepas (Openb. 13:16). 

Hy sal die Christene geweldig vervolg. Hy word genoem "die mens van sonde", "kind van die 

duiwel", "die ongeregtige", "die wettelose". Sy getal is 666.* (Openb. 13:18). Hy staan in diens van 
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die draak (Satan) (Openb. 13:12, 16) en vorm saam met die Satan en die valse profeet die Sataniese 

drie-eenheid (Openb. 19:20, 20:7-10). 

 

Daar is reeds in die Ou Testament voorspellings omtrent die Antichris en sy voorlopers (Jes. 1 1:4; 

Eseg. 38; Dan. 7, 11:36, 37). Jesus self praat nie direk van die Antichris nie, maar bedoel hom 

moontlik wanneer Hy praat van die "gruwel van die verwoesting" (Matt. 24:15). Paulus noem hom, 

(2 Thes. 2:3) en Johannes maak meermale melding van hom (1 Joh. 2:18, 22, 4:2, 3; 2 Joh. 7; 

Openb. vanaf hoofstuk 12). 

 

Hoewel daar sekerlik al voorlopers van die Antichris was en ook stelsels wat ons kan noem 

antichristelike denkstelsels is dit tog duidelik dat die Antichris ook nog aan die kom is. Hy sal 'n 

persoon wees wat al die antichristelike magte in hom verenig. Die getal 666 in Openb. 13:18 word 

meestal soos volg verklaar: 6 is in die Bybel, die getal van die Antichris, wat aan God gelyk wil 

wees, maar wat nie daartoe in staat is nie. (Hy is minder as 7, die goddelike getal). 6 verhoog tot 

666 simboliseer die hoogste hoogtes wat menslike vernuf sonder God kan bereik. In hierdie geval 

sal dit in die Antichris beliggaam word. 

 

2.4 Die Evangelie moet aan al die nasies verkondig word 

 

"En hierdie evangelie van die Koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir 

al die nasies, en dan sal die einde kom" (Matt. 24:14). Op grond van hierdie teks meen baie mense 

dat die wederkoms nie sal plaasvind voordat alle mense die evangelie gehoor het nie. Maar die 

Bybel is al in meer as 1 400 tale gedruk en elke jaar word oor die wêreld bykans 3 miljoen Bybels 

en meer as 20 miljoen Bybeldele gedruk. Buitendien word die evangelieboodskap elke dag 

dwarsoor die wêreld per radio uitgesaai. 

 

Die vraag is nou of elke indiwidu die evangelie moet hoor en of elke nasie die boodskap moet 

ontvang. Dit lyk of Paulus gemeen het dat die "hele wêreld" dit reeds in sy tyd gehoor het (Kol. 

1:6, 23; Rom. 10:18).  

 

2.5 Die terugkeer van die Jode na Palestina en die bekering van die Jode  

 

Paulus skryf: "… dat die verharding ten dele oor Israel gekom et totdat die volheid van die heidene 

ingegaan het; en so sal die hele Israel gered word…" (Rom. 11:25, 26). (Verder word ook deur 

sommige mense 'n beroep gedoen op tekste soos 2 Sam. 7:13; Eseg. 37:28; Amos 9:11; Eseg. 

37:26-28; 38:8; Jes. 32:15; 35:1; Eseg. 36:24-29 veral deur Chiliaste). 

 

Ons weet almal dat daar baie Jode teruggekeer het na Palestina sedert 1948 en dat hulle 'n 

wonderlike staat daar gevestig en die land verbasend opgebou het. Maar al hierdie tekste wat ons 

hierbo genoem het kom uit die Ou Testament en het reeds in vervulling gegaan by die terugkeer 

uit die ballingskap. Van 'n bekering tot Christus en 'n redding van sonde is daar feitlik niks te sien 

nie. (Selfs 'n geringe persentasie is nog ortodokse Jode.) Daar het ook in werklikheid nog maar 'n 

geringe persentasie van die Joodse bevolking van die wêreld teruggekeer na Palestina.  

 

Die uitdrukking "die hele Israel" (teks hierbo) bedoel al die uitverkorenes van die Jode, net soos 

"die volheid van die heidene" al die uitverkorenes buite Israel beteken. Dit is dus 

genadeverkondiging hierdie dat daar ook nog vir die Jode tyd van genade is. Die terugkeer van die 

Jode na Palestina kan nie gesien word as 'n teken van die einde nie. 

 

3. HOE KOM HY WEER? 
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Hy kom liggaamlik weer, as Seun van die mens in sy menslike verheerlikte liggaam (Hand. 1:11). 

Hy kom sigbaar vir almal (Openb. 1:7). Hy kom op die wolke (Matt. 24:30; Hand. 1:11). Hy sal 

omring wees deur sy engele (Matt. 16:27, 24:31, 25:31). 

 

Die siele van die ontslape gelowiges (heiliges) sal saam met Hom kom (1 Thes. 3:13; 2 Thes. 1:10; 

Jud. 14). Dit sal 'n persoonlike, letterlike, waarneembare koms wees. Hy sal kom met krag en met 

heerlikheid (Matt. 25:31; Openb. 17:14, 19:14-16). Daar sal trompetgeluid en basuingeklank deur 

'n aartsengel wees (Matt. 24:31; 1 Kor. 15:52; 1 Thes. 4:16). Hy kom heeltemal anders as met sy 

eerste koms. Toe het Hy gekom in sy diensknegsgestalte en in armoede. Nou kom Hy in heerlikheid 

en majesteit (Matt. 24:30). 

 

Hy kom skielik en onverwags, soos 'n dief in die nag, of soos weerlig wat skielik uitslaan' (Matt. 

24:42 vv., 25:13; 1 Thes. 5:24; 2 Petr. 3:10; Openb. 3:3, 16:15). 

 

4. WAAROM KOM HY WEER? 

 

Wat kom Hy doen wanneer Hy weer kom? Hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Hy 

kom as Regter. Sy Vader het aan Hom die oordeel gegee (Joh. 5:27). Hy het met sy eerste koms na 

die aarde gekom om te sterf as soenoffer vir die sondes van die mense. Hy het met sy eie lewe ons 

skuldrekening by God vereffen. Hy gee nou aan ons die "tyd van genade" en dit strek reeds oor 

baie eeue. Daarom, wanneer die uitverkorenes ingesamel is, sal Hy terugkom, nie as Middelaar nie, 

maar as Regter. 

 

Dan word die "boeke oopgemaak" (Openb. 20:12; Dan. 7:10, ens.) (Die N.G.B. sê dit is ons 

gewetens, art. 37) en dan word elkeen geoordeel daarvolgens of hy Jesus Christus in die geloof 

aangeneem het as Saligmaker of nie (Joh. 3:18, 36). 

 

Jesus sal dan verskyn as die groot volkeherder en Hy sal skeiding tussen alle mense teweegbring. 

Hy sal die skape van die bokke skei, of soos Kategismus dit stel: "Hy sal al sy en my vyande" 

eenkant stel, teenoor "my met al die uitverkorenes". 

 

Alle mense sal betrokke wees. Die lewendes en die dodes. Ook hulle dus wat reeds dood is. Hulle 

sal opstaan (Joh. 5:28) en aan die oordeel onderworpe wees. Die oordeel sal gaan oor ons gedagtes 

(Rom. 2:16; I Kor. 4:5), oor ons. woorde (Matt. 12:36) en oor ons dade (I Kor. 3:13- 15). Ons 

gewetens sal binneste-buite omgekeer word!' Die egtheid van ons geloof sal getoets word en die 

soort lewe wat ons gelei het, sal beoordeel word (Rom. 2:6, 9, 10). Die tyd van genade is dan verby. 

Die Advokaat, Voorspraak, Middelaar is nou Regter. 

 

Dit is beide baie heerlik en baie vreeslik. Daarom sal die gelowiges met blydskap hulle Here 

tegemoet gaan met koorsang en beurtsang, maar die ongelowiges sal in paniek uitroep: "Berge val 

op ons en heuwels bedek ons" (Luk. 23:30). 

 

Die oordeel self sal nie werklik 'n verrassing wees nie, want reeds direk na die dood gaan die siel 

na sy bestemde plek (Luk. 16:19v.) Dit is reeds 'n voorlopige oordeel, maar by die sterwe is dit 

indiwidueel en verborge. By die wederkoms sal dit algemeen en openbaar wees. Dit maak ons 

lewens dus baie ernstig en baie sinvol. Hulle wat nie met Christus rekening gehou het nie, sal sidder, 

maar hulle wat die geloofsekerheid van vergifnis van sonde en die aanneming tot kindskap het, kan 

selfs met verlange uitroep: "Amen, ja kom, Here Jesus" (Openb. 22:20). 
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Hoe voel jy oor die wederkoms? Sal jy bly wees of bang wees? As jou gewete jou aankla en die 

vrees jou beklem, moet jy nou dadelik 1 Joh. 1:9 gaan uitvoer. 

 

Dit is eienaardig dat die Kategismus vra: Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus? 

Ja, dit is so want dieselfde Christus wat my verlos het, is die Regter. Daarom het ek niks te vrees 

nie. 

 

N.G.B. ARTIKEL 37: DIE LAASTE OORDEEL, DIE OPSTANDING EN DIE EWIGE LEWE 

Ons glo ten slotte, in ooreenstemming met die Woord van God, dat, wanneer die tyd gekom het 

wat die Here bepaal het - dié tyd is vir alle skepsels onbekend1 - en die getal uitverkorenes volledig 

sal wees2, ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit3 uit die hemel sal kom, 

liggaamlik en sigbaar4, soos Hy opgevaar het5, om Homself as Regter oor die lewendes en dooies 

aan te kondig5, terwyl Hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prysgee om dit te suiwer6. 

Dan sal, gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God, alle 

mense7, mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, 

persoonlik voor hierdie groot Regter verskyn8. 

Want al die dooies sal uit die aarde opstaan9, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met sy 

liggaam waarin hy geleef het. En hulle wat dan nog sal lewe, sal nie soos die ander sterwe nie maar 

in 'n oogwink verander en uit verganklikheid onverganklik word10. 

Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word11 volgens wat hulle in 

hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg12. Ja, die mense sal rekenskap moet gee van elke 

ligsinnige woord wat hulle gesê het13, al beskou die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf; 

en dan sal die geheime bedrog en huigelary van die mense in die openbaar voor almal oopgevlek 

word. Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend 

en skrikwekkend14 maar vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk. Want dan sal hulle 

volle verlossing voltooi word en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle 

gedra het15. 

Hulle onskuld sal deur almal erken word en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek 

oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het16. 

Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld 

gebring word; hulle sal onsterflik word dog slegs om gepynig te word in die ewige vuur17 wat vir 

die duiwel en sy engele voorberei is18. 

Die gelowiges en uitverkorenes, daarenteen, sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die Seun 

van God sal hulle naam voor God, sy Vader; en sy uitverkore engele bely19 alle trane sal van hulle 

oë afgevee word20. 

Dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en 

goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as 'n beloning uit genade sal die 

Here self hulle so 'n heerlikheid gee as wat die hart van 'n mens nooit sou kon bedink nie21. 

Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus, 

ons Here, ten volle te geniet22. 

1. Matteus 24:36; Matteus 25:13; Handelinge 1:7; 1 Tessalonisense 5:1-2; 2 Petrus 3:10 

2. Hebreërs 11:39-40; Openbaring 6:11 

3. Openbaring 1:7 

4. Matteus 24:30; Matteus 25:31; 

5. Handelinge 1:11 

6. Matteus 25:31-46; Handelinge 17:30-31; Romeine 14:10; 2 Korintiërs 5:10; 2 Timoteus 

4:1; 1 Petrus 4:5; 2 Petrus 3:7 

7. 2 Petrus 3:10-13 

8. 1 Tessalonisense 4:16 

9. Deuteronomium 7:9-11; Openbaring 20:12-13 
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10. Daniël 12:2; Johannes 5:28-29 

11. 1 Korintiërs 15:51-52; Filippense 3:20-21 

12. Openbaring 20:12 

13. 2 Korintiërs 5:10; Hebreërs 9:27; Openbaring 22:12 

14. Matteus 12:36 

15. Matteus 11:22; Matteus 23:33; Johannes 5:24; Romeine 2:5-6; 1 Korintiërs 4:5; Hebreërs 

10:27; 2 Petrus 2:9; Judas 1:15; Openbaring 14:7 

16. Lukas 14:14 

17. Openbaring 15:4; Openbaring 18:20 

18. Matteus 13:41-42; Matteus 25:41; Lukas 16:22-28; 2 Tessalonisense 1:3-10; Openbaring 

21:8 

19. Openbaring 20:10 

20. Openbaring 3:5 

21. Jesaja 25:8; Openbaring 7:17; Openbaring 21:4 

22. Daniël 12:3; Matteus 5:12; Matteus 13:43; 1 Korintiërs 2:9; Openbaring 21:9-22:5 

23. Openbaring 22:20 

 

5. WAT GAAN NOG GEPAARD MET SY WEDERKOMS? 

 

Dit, sal 'n geweldige gebeurtenis wees wat die ganse heelal sal raak. Dit sal God wees wat van buite 

af (transendent) hierdie wêreld binnetree.  

 

Verskillende dinge sal daarmee gepaard gaan: 

 

5.1 Die opstanding van die dooies 

 

Dan sal "almal wat in die grafte is, sy stem hoor en uitgaan…  " (Matt. 5:28, 29). 

 

5.2 Die herstel van die skepping 
 

Weens die sonde is ook die skepping deur die vloek getref. Volgens Rom. 8:19 v sien die skepping 

ook "met reikhalsende verlange" uit na die "openbaarmaking van die kinders van God". Die 

skepping hoop om dan self vrygemaak te word van "die slawerny van die verganklikheid" (Matt. 

19:28; I Kor. 7:31). 

 

Daarom, hoewel ons weet dat die wêreld sal vergaan met vuur (2 Petr. 3:7, 10; Ps. 102:27; Jes. 

51:6; Hebr. 1:12) sal dit nie 'n algehele vernietiging wees nie, maar eerder 'n smeltoond waardeur 

alles nuut gemaak word. Daarom praat die Bybel van die "nuwe hemel en die nuwe aarde" (Openb. 

21; 2 Petr. 3:13; Jes. 65:17, 66:22). God sal alles herskep tot 'n heerlike eenheid tussen hemel en 

aarde (Openb. 21). 

 

5.3 Die oorgawe van die koningskap aan die Vader. 

 

Na die opstanding van die dodes en die laaste oordeel ook oor die Satan en die dier en die valse 

profeet (wat in die poel van vuur en swawel gewerp word) (Openb. 20:10) sal Christus die 

koningskap aan God die Vader teruggee, want in I Kor. 15:24-28 staan merkwaardige dinge: Aan 

die einde, gee Hy die koninkryk aan God die Vader oor, nadat alles aan sy voete onderwerp is, ook 

die dood, en dan "sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp 

het, sodat God alles in almal kan wees." Alles loop dus uit op die volmaakte aanbidding van die 

hoë God. Soli Deo Gloria. Aan God alleen die Eer! 
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Daarom verwag ons die groot dag met verlange om ten volle te geniet die beloftes van God in Jesus 

Christus, onse Here. 

 
 

Toetsvrae oor punt B 

1. Hoe word die drie dae van Jesus in die graf bereken? 

2. Kan jy optel hoeveel mense Jesus gesien het na sy opstanding? 

3. Hoekom het ons die leë graf van Josef van Arimathea 'n "kontroleerbare saak" genoem? 

4. Watter betekenis het dit vir ons dat die Vader vir Christus weer opgewek het? 

5. Wat noem ons daardie opstanding uit die sondedood wat elke mens moet smaak voordat hy die 

Koninkryk van God kan sien? 

 

Toetsvrae oor punte C en D 

1. Hoekom het Christus eers na veertig dae opgevaar na die hemel? 

2. Hoe het die dissipels geweet waarheen Hy is? 

3. As Hy dan weggevaar het na die hemel, hoe kan Hy -dan nog sê dat Hy steeds by ons is? Verklaar 

dit in jou eie woorde. 

4. Wat is die teenpand wat ons van Hom ontvang het na sy hemel-vaart? 

5. Regeer Christus net vanuit die hemel oor sy kerk?  

 

Toetsvrae oor punt E 

1. Wanneer kom Christus weer? 

2. Noem vyf "tekens van die tye". 

3. Het Jesus ook die Antichris voorspel? 

4. Watter beeld gebruik die Here om vir ons te sê dat die weder-koms skielik sal wees? 

Hoe noem Matt. 25:31-46 die twee groepe tussen wie Christus die groot skeiding sal bring? 

 

Les 13 
 

GOD DIE HEILIGE GEES EN ONS HEILIGMAKING 
 

DIE HEILIGE GEES 
 

DIE KERK, GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 20 EN 21 
 

SONDAG: 20 – VRAAG EN ANTWOORD: 53 

 

Vraag: Wat glo jy van die Heilige Gees? 

 

Antwoord: Ten eerste is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God1. Ten tweede 

is Hy ook aan my gegee2 sodat Hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy 

weldade3, my troos4 en ewig by my bly5. 

 

Skriffundering 
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1. Genesis 1:2; Handelinge 5:3-4; 1 Korintiërs 3:16; 1 Korintiërs 2:10; 1 Korintiërs 6:19 

2. Matteus 28:19-20; 2 Korintiërs 1:22; Galasiërs 3:14; Galasiërs 4:6; Efesiërs 1:13 

3. Johannes 16:13-14; 1 Korintiërs 2:12; 1 Korintiërs 6:17; Galasiërs 3:14; 1 Petrus 1:2 

4. Johannes 15:26; Handelinge 9:31 

5. Johannes 14:16-17; 1 Petrus 4:14 

 

SONDAG: 21 – VRAAG EN ANTWOORD: 54 

 

Vraag: Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk? 

 

Antwoord: Dat die Seun van God1 uit die hele menslike geslag2 vir Hom 'n gemeente wat tot 

die ewige lewe uitverkies is3, deur sy Gees en Woord4 in die eenheid van die ware geloof5 van 

die begin van die wêreld af tot die einde toe6 vergader, beskerm en onderhou7 en dat ek 

daarvan 'n lewende lid is8 en ewig sal bly9. 

 

Skriffundering 

1. Johannes 10:11; Handelinge 20:28; Efesiërs 4:11-13; Efesiërs 5:26 

2. Genesis 26:4; Jesaja 49:6; Romeine 10:10-11; Openbaring 5:9 

3. Psalm 111:1; Handelinge 20:28; Romeine 8:29; Efesiërs 1:10-13; Hebreërs 12:22-23; 

1 Petrus 2:9 

4. Jesaja 59:21; Romeine 1:16; Romeine 10:14-17; Efesiërs 5:26 

5. Johannes 17:20-21; Handelinge 2:42; Efesiërs 4:3-5 

6. Psalm 71:17-18; Jesaja 59:21; 1 Korintiërs 11:26 

7. Psalm 129:1-5; Matteus 16:18; Johannes 10:28-30 

8. Romeine 8:10; 2 Korintiërs 13:5; 1 Johannes 3:14; 1 Johannes 3:19-21 

9. Psalm 23:6; Johannes 10:28; Romeine 8:35-39; 1 Korintiërs 1:8-9; 1 Petrus 1:5; 1 

Johannes 2:19 

 

SONDAG: 21 – VRAAG EN ANTWOORD: 55 

 

Vraag: Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? 

 

Antwoord: Ten eerste dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die 

Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het1. Ten tweede dat elkeen 

verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te 

wend2. 

 

Skriffundering 

1. Romeine 8:32; 1 Korintiërs 6:17; 1 Korintiërs 12:12-13; 1 Johannes 1:3 

2. 1 Korintiërs 12:21; 1 Korintiërs 13:1; 1 Korintiërs 13:5; Filippense 2:1-8 

 

Soos ons gesien het, word die Apostoliese Geloofsbelydenis in drie dele verdeel, nl. 

oor God die Vader en ons skepping, 

oor God die Seun en ons verlossing, en 

oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. 

 

Ons het nou gekom by die derde deel. Laat ons dit nou met blydskap en opregtheid bestudeer. 

 

B. DIE HEILIGE GEES  
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1. WIE IS DIE HEILIGE GEES? 

 

1.1 Net ŉ krag? 

 

Daar is mense wat beweer dat Hy net 'n krag is of 'n invloed of besieling of geesdrif wat na ons 

uitgaan. Sommige beweer dit is maar net die invloedsfeer van God. 

 

1.2 Self God 

 

Ons het reeds by Les 7 toe ons gehandel het oor die Drie-eenheid, duidelik aangetoon dat die 

Heilige Gees God is. Hy is net soseer God as wat die Vader of die Seun dit is. Ons kan praat van 

God-bo-ons (die -Vader), God-met-ons (die Seun) en God-in-ons (die Heilige Gees). 

 

1.3 Ons glo in Hom 

 

Daarom bely ons ook dat ons glo in die Heilige Gees. Ons volle vertroue en oorgawe gaan na Hom 

uit. Ons glo nie maar net aan Hom nie. 

  

1.4 Deur die Vader en die Seun gestuur 

 

Hierdie Heilige Gees is deur die Vader en die Seun na ons gestuur. Hy is nie los van die Seun nie. 

Hy het nie 'n aparte besoek aan die aarde gebring nie. Ja, die Vader stuur Hom wel, maar Christus 

wat ook die volheid van die Gees het, stuur Hom ook (Joh. 14:16, 15:26, 16:7; Hand. 2:33). 

 

1.5 Hy is ŉ Persoon 

 

En die Heilige Gees is nie maar net 'n Gees nie. Nee, ten spyte van sy naam, is Hy net so 'n persoon 

soos die Vader en die Seun. Sy ander name sê dit ook: Trooster (advokaat), Voorspraak 

(pleitbesorger of parakleet). Hy het 'n wil; Hy het lief; Hy gee bevele; Hy het 'n taak vir Petrus; Hy 

bid; Hy ondersoek; Hy weet; Hy het mag; Hy kan bedroef word; Hy woon in die tempel van die 

liggaam (Joh. 14:16; 1 Kor. 12:11; Rom. 15:30; Hand. 8:29, 10:19, 20; Rom. 8:26; 1 Kor. 2:10; 

Efes. 4:30; 1 Kor. 6:19). 

 

1.6 Van altyd af werksaam 

 

A1 vertel die Nuwe Testament van die groot gebeurtenis toe hierdie Gees op die Pinksterdag op 

die dissipels uitgestort is, was Hy reeds in die Ou Testament werksaam, al was dit in 'n voorlopige 

gestalte. (Sien punt 2 hier onder). 

 

1.7 Permanent by ons   

 

Na die uitstorting van die Gees is daar nou egter 'n veranderde situasie. Die Gees kom bly nou 

permanent in die kerk. Dit word nou sy verblyfplek. Die nasionale karakter van die heilsgebeure 

word nou internasionaal. Dit is die periode van die laaste dinge waarin Hy die oes vir Christus kom 

insamel. 

 

1.8 Onsigbaar 

 

Christus het sigbaar as menslike babatjie na die aarde gekom. Die Gees kom onsigbaar. Daar is net 

sekere tekens (die geluid van die ruk-wind, die tonge vuur, die tale) wat sy aanwesigheid verraai. 



123 
 

 

Trouens, die Gees word deurgaans in beelde vir ons voorgestel. Salfolie (1 Sam. 10:6; 16:13), water 

(Eseg. 36:25; 26; Joh. 3:5), vuur (Hand. 2:3; 1 Thes. 5:19), wind (Joh. 3:8), 'n duif (Matt. 3:16), 'n 

seël (Efes. 1:13). 

 

1.9 In onderskeid van die mensegees 

 

Hierdie Gees is duidelik te onderskei van die mensegees. Daar is 'n kwalitatiewe verskil: Hy is die 

Skepper-Gees; die mens is skepsel en sondaar. Maar hierdie Gees kom woon tog by die mens in 

en maak van sy liggaam en siel sy tempel (1 Kor. 3:16, 6:19). Daar is geen vermenging nie. 

 

1.10 Eenmalig uitgestort 

 

Die Bybe1 praat van die "uitstorting" van die Heilige Gees. "Uit-stort" is volgens die Griekse 

betekenis van die woord, iets anders as "skink" of uitdeel. Dit sien op 'n eenmalige 

beskikbaarstelling. Alles vloei oor. Niks word teruggehou nie. Die houer word leeggemaak, om-

gekeer. Dit is onbeperk (Tit. 3:6). Daarom word die uitstorting van die Heilige Gees nie telkens 

herhaal nie. Hy ís beskikbaar. Ons wat glo Jesus Christus hét die Heilige Gees (want hoe sou ons 

anders kan glo?) maar baie keer is dit ongelukkig waar dat die Heilige Gees ons nog nie ten volle 

het nie. (Later hieroor meer). 

 

2. DIE WERK VAN DIE HEILIGE GEES 

 

2.1 Reeds werksaam in die Ou Testament 

 

Afgesien van die feit dat ons reeds by die skepping hoor van die Gees is daar ook talle persone in 

die O.T. wat Hy toerus met gawes en wat die Gees ontvang, bv. Besáleël, die 70 oudstes wat Moses 

afsonder, Gideon, Simson, tydelik selfs Saul, Esegiël, Joël, ens. (Ex. 31:2-5; Num. 11:25; Rigt. 

6:34, 14:20; I Sam. 15:26; Eseg. 11:5; Joël 2:28). 

 

1n die algemeen was Hy ook besig met die ontplooiing van die Koninkryk van God (Efes. 2:19-

22) en in die inspirasie van die Bybelskrywers (2 Petr. 1:21). Nooit was die Gees onaktief nie. 

 

2.2 Heilige samewerking 

 

Daar is 'n besondere samewerking tussen die drie Persone van die Drie-eenheid. Die Vader skep 

deur die Woord (die Seun) terwyl die Gees lewewekkend sweef oor die waters. In die verlossing 

stuur die Vader die Seun en Hy word gesalf tot sy ampte deur die Gees. 1n die heiligmaking is dit 

die Vader en die Seun wat die Gees stuur. 

 

2.3 Dit is die Gees wat Christus aan ons meedeel 

 

1n verhouding tot ons kennis van die ander Persone weet ons eintlik baie min van die Gees, 

blykbaar omdat die Gees dit so wi1 hê. Hy is op die agtergrond en Hy stoot altyd vir Christus op 

die voorgrond. 

 

Hy verheerlik Christus. Dit is die pragtige eienskap van die Heilige Gees! (Joh. 16:14). Hy praat 

nooit van Homself nie, maar getuig van Christus. Hy is dan ook "die Gees van Christus" (Rom. 

8:9; Gal. 4:6; Fil. 1:9). Hy het gekom om die verlossingswerk van Christus toe te pas in die lewens 

van mense. Hy kom die werk van die Vader en die Seun uitwerk, deurvoer, voltooi en volmaak. 
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Christus het die moontlikhede verwerf maar die Heilige Gees kom pas dit toe. Hy maak die 

moontlikhede werklikhede in ons lewens. Hy doen onberekenbare opvolgingswerk. 

 

Daarom "oortuig" Hy die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel (Joh. 16:8-11). "Omdat hulle 

in My nie glo nie." Hy sit dus die werk van Christus steeds voort. Uiteindelik "getuig" Hy weer 

van vrede en van kindskap van God (Rom. 8:16). 

 

2.4 "Christus en al sy gawes" 

 

Die Heilige Gees is ook skenker en verwekker van nuwe lewe. Hy wil herstel wat deur die sonde 

verniel is. Hy wil die skatte wat Christus vir sy gemeente in volheid verwerf het, vir ons gee. 

Daarom begin Hy by die hart van die mens (Eseg. 11:19, 20). Hy wil ons God reg leer ken sodat 

ons waarlik in Hom kan glo en dat ons, deur Hom te ken, Hom ook sal liefhê en dien. Niemand 

ken God uit homself nie; niemand soek God uit homself nie; niemand glo God uit homself nie; 

niemand bekeer homself tot God nie. Dit is die Heilige Gees wat diep in ons harte werk en ons 

vyandskap teen God oorwin. Die Heilige Gees gee Christus en al sy gawes aan ons. 

 

2.4.1 Die eerste buitengewone gawes 

Die Heilige Gees het sy werk met groot krag begin en dit gepaard laat gaan met buitengewone 

gawes (charismata) wat Hy tot beskikking van die dissipels gestel het. Van hulle noem ons die 

volgende:- 

Die spreek in vreemde tale; (Hand. 2:4) 

Uitdryf van bose geeste; 

Profesieë (Hand. 11:28) 

Gesondmaking (Hand. 3:6) 

Inspirasie vir die skryf van die Heilige Skrifte (Joh. 14:26; 2 Petr. 1: 21). 

 

Al hierdie gawes het egter gepaard gegaan met die vestiging van die evangelie en het normaalweg 

namate die kerk gegroei het op die agtergrond geraak. Dit is ook nie onmisbaar vir ons saligheid 

nie en ook nie vir die bestaan van die kerk nie. Paulus sê: "… profesieë – hulle sal tot niet gaan; of 

tale – hulle sal ophou…" (I Kor. 13:8). 

 

Dit beteken nie dat God nie in buitengewone omstandighede nog steeds of weer van hierdie gawes 

mag gebruik maak nie, maar dit hoort by die buitengewone en nie by die normale weldade van die 

Gees nie. 

 

2.4.2 Die blywende gawes van die Gees 

Die Gees wil aan die indiwiduele mens ("aan my") die weldade van Christus oordra. So wil Hy 

"my troos en ewig by my bly". Hy doen dit volgens bepaalde metodes wat ons in die Skrif vind, 

 

Die begin en wording van die nuwe lewe geskied deur die roeping en wedergeboorte. Die 

voortgang en groei van die nuwe lewe geskied deur geloof en bekering en die voltooiing van die 

nuwe lewe kom deur die volharding en verheerliking van die gelowiges. Die geloof bring dan ook 

in ons lewens die regverdigmaking en die heiligmaking. 

 

Aangesien die ander sake later in die Kategismus ter sprake gebring word, praat ons hier nou net 

oor die aanvang van die nuwe lewe, nl. roeping en wedergeboorte. 

 

2.4.2.1 Roeping 
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Daar is natuurlik verskeie maniere waarop God roep, bv. vir 'n bepaalde taak soos vir Samuel, (I 

Sam. 3) maar Hy roep veral deur sy Gees die afgedwaalde mens terug na Hom toe. 

 

Daar is eerstens die uitwendige roeping deur die algemene genade. God praat met die mens deur 

die skepping en deur gebeurtenisse in sy lewe (Ps. 19:1; Hand. 4:17, 17:27; Rom. 2:14, 15). Dit 

doen 'n appèl op die gewete van die mens. Hierdie uitwendige roeping is egter nie genoeg nie. 

 

Daarom kom die Gees ook met die inwendige roeping. Baie mense ontvang die Woord (soos in die 

gelykenis van die saaier) (Matt. 13) maar hulle sê nie "ja" daarop nie. Hulle kan ook nie (I Kor. 

2:14; Matt 22:14). Die kragdadige innerlike werking van die Gees is eers nodig (Rom. 8:29; I Kor. 

1:23, 24; Hand. 16:14; Rom. 8:30). Dit is 'n roeping tot saligheid. Dit bewerk 'n positiewe antwoord, 

wat die mens self nooit sou kon gee nie. Dit is 'n gawe van God (Efes. 2:8). Die liefde van Christus 

dring ons (2 Kor. 5:14). Dit is 'n geheel wonderlike roering hier binne. 

 

2.4.2.2 Die wedergeboorte  

Maar 'n dooie kan homself nie lewendig maak nie. Dit is die geheimsinnige werk van die Gees van 

God in ons hart wat ons laat opstaan uit ons geestelike dood. Hy open ons hart. Hy maak alles nuut 

in ons (Hand. 16:14; I Kor. 2:12-15; Efes. 1:17; 2 Kor. 5:17). 

 

Die Here Jesus het dit aan Nikodemus baie duidelik gestel dat hy, soos hy is, al is hy ook hoë 

godsdienstig, die Koninkryk nie sal sien nie, "tensy hy weer gebore word." Daar moet eers 'n 

innerlike radikale vernuwing in die hart van die mens kom wat vergelyk kan word met 'n geboorte. 

Net die Heilige Gees doen dit. Hy alleen is die Skepper-Gees en die Herskepper-Gees. 

 

Hierdie wedergeboorte gaan saam met en val dikwels ook saam met die inwendige roeping. God 

roep egter wie Hy wil. Hy is vrymagtig. Hy roep en Hy vernuwe wonderbaarlik deur sy Gees. 

 

Op grond van die wedergeboorte volg daar in die lewe van die mens die geloof en bekering, 

regverdigmaking, heiligmaking en uiteindelik die verheerliking. 

 

Wanneer hierdie wedergeboorte plaasvind in die indiwiduele mens, is 'n saak van die 

geheimsinnige werking van die Gees, wat soos die wind, "waai waar hy wil" en ons kan byvoeg 

"wanneer Hy wil" (Joh. 3:8). 

 

Paulus sê dat God hom geroep het van die skoot van sy moeder af (Gal. 1:15) maar tog het hy eers 

baie later tot bekering gekom. In ander gevalle kan die wedergeboorte weer saamval met geloof en 

bekering. 

 

Daar is natuurlik ook 'n wederbarende (vernuwende) werk van die Heilige Gees wat steeds 

voortgaan in ons lewens (Tit. 3:5). 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 11 

Verder: wanneer God sy welbehae in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering 

in hulle werk, dan laat Hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Hy verlig ook nie 

net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees, sodat hulle die dinge van die Gees van God reg 

verstaan en onderskei nie. Maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees, wat die 

wedergeboorte skenk, dring Hy ook deur tot in die binneste dele van die mens, open Hy die geslote 

hart, versag Hy wat hard is en besny Hy wat onbesnede is. In die wil stort Hy nuwe eienskappe in 

en maak die wil, wat dood was, lewend; wat sleg was, goed; wat onwillig was, gewillig en wat 
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ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit, soos 'n goeie boom, 

vrugte van goeie werke kan dra1. 

Skriffundering 

1. Deuteronomium 30:6; Esegiël 11:19; Esegiël 36:26; Matteus 7:18; Handelinge 16:14; 1 

Korintiërs 2:10-14; Hebreërs 4:12; Hebreërs 6:4 -6 

 

D.L.HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 12 

Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking 

waarvan die Skrif so heerlik spreek wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur 

die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op enige ander wyse in ons gewerk nie, 

sodat, na die voltooiing van God se werk, dit dan in die mens se mag sou lê om weergebore te word 

of nie, om bekeer te word of nie. Dit is 'n volkome bonatuurlike, baie kragtige en tegelyk baie 

aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die 

Skrif wat deur Hom, die Outeur van hierdie werkinge, geïnspireer is, is dit in sy krag nie minder of 

geringer as die skepping of die opwekking van die dooies nie. Die gevolg is dat almal in wie se 

harte God op hierdie wonderlike wyse werk, sekerlik, onfeilbaar en kragdadig weergebore word 

en daadwerklik glo. Dan word die wil, wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg 

nie, maar omdat dit deur God beweeg word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die 

mens, deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer1. 

Skriffundering 

1. Johannes 3:3; Johannes 5:25; Romeine 4:17; 2 Korintiërs 4:6; 2 Korintiërs 5:17; Efesiërs 

5:14; Filippense 2:13 

 

2.5 "my troos en ewig by my bly" 

 

Die ware troos in lewe en in sterwe is wanneer die Heilige Gees Christus en al sy weldade aan my 

deelagtig maak, sodat ek nie meer aan myself nie, maar aan my getroue Saligmaker behoort. 

 

En al hierdie dinge geskied deur daardie Gees wat eenmaal op aarde uitgestort is. Die bewys 

daarvan is juis wanneer 'n sondaarhart tot oortuiging van sonde kom en homself in geloof uitlewer 

aan die Christus wat die rekening vir hom betaal het. Die Heilige Gees is nou by ons. Hy het nie 

weer teruggegaan na die hemel nie. Hy is altyd by ons, waar ons ook al gaan, wat ook al gebeur. 

As Hy ons harte nuut gemaak het, troos en lei Hy ons van daardie punt af altyd. 

 

C. DIE KERK 
 

Ons kom nou by die negende artikel van ons Apostoliese Geloofsbelydenis. 

 

Die opskrif bokant Sondag 20 is: Oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. Dit is pragtig dat 

hierop die belydenis aangaande die kerk volg – die kerk is fabrikaat van die Heilige Gees. Die kerk 

is die heiligdom waarin die Heilige Gees die heiligmaking verrig.  

 

Die kerk word hier behandel onder twee gesigspunte, naamlik eerstens as die vergadering van die 

uitverkorenes en tweedens as die gemeenskap van die heiliges. 

 

1. DIE KERK AS VERGADERING VAN DIE UITVERKORENES 

 

Let op die verskil tussen art, 8 en 9 van die Apostoliese Geloofsbelydenis. Artikel 8 – Ek glo in die 

Heilige Gees. Artikel 9 – Ek glo aan heilige, algemene, Christelike kerk. Die verskil kom hierop 

neer: Ek glo in God die Heilige Gees as Diegene wat heilig maak. Ek glo dat daar kerk bestaan. 
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Maar die kerk is nie heilsmiddelares soos Rome wil nie. As voorwerp van geloof is die kerk 

onsigbare werklikheid. Nie: ek sien die kerk nie, maar ek glo aan die kerk. Hier gaan dit ten diepste 

om die onsigbare soos dit in Christus uitverkies is. Maar dan ook soos dit in die geskiedenis deur 

die vergaderwerk van Christus in die gemeente tot openbaring kom. 

 

Die vier eienskappe van die kerk, eenheid, heiligheid, algemeenheid en Christelikheid 

(apostolisiteit) moet dus ook as onsigbaar in Christus verstaan word, maar dit moet deur die 

werking van die Heilige Gees deur die Woord al meer in die vergadering van die gelowiges tot 

openbaring kom. 

 

Om tot ŉ begrip van die lang, gekompliseerde antwoord te kom, is dit nodig om te let op die 

hoofwerkwoord: vergader. ŉ Mens moet ŉ aantal vrae stel in verband met die werkwoord vergader. 

 

1.1 Wie vergader die kerk? 

 

Die Seun van God. Die kerk is dus die stigting van God en nie van die mense nie. Daarom is die 

kerk nie ŉ genootskap nie, waarby ŉ mens na willekeur aansluit of nie aansluit nie. 

 

In die Skrifbewyse word onder andere na Joh. 10:11 verwys: "Ek is die goeie herder. Die goeie 

herder lê sy lewe af vir die skape." Die tema van die herder kom reeds al in die Ou Testament voor. 

"Die Here is my herder" (Ps. 23:1); "O Herder van Israel, hoor tog" (Ps. 80:2). "Hy sal sy kudde 

laat wei soos ŉ herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie 

sal Hy saggies lei" (Jes. 40:11). ŉ Treffender beeld om die vergaderwerk van die Seun van God 

duidelik te maak as die van die herder en die kudde kan moeilik bedink word. By die werkwoord 

vergader voeg die H.K ook: beskerm en onderhou. 

 

Alles werk van die herder. Weer beroep die H.K hom op Joh. 10 hierdie keer verse 28 tot 30 – "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. My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand 

kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een…" 

 

1.2 Waaruit vergader Hy die kerk? 

 

Uit die ganse menslike geslag. Die kerk is universeel, algemeen of katoliek. Daarmee word die idee 

van ŉ volkskerk en ŉ staatskerkvan die hand gewys. Die kerk oorbrug alle nasionale grense – al 

hef hy in die praktyk die grense nie op nie. Openb. 5:9 "Toe sing hulle ŉ 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 volk en nasie,". In die volkereverhoudingsituasie is hierdie 

eenheid in die verskeidenheid van buitengewone belangrikheid. 

 

1.3 Waartoe vergader Hy die kerk? 

 

Tot ŉ gemeente vir Hom, wat tot die ewige lewe uitverkies is. Die Goddelike uitverkiesing van 

voor die grondlegging van die wêreld is die hart van die kerk. Die wat God van ewigheid tot die 

ewige lewe verkies het, word in hierdie wêreld geroep, met geloof begiftig en met krag van die 

Heilige Gees toegerus vir hulle dienswerk. As gevolg van die prediking van Paulus kan Lukas in 

Hand. 13:48 meedeel: "En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die woord van die 

Here geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe." Sonder 

die uitverkiesing kan die kerk nie verstaan word nie. Dit moet altyd weer baie sterk voorop gestel 
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word. Maar daarby moet onthou word: die uitverkiesing is soos die son. Daarsonder kan ons nie 

lewe nie. Maar wie daarin vaskyk, word blind. 

 

Die uitverkorenes word tot ŉ gemeente vergader. By Sinai word die gemeente sigbaar in die 

“qahal” of volksvergadering met sy vaste ampte en bedieninge. Dit groei uit tot die tempeldiens. 

Ná die ballingskap kom die sinagoges op. Jesus sluit Hom by die tempel- en sinagogediens aan. 

 

As dit blyk dat Israel Hom as Messias verwerp, sê Jesus na aanleiding van die belydenis van Petrus: 

"En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou," (Matt. 16:18). Die 

woord wat met kerk vertaal is, is “ekklesia”. So is die vergadering van gekwalifiseerde, 

stemgeregtigde burgers in die Griekse stadstaat genoem. Letterlik is “ekklesia” ŉ vergadering van 

uitgeroepenes. (“Ek” = uit; “kalein” = roep). So is die Griekse burgers deur die herout tot die 

vergadering geroep. 

 

Dit hou in dat die gelowiges nie op hul eie kan of mag bestaan nie. Wie glo, is geroep om hom by 

die kerk te voeg.  

 

N.G.B. ARTIKEL 28: ELKEEN IS VERPLIG OM BY DIE WARE KERK AAN TE SLUIT 

Ons glo - aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word en 

daarbuite geen saligheid is nie1 - dat niemand, wat sy stand en status ook al is, hom in 

selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie; inteendeel, almal is verplig om 

daarby aan te sluit2 en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle 

almal - as lede van een en dieselfde liggaam - aan sy leer en tug te onderwerp3, die nek onder die 

juk van Jesus Christus te buig4 en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het5, die broers in 

die opbou van hulle geloof te dien6. 

En om dit beter te kan doen, is dit volgens die Woord van God die plig van alle gelowiges om hulle 

af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie7 en hulle by dié vergadering aan te sluit8, waar 

God dit ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van regeerders daarteen wees en 

daarvoor die dood - of lyfstraf oplê9. 

Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei of nie daarby aansluit nie, in stryd met 

die bevel van God. 

1. Matteus 16:18-19; Handelinge 2:47; Galasiërs 4:26; Efesiërs 5:25-27; Hebreërs 2:11-12; 

Hebreërs 12:22-23 

2. 2 Kronieke 30:8; Johannes 17:21; Kolossense 3:15 

3. Hebreërs 13:17 

4. Matteus 11:28-30 

5. Efesiërs 4:12 

6. 1 Korintiërs 12:7; 1 Korintiërs 12:21; Efesiërs 4:3; Efesiërs 4:15-16 

7. Numeri 16:23-26; Jesaja 49:22; Jesaja 52:11-12; Matteus 12:30; Handelinge 2:40; 

Romeine 16:17; 2 Korintiërs 6:17; Openbaring 18:4 

8. Psalm 122:1; Jesaja 2:3; Hebreërs 10:25 

9. Handelinge 4:17-20 

 

ŉ Buitekerklike Christendom is ŉ vierkantige sirkel. So iets bestaan nie. 

 

1.4 Waardeur vergader Hy die kerk? 

 

Deur sy Gees en Woord. Pragtige trinitariese formulering! Die kerk is deur die Vader verkies, word 

deur die Seun vergader, onderhou en beskerm, en Hy doen dit deur sy Gees en Woord. "Wat My 

betref, sê die Here, dit is my verbond met die volk: " Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, 
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sê die HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond 

nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê 

die HERE, van nou af tot in ewigheid nie." (Jes. 59:21).  

 

Gees en Woord vorm ŉ onlosmaaklike eenheid in die vergaderwerk van die kerk. Nie alleen deur 

die Gees nie, want dan ontaard die geloofslewe in spiritualisme, geesdrywery, mistisisme met 

buite-Bybelse openbarings in gesigte, drome, visioene. Vergelyk die sterk mistisistiese inslag by 

die Charismatiese beweging. Ook nie alleen deur die Woord sonder meer nie, want dan ontaard die 

geloofslewe in formalisme, Fariseïsme, wettisisme. Vgl. die aanklag teen die Gereformeerdes dat 

ons te veel klem op die leer en te min op die lewe lê. Nee, die geloof bestaan uit kennis en vertroue 

– daarom is Woord en Gees albei nodig. Die Gees werk die geloof deur die Woord (H.K Sondag 

7, 25). Vir die prediking, die geloofslewe en die hele praktyk van die godsaligheid is hierdie 

verhouding tussen Woord en Gees van kardinale belang. 

 

1.5 In watter eenheid vergader Hy die kerk? 

 

In die eenheid van die ware geloof. Die kerk is dus een. Daar is maar net een kerk. Daaraan behoort 

almal wat waarlik in Christus glo. Dit gaan om die ware geloof. Dit is ŉ gewisse kennis van wat 

God in sy Woord geopenbaar het en ŉ vaste vertroue in die beloftes van die evangelie. So staan 

waarheid en eenheid in die nouste verband met mekaar. Joh. 17:17-21 – " Heilig hulle in u 

waarheid; u woord is die waarheid. Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die 

wêreld gestuur. En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar 

Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo – dat almal een 

mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die 

wêreld kan glo dat U My gestuur het." En verder in vers 23 – "Ek in hulle en U in My, sodat hulle 

volkome een kan wees;” 

 

Die eenheid is dus ŉ eenheid wat op die waarheid gegrond is en nie maar op sentimentaliteit nie. 

Aan die verskeurdheid in die kerk sal daar waarskynlik in hierdie aardse bedeling nie ŉ einde kom 

nie. Nogtans behoort ons vurig daarvoor te bid en hard daaraan te werk. Vgl. ook Paulus se stryd 

teen die verdeeldheid onder die Korinthiërs. 

 

1.6 Van wanneer tot wanneer vergader Hy die kerk? 

 

Van die begin van die wêreld tot aan die einde. Voor die grondlegging van die wêreld het God in 

sy ewige Raad die kerk verkies. Hierdie ewige voorneme word in die tyd uitgevoer. Dit het begin 

die dag na die sondeval toe God Adam in die Paradys opgesoek het met die vraag: "Waar is jy?" 

(Gen. 3:9). Deur al die eeue het die Seun van God sy vergaderwerk gedoen. In die OT het dit 

hoofsaaklik in die eng, nasionale bedding van Israel geskied. Vanaf Pinkster het die kerk die 

opdrag: "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies…" (Matt. 28:19). Die wederkoms sal nie 

plaasvind voordat die laaste uitverkorene nie by die kerk gevoeg is nie. 

 

Ten slotte volg heel persoonlik: " dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly." Rom. 8:10,11 

gee hiervan pragtig getuienis: "Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die 

sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van Hom wat Jesus uit die 

dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle 

sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon."  
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Die kerk is dus nie dood soos deesdae beweer word nie. As Christus maar deur die Gees in die hart 

van die lidmate woon, is daar lewe. Lewe in ewigheid, want die liggaam sal ook eenmaal opgewek 

word. Die kerk sal lewe tot in ewigheid. 

 

2. DIE KERK AS GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES 

 

Calvyn noem die gemeenskap van die heiliges die hoedanigheid van die kerk. En hy voeg daarby: 

daarmee word gesê dat die heiliges daarom tot die gemeenskap van Christus vergader word sodat 

hulle die weldade wat God aan hulle verleen, onderling met mekaar sal deel.  

 

Dit is presies ook die taal van die H.K. Gemeenskap is die onderlinge betrekking tussen twee of 

meer persone wat een saak of besitting gemeenskaplik het. Die grond vir die gemeenskap is die 

saak wat aan almal gemeenskaplik behoort. Dié gemeenskap word deur die eienaars gevorm. 

 

Die gemeenskap van die heiliges is geleë in die gemeenskaplike besit van Christus en van al sy 

weldade en die gebruikmaking van die gawes wat aan elke lid gegee is tot welstand en saligheid 

van al die ander gelowiges. 

 

Die lidmate van die kerk word heiliges genoem omdat hulle in beginsel in Christus geheilig is en 

in die praktyk deur die Heilige Gees heilig gemaak word. Die woord heilig beteken: afgesonder vir 

die diens van God en daarom ook sonder smet, rein. "aan die gemeente van God wat in Korinthe 

is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges," (1 Kor. 1:2). 

 

2.1 ŉ Vertikale lyn 

 

In die gemeenskap van die heiliges is daar in die eerste plek ŉ vertikale lyn. Die hele gemeente 

almal saam en elkeen afsonderlik word deur die Heilige Gees, wat én in Christus as die Hoof én in 

die gemeente as die liggaam woon, met Christus deur die band van geloof en liefde verbind. 

Vergelyk Joh. 15:5 - "Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel 

vrug; want sonder My kan julle niks doen nie." Ook die duidelike uitspraak in 1 Joh. 1:3 – "wat 

ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en 

ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus." 

 

Met skatte word bedoel die rykdomme in Christus. "maar maak vir julle skatte bymekaar in die 

hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle 

skat is, daar sal julle hart ook wees." Matt. 6:20,21.  

 

Jesus Christus met sy hele hemelse koninkryk is die skat van ons hart. 

 

Met gawes word bedoel al die heilsgoedere wat Christus ons deur sy Heilige Gees meedeel. In 

vraag 51 was daar al sprake daarvan dat Christus deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, 

sy lede, uitgiet. Onder die hemelse gawes verstaan ons in die eerste plek dié wat in Ef. 4:11 genoem 

word: "En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as 

herders en leraars,"  

 

Maar ons kan dit ook ruimer opneem. Ons onderskei tussen amptelike gawes (vgl. Ef. 4:11), 

saligmakende gawes (geloof, hoop, liefde, ootmoedigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid) en 

persoonlike gawes (kennis, gebed, vermaning). Onder die skatte en gawes in vraag 55 kan verstaan 

word: Alles wat ons in Christus deur die geloof besit. 
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2.2 ŉ Horisontale lyn 

 

In die tweede plek is daar in die gemeenskap van die heiliges ŉ horisontale lyn: "dat elkeen verplig 

is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend."  

 

Die geloofsband met Christus dring ons tot ŉ liefdesband met al die gelowiges. Die skatte en gawes 

wat ons in Christus besit, mag nie in sweetdoek begrawe word nie. Dit moet uitgedeel word. 

Hierdie onderlinge liefdebetoon is vrug van die Heilige Gees (Gal. 5:22). 

 

Die H.K. beroep hom op 1 Kor. 12:21 – "En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig 

nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie." Die liefdeloosheid en partyskap in 

die Korinthiese gemeente het hierdie vermaning nodig gemaak. In die huidige tydsgewrig is hierdie 

vermaning seker dubbel nodig. Ons leef in ŉ tegnokratiese eeu waarin die eensaamheid van die 

indiwidu soms yslike afmetings aanneem.  

 

In die kerk wat die gemeenskap van die heiliges is, mag daar nie eensame mense wees nie. En as 

die gemeenskap van die heiliges nie goed beoefen word nie, lê die fout meestal nie net in die 

onderlinge verhouding tussen gelowiges nie maar veral in die verhouding tussen die gelowiges en 

Christus. Wie deur die liefde van Christus gedring word, sal alles in die werk stel om dit wat hy 

van Christus ontvang, aan sy medegelowiges uit te deel. Natuurlik moet die gesindheid van die 

gelowiges nie wees: wat ontvang ek van my medegelowiges nie, maar wat kan ek vir my 

medegelowiges gee en vir hulle doen? 
 

Toetsvrae oor punt B 

1. Is die Heilige Gees 'n krag, 'n invloed of 'n persoon? 

2. Het die Gees weer teruggegaan na die hemel na" sy uitstorting? 

3. Wat verkondig die Gees aan ons? 

4. Noem 'n paar buitengewone gawes van die Gees. 

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Wat beteken die woord "kerk"? 

2. Wie is die kerk? 

3. Wie besit alle gelowiges gemeenskaplik? 

4. Noem twee maniere waarop die gelowiges die weldade van Christus met mekaar moet deel. 

 

Les 14 
 

DIE UITVERKIESING 
 

A. BYVOEGSEL TOT HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 21 
 

SONDAG: 21 – VRAAG EN ANTWOORD: 54 

 

Vraag: Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk? 

 

Antwoord: Dat die Seun van God1 uit die hele menslike geslag2 vir Hom 'n gemeente wat tot 

die ewige lewe uitverkies is3, deur sy Gees en Woord4 in die eenheid van die ware geloof5 van 
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die begin van die wêreld af tot die einde toe6 vergader, beskerm en onderhou7 en dat ek 

daarvan 'n lewende lid is8 en ewig sal bly9. 

 

Skriffundering 

1. Johannes 10:11; Handelinge 20:28; Efesiërs 4:11-13; Efesiërs 5:26 

2. Genesis 26:4; Jesaja 49:6; Romeine 10:10-11; Openbaring 5:9 

3. Psalm 111:1; Handelinge 20:28; Romeine 8:29; Efesiërs 1:10-13; Hebreërs 12:22-23; 

1 Petrus 2:9 

4. Jesaja 59:21; Romeine 1:16; Romeine 10:14-17; Efesiërs 5:26 

5. Johannes 17:20-21; Handelinge 2:42; Efesiërs 4:3-5 

6. Psalm 71:17-18; Jesaja 59:21; 1 Korintiërs 11:26 

7. Psalm 129:1-5; Matteus 16:18; Johannes 10:28-30 

8. Romeine 8:10; 2 Korintiërs 13:5; 1 Johannes 3:14; 1 Johannes 3:19-21 

9. Psalm 23:6; Johannes 10:28; Romeine 8:35-39; 1 Korintiërs 1:8-9; 1 Petrus 1:5; 1 

Johannes 2:19 

 

Lees: Rom. 9:6-23 
 

N.G.B. ARTIKEL 16: DIE EWIGE VERKIESING VAN GOD 

Ons glo dat God, toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf 

en ondergang gestort is1, Hom betoon het soos Hy is, naamlik barmhartig en regverdig. God is 

barmhartig, aangesien Hy dié wat Hy uitverkies het, uit hierdie verderf trek en verlos2; God het 

hulle, uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem3, in sy 

ewige en onveranderlike raad4 uitverkies in Jesus Christus, ons Here5. 

God is regverdig deurdat Hy die ander in hulle val en verderf laat bly waarin hulle hulleself gewerp 

het6. 

1. Romeine 3:12 

2. 1 Samuel 12:22; Psalm 65:5; Handelinge 2:47; Handelinge 13:48; Romeine 9:15-16; 

Romeine 11:5-6; Titus 1:1; 1 Petrus 1:2; 1 Johannes 4:10 

3. Maleagi 1:2-3; Romeine 9:11-13; Efesiërs 2:8-10; 2 Timoteus 1:9; Titus 3:4-5 

4. Johannes 6:37; Johannes 6:44; Johannes 10:29; Johannes 17:2; Johannes 17:9; Johannes 

17:12 

5. Johannes 6:27; Johannes 15:16; Johannes 15:19; Romeine 8:29; Efesiërs 1:4-5 

6. Romeine 9:17-22.; 1 Petrus 2:7-8 

 

 

In die vorige les het ons gepraat oor vraag 54, maar in die antwoord was iets gemeld wat ons nie 

maar kan laat verbygaan nie, nl. " Dat die Seun van God1 uit die hele menslike geslag vir Hom 'n 

gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en Woord in die eenheid van die ware 

geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou en dat ek 

daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly." 

 

Nou moet ons darem eers vra wat bedoel word met hierdie "uitverkiesing" en hoe kies God uit? 

 

1. 'N UITERS DIEP LEERSTUK 

 

Maak julle klaar om te kyk deur 'n venster waarvan God self vir ons die gordyne weggetrek het. 

Ons staan verslae met die hand voor die mond en kyk na die onpeilbare dieptes van God se Raad. 
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Die leer van die uitverkiesing moet ons baie bly maak. Dit is 'n heerlike sekerheid vir die kind van 

God en bring soveel dankbaarheid dat mens hierdie God met roekelose oorgawe wil dien. Dit is 

die hart van ons Gereformeerde leer. Natuurlik kan ons dit nie ten volle verstaan nie. Dit gaan dan 

juis oor die diepste oordele van God! As ons dit ten volle sou begryp, sou ons soos God wees. Nee, 

dit toon juis vir ons die grote heerlikheid van onse God. 

 

2. DIT KOM UIT DIE RAAD VAN GOD 

 

Ons het reeds verduidelik wat die Raad van God is. Die hele werklikheid wat ons ken, is die 

uitvoering van God se wêreldplan, volgens sy wil (Ps. 33:11, 73:24; Jes. 28:29, 46:10; Hand. 2:23, 

4:28; Efes. 1:11). Op grond daarvan praat die Bybel van God se "besluite", sy "welbehae", sy 

"voorneme", sy "verordeninge en voorverordinering" en sy "voorkennis".  

 

Die volgende tekste kan in hierdie verband nageslaan word: 

Gen. 41:32, Ps. 2:7, Jes. 10:22, 14:27, 28:22, Dan. 9:27; 11:36; Luk. 22:22; Jes. 46:10; 53:10; Matt. 

11:26; Luk. 12:32; Efes. 1:5; Jes. 4:28; 51:11, 12; Rom. 8:28; 9:11; Efes. 1:9; 3:11; 2 Tim. 1:9; 

Hand. 22:14; I Kor. 2:7; Rom. 8:29, 30. 

 

Voor die grondlegging van die wêreld, in die ewigheid, het God se volmaakte plan klaar gelê as 

een afgeronde meesterplan waarvolgens Hy alles bepaal het en waarvolgens alles nou verloop. 

 

3. WAAROOR GAAN DIE RAAD VAN GOD? 

 

Hierdie ewige, vrymagtige, wyse en onveranderlike plan van God gaan oor alle dinge. Nie net oor 

stoflike dinge en gebeurtenisse nie, maar ook oor die innerlike sedelike lewens van mense. God se 

voorsienigheid is 'n deel daarvan. Dit gaan oor die groot beslissings in die geskiedenis van die 

wêreld. Dit sluit die koms van die Seun van God na hierdie wêreld in asook sy kruisdood. Dit gaan 

ook oor klein dingetjies, soos die hare van jou hoof wat almal getel is… (Joh. 17; Matt. 10:30) 

 

Selfs die sonde val nie buite die Raad van God nie, anders sou dit 'n selfstandige mag teenoor God 

gewees het. Hoewel dit in 'n heel ander sin bedoel word en op 'n ander manier deur God gewil word 

(God is nie die outeur van die sonde nie) is dit deel van sy Raadsplan. 

 

Dit bring ons by die hoofsaak waaroor dit in hierdie les gaan – die mens se ewige bestemming: Sou 

die ewige lot van die mens buite hierdie geweldige Raad van God, waardeur Hy die sterre en die 

heelal beplan het, kan val? Sou die ongelykheid wat daar tussen mense bestaan, buite God se Raad 

val? Dit is totaal onmoontlik. 

 

Tog is daar mense wat juis dit wil beweer, nl. dat God oor alles beskik, maar nie oor die uiteindelike 

bestemming van die mens nie. By hierdie een punt moet God wag op die mens totdat hy self besluit 

het! Dit kan tog nie! God is nooit 'n passiewe toeskouer nie. Ook ons saligheid vloei voort uit sy 

ewige voorneme (Jes. 14:26; Efes. 1:11; Dan. 4:35; Rom. 8:29, 30). 

 

4. WAAROP STUUR DIE RAAD VAN GOD AF? 

 

Dit is uiters belangrik dat ons dit eers sal weet voordat ons verder oor die uitverkiesing praat. Wat 

is die uiteindelike doel wat God met hierdie groot ewige plan van Hom wil bereik? 

 

Die doel is: 
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4.1 Die herstel van alle dinge 

 

Christus het selfs gepraat van die "wedergeboorte" (Matt. 19:28) van alle dinge. "Alle dinge, wat 

in die hemel sowel as op die aarde is" word dan "onder een hoof in Christus" verenig (Efes. 1:10). 

Alles word nuut gemaak. 

 

4.2 Die herstel van die mensheid 

 

Die mens as beelddraer van God, neem 'n sentrale plek in hierdie herstel of wedergeboorte van alle 

dinge in (Rom. 8:28-30). 

 

4.3 Die verheerliking van God 
 

Die heel belangrikste doel van alles is egter die verheerliking van God self. Alles bereik uiteindelik 

'n klimaks en dit is "tot lof van die heerlikheid van God!" (Efes. 1:11, 12) Die hoogste en 

uiteindelike doel is dus nie om die mens te red en dus te wys hoe belangrik ons mense is nie, maar 

juis om ons te laat weet hoe heerlik die God is wat so wonderlik met ons handel. God se raadsplan 

is nie in die eerste plek daar ter wille van ons redding nie, maar ter wille van die verheerliking van 

God-drie-enig! 

 

Hierdie onderskeiding is baie belangrik. Dit is die kernuitgangspunt van die Gereformeerde leer en 

juis hierin verskil ons van verskeie kerke en sektes. 

 

5. WAT IS DIE UITVERKIESING? 

 

5.1 Omskrywing 
 

Ons kan die saak self in kort soos volg beskryf: Dit is die onveranderlike voorneme van God, wat 

Hy voor die grondlegging van die wêreld in sy ewige Raad geneem het, waardeur Hy besluit het 

om aan sommige mense die geloof te skenk uit louter genade sonder enige verdienste aan hulle 

kant en hulle daardeur te verkies tot die saligheid en tot die nuwe mensheid. 

 

Dit is ook die besluit van God om aan die ander mense dit nie te gee nie. Dit is nl. die skadukant 

van die verkiesing, wat die verwerping genoem word, waardeur God die mense wat Hy nie 

uitverkies nie, laat bly in die val en verderf waarin hulle hulleself gedompel het. 

 

5.2 Waar lees ons van die uitverkiesing in die Bybel?  

 

Vir die van julle wat graag self hierdie belangrike saak in die Bybel wil naslaan word aan die einde 

van die les 'n lys van teksverse gegee. Hier is nou net 'n lysie van die hoofgedagtes met een teksvers 

daarby. Later word by die betrokke nommer nog 'n hele reeks van teksverse gegee. 

 

5.2.1 Die Bybel praat dikwels van "die boeke wat oopgemaak word." Daarin het God die name 

van die uitverkorenes opgeskryf. Ex. 32:32. 

5.2.2 Daar word duidelik, in soveel woorde, gesê dat sommige mense tot die saligheid verkies 

is. Hand. 13:48. 

5.2.3 Die verkiesing self word dikwels genoem. Rom. 9:11. 

5.2.4 Daar word dikwels van "uitverkorenes" gemeld. Matt. 24:22, 31. 

5.2.5 In die heilsgeskiedenis kies God sekere persone uit tussen andere. Gen. 4:4, 5. 
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5.2.6 Daar is oral 'n duidelike skeidslyn tussen mense in hulle verhouding tot God waar te neem. 

Mal. 1:2. 

5.2.7 Ook die verwerping is ondubbelsinnig in die Bybel opgeteken. Rom. 9:13. 

 

5.3 Wie kies God uit?  

 

Wie is die voorwerpe van die uitverkiesing? Die eerste persoon wat God uitverkies, is Jesus 

Christus self, en in en deur Hom verkies Hy ons as mense.  

 

Daar is ook uitverkore engele (I Tim. 5:21). 

 

God kies veral mense uit – mense wat salig word, wat die ewige lewe beërwe en wat deur die geloof 

deel kry aan sy weldade. 

 

5.4 Die uitverkorenes vorm saam 'n eenheid 

 

Hierdie mense kies God uit as 'n organiese eenheid. Hulle is sy uitverkore volk in die Ou Testament 

(Israel), sy kerk, die volk van God, in die Nuwe Testament (I Petr. 2:9). ("… die gemeente van 

uitverkorenes wat in die hemele opgeskryf is by God") (Hebr. 12:23). Hierdie uitverkore mensheid 

is soos 'n boom met sy takke. God sny wel sommige takke af, maar die boom het Hy verkies en dit 

versorg en bewaar Hy. 

 

5.5 Daar is ook 'n persoonlike uitverkiesing 
 

Die uitverkorenes vorm wel 'n eenheid, maar God kies ook mense persoonlik, een vir een uit (2 

Tim. 2:19; Joh. 3:16). Die getal van die uitverkorenes staan by God vas. Dit is nie 'n ope getal nie. 

 

5.6 Op grond waarvan verkies God hulle?  

 

Nie omdat hulle beter as ander mense is nie, of omdat hulle meer talente het nie (Rom. 9:11) ook 

nie op grond van hulle geloof (wat Hy vooruit gesien het) nie, want Hy skenk self die geloof aan 

wie Hy wil (Efes. 2:8). N.G.B. Art. 16; D.L. 1:9 en10. Nee, God het sy eie redes hiervoor. Dit is 

uiteindelik geleë in sy ewige eie verkiesende wil en welbehae. Dit is net guns en genade. Dit is 'n 

eenrigtingverkeer. God kies ons nie omdat daar geloof en bekering by ons is nie, maar sodat ons 

kan glo, ons geloof en saligheid is die vrug van sy uitverkiesing… 

 

5.7 Wie verwerp God?  

 

Wie is die voorwerpe van die verwerping. Die gevalle engele is ook voorwerpe van God se 

verwerping (Judas 6; 2 Petr. 2:4). 

 

Maar hier gaan dit ook weer veral om mense wat God verbygaan met sy verkiesing. Die verwerping 

is die noodsaaklike skadukant van die verkiesing. Dit is mense wat weens die regverdige oordeel 

van God oor hulle sonde in die ewige verdoemenis gewerp word. Hulle glo nie en hulle ongeloof 

kom uit hulleself op. Hulle is buite die Koninkryk en buite die kerk en buite die geloof. 

 

5.8 Op grond waarvan verwerp God hulle?  

 



136 
 

Onthou die sonde en die smet is die mens se eie skuld. God straf sonde met die dood, en ook met 

die "tweede dood", nl. die ewige verdoemenis in die hel. Dit is God se vasstaande wet waaraan Hy 

getrou bly (Rom. 1:32). 

 

Nou het God wel 'n verlossingsplan uitgewerk in sy Seun Jesus Christus, waardeur Hy die volkome 

offer gebring het en die rekening vir die sonde van die mensdom ten volle betaal het, maar nie 

almal is bereid om in sonde-erkenning die kwitansie te aanvaar nie. Hulle bly soos hulle is – in 

hulle sondige toestand. 

 

Daarom sê die N.G.B. dat " God is regverdig deurdat Hy die ander in hulle val en verderf laat bly 

waarin hulle hulleself gewerp het." 

 

Verwerping is dus "nie-verkiesing". Dit is die negatiewe sy van die positiewe verkiesing deur die 

Raad van God. Maar tog is dit ook God se besluit. Hy doen dit nie omdat hierdie mense die slegstes 

onder die mense is nie. Dit is weer eens sy vrymagtige wil. Hy verhard wie Hy wil. Hy gaan verby 

wie Hy wil. Tog neem dit die mens se skuld nie weg nie. Hy gaan nog verlore omdat Hy God se 

wet en liefde verwerp. 

 

God sou niemand 'n onreg aangedoen het as Hy die ganse menslike geslag verlore laat gaan het 

nie. Dit is hulle regverdige en verdiende loon. Dit is dus nie onregverdig dat baie verlore gaan nie, 

maar dit is onbeskryflike genade dat sommige tog gered word (Matt. 20:15). 

 

5.9 Die verworpenes vorm geen eenheid nie, maar is losse indiwidue 

 

Ons het gesien dat die uitverkorenes saam 'n eenheid of 'n liggaam vorm. God kies hulle uit tot so 

'n eenheid. Die verworpenes is egter nie so 'n eenheid nie, maar dit is bepaalde persone wat juis 

losgeruk is van die eenheidsband. Hulle is soos die takke wat afgekap word van die boom. 

 

5.10 Die uitverkiesing in Christus 

 

Dit is noodsaaklik dat ons sal weet dat God ons "in Christus" uitverkies het (Efes. 1:4). Dit beteken 

dat Christus ook 'n "uitverkorene" is (Ps. 89:4; Jes. 42:1, 43:10; Luk. 23:35). Dit wys weer eens op 

die noue betrekking wat daar tussen Christus en sy volgelinge bestaan. God sien sy kinders aan 

agter hulle ewige Borg. Hy sien hulle as 'n eenheid in en deur Christus. Christus is wel die 

fondament van ons saligheid, maar daartoe is Hy self ook as Middelaar deur God uitverkies. Buite 

Christus is daar dus alleen verwerping. 

 

6. PROBLEME IN VERBAND MET DIE LEER VAN DIE UITVERKIESING 

 

6.1 Die vraag na die mens se vryheid en verantwoordelikheid 

 

Sommige mense redeneer dat as die uitverkiesing waar is dan is die mens se vryheid tot niet. Dan 

is die mens niks meer as 'n pion op 'n skaakbord nie. Dan kan ons maar leef soos ons wil en die 

lewe geniet, want as God jou nie uitverkies het nie, kan jy daar tog niks aan doen nie, en as Hy jou 

wel uitverkies het, sal Hy tog daarvoor sorg dat jy gered word. Dit is die houding van die 

"fatalisme". Dit gaan ook saam met die begrip "determinisme" in die filosofie. 

 

6.2 Weerspreek die Bybel homself dan nie?  
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Ander mense wys tereg weer op die baie plekke in die Bybel wat die klem laat val op die mens se 

eie beslissings en verantwoordelike keuses. Daar kan reekse van teksverse in die verband genoem 

word.  Matt. 3:2; 4:17; Jes. 55:1; Fil. 3:12, 14; Matt. 11:28; Hand. 2:38; Eseg. 14:6; 18:1-4, 20-22; 

Openb. 3:20; en nog baie meer. Die hele Bybel bring tog 'n oproep tot bekering. Dit was ook die 

teks van Jesus se eerste preek gewees (Mark 1:15). Die Gees sê selfs aan die gemeente: "… as 

iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe…" (Openb. 3:20). Is dit dan 

nie in botsing met die leer van die uitverkiesing nie? 

 

6.3 Uitverkiesing en verantwoordelikheid albei waar 

 

Die antwoord op hierdie probleem is dat die Bybel beide God se absolute vrymagtige 

voorbeskikking oor ons lot sowel as ons mense se vryheid en verantwoordelikheid handhaaf. 

 

Vir ons verstand is dit teenstrydig en onlogies. Vir ons lyk dit of die lyne van hierdie twee begrippe 

mekaar nooit sal kan sny nie. Maar juis hier is dit waar ons moet onthou dat ons met God te doen 

het. Ons leef en dink in die tyd en ons dink deur middel van tyd. Maar God leef in die ewigheid! 

Tussen tyd en ewigheid is daar 'n wesenlike verskil! Net soos 'n tikmasjien nie gemaak is om 

musiek op te speel (soos op 'n klavier) nie, so is my klein verstandjie net nie gemaak om God te 

kan begryp nie. Dit gaan ook nie om ons logiese begrip van sake nie, maar om hoe God Hom in 

hierdie verband aan ons geopenbaar het! (Deut. 29:29). 

 

Wat vir ons in die tyd onmoontlik lyk omdat ons die een ding op die ander wil laat volg, is by God 

in die ewigheid moontlik omdat sy Raad en die uitvoering daarvan 'n eenheid vorm – 'n eenheid 

wat ons denke ontwyk. Die lyne sny mekaar wél; in die oneindige – in God!  

 

Die sleutel tot hierdie probleem word vir ons gegee in Fil. 2:12, 13 "… 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". 

Hierby kan ons die beeld gebruik van twee toue wat van 'n luik uit die dak hang. As jy die een trek, 

beweeg die ander. Die geheim is dat dit dieselfde tou is wat oor 'n katrol beweeg. Die katrol kan 

nie gesien word nie, maar tog maak dit van daardie twee toue 'n sinvolle en bruikbare eenheid. So 

weet ons van die onsigbare werking van God wat ons hele lewe beheer. 

 

"Elkeen wat dus vir Christus beslis het, weet: Hy het oor my beslis. Elkeen wat Hom liefhet, weet: 

Hy het my eerste liefgehad". Die vrymagtige beskikking van God is die laaste oorsaak van my 

saligheid, maar my keuse vir Hom is die naaste oorsaak daarvan. 

 

God se redding van die mens is wel 'n uitvloeisel van sy ewige Raad, maar dit geskied nie met die 

verbygaan van die mens om ja of nee te kan sê nie. God se Gees werk die antwoord op 

geheimsinnige wyse in jou binneste (Joh. 3:8). 

 

Elke gelowige weet dan ook later dat hy tog nie alleen besluit het nie, maar al het dit nog soveel 

stryd gekos, was dit slegs die aanvaarding van die heerlike wil van God vir sy lewe. 

 

6.4 Wat sou die alternatiewe wees?  

 

As ons die uitverkiesing nie wil aanvaar nie, dan word God se albeskikking uitgeskakel en dan bly 

die mens alleen oor met sy vrye wil om te kies en te besluit. Dan is hy selfbeskikker oor sy lot. Dan 

is hy self God! Dan is God nie meer God nie en ook nie meer Voorsiener en Koning van hierdie 

wêreld nie. Dan is daar geen sin in om te bid nie. Dan kan ons net so wel 'n streep deur die hele 

Bybel trek want so leer ons God nie ken in sy Woord nie! Dan moet God op die mens wag en is 
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Hy van die mens afhanklik. Dan sal ons ook maar moet glo in die "Noodlot", want God beskik dan 

mos nie oor alles nie. Dit is basies die gedagterigting wat ons die "indeterminisme" noem.  

 

Of anders sal ons maar moet glo dat alle mense salig word. Dan is daar geen uitverkiesing nodig 

nie. Maar wat dan van die baie mense wat nie glo nie? Wat dan van die eis van geloof wat God 

stel? Dan verval ons hele Godsdiens. 

 

En as dit ook nie so is nie, en ons tog nie die uitverkiesing wil aanvaar nie, dan moet alle mense 

verlore gaan, want almal sondig. Maar wat dan van God se genade? Het Christus dan verniet 

gesterf? Nee, die uitverkiesing is God se kant van sy genadeplan waarvan Hy vir ons die gordyn so 

effens weggetrek het. Ons verstaan dit nie, maar ons aanvaar dit en ons glo dit! 

 

Dit is nie vir ons as nietige mense om te vra watter maatstawwe God gebruik wanneer Hy besluit 

wie gered moet word en wie verlore moet gaan nie. Sy Raad is vir ons verborge, maar ons as 

gelowiges moet tog op die Vader vertrou en berus in die wete dat Hy regverdig is. 

 

7. KAN ONS SEKER WEES VAN ONS UITVERKIESING? 

 

Ja. Ons móét seker wees. As ek persoonlik hierdie vraag vra, is die blote feit daarvan 'n bewys 

van die werking van die Heilige Gees in my lewe. 

D.L. HOOFSTUK: 1 PARAGRAAF: 12 

Die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid 

verseker1. Dit gebeur verskillend en nie vir almal in gelyke mate nie. Hierdie versekering ontvang 

hulle nie as hulle nuuskierig die verborgenhede en dieptes van God probeer deursoek nie. Hulle 

ontvang die sekerheid egter as hulle in hulleself die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing, soos in 

die Woord van God aangewys, met geestelike blydskap en heilige vreugde waarneem2. Hierdie 

onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is die ware geloof in Christus, die kinderlike vrees van God3, 

die droefheid oor die sonde volgens die wil van God4, die honger en dors na die geregtigheid, 

ensovoorts5. 

Skriffundering 

1. Deuteronomium 29:29 

2. 1 Korintiërs 2:10-11 

3. 2 Korintiërs 13:5 

4. 2 Korintiërs 7:10 

5. Matteus 5:6 

 

8. KAN ONS SEKER WEES VAN ONS VERWERPING? 

 

Nee, nie solank as wat ons lewe nie. God ken sy tyd. Selfs die sterwende moordenaar aan die kruis 

het God se genade ontdek. Nooit mag ons as Christene ophou bid vir 'n sondaar nie. 

 

9. DIE BOODSKAP VAN DIE UITVERKIESING 

 

Die uitverkiesing is 'n positiewe bekeringsboodskap en 'n dankbaarheidsboodskap. 

 

9.1 ŉ Bekeringsboodskap 

   

Sodra die mens wat eerlik wil wees met God en met homself, hoor van hierdie leer, dan vra hy 

dadelik: En wat van my? Is ek uitverkies? Dit bring onrus in sy siel wat deur die Gees gewek word 
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en wat alleen in God rus kan vind. Hy gaan dan soos hy is na God en maak aanspraak op sy beloftes 

tot redding (1 Joh. 1:9; Jes. 1:18; Joh. 6:37). Op God se tyd breek die vrede deur wat alle verstand 

te bowe gaan (Fil. 4:7) en getuig die Heilige Gees saam met sy gees dat hy 'n kind van God is 

(Rom. 8:16). Waar staan jy? 

 

9.2 ŉ Dankbaarheidsboodskap 

 

En as 'n mens reeds deur sy genade weet dat jy aan Hom behoort, en jy hoor van hierdie goddelike 

aksie vir jou en jy besef en bedink: Ek is ook uitverkies! Hoekom het God dit gedoen? Ek is dan 

so skuldig en sondig! Dan begryp jy iets van sy groot genade en jy sink opnuut op jou knieë in 

diepe stille toewyding en aanbidding. 

 

Toetsvrae: 

1. Wat is die Raad van God? 

2. Wat is die uiteindelike doel van God met sy wêreldplan? 

3. Watter beeld kan ons gebruik om aan te dui dat God se uitverkorenes 'n organiese eenheid vorm? 

4. Op grond waarvan verwerp God sekere mense? 

5. Op grond waarvan kan ons sê dat die mens 'n vrye wese is wat verantwoordelik kan kies? 

 

Les 15 
 

DIE WELDADE WAT GOD AAN SY KERK SKENK 
 

DIE VERGEWING VAN SONDES, DIE OPSTANDING VAN DIE 

LIGGAAM, DIE EWIGE LEWE 
 
A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 21 EN 22 
 

SONDAG: 21 – VRAAG EN ANTWOORD: 56 

 

Vraag: Wat glo jy van die vergewing van die sondes? 

 

Antwoord: Dat God, op grond van die voldoening van Christus, aan al my sondes en ook my 

sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry1, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil 

Hy aan my die geregtigheid van Christus skenk2 sodat ek nooit in die strafgerig van God sal 

kom nie3. 

 

Skriffundering 

1. 2 Korintiërs 5:19; 1 Johannes 1:7; 1 Johannes 2:2 

2. Psalm 103:3; Psalm 103:10; Psalm 103:12; Jeremia 31:34; Miga 7:19; Romeine 7:23-

25 

3. Johannes 3:18; Johannes 5:24 

 

SONDAG: 22 – VRAAG EN ANTWOORD: 57 

 

Vraag: Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? 
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Antwoord: Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal 

word nie1, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, 

weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word2. 

 

Skriffundering 

1. Lukas 16:22; Lukas 20:37-38; Lukas 23:43; Filippense 1:21; Filippense 1:23 

2. Job 19:25-26; 1 Korintiërs 15:53-54; Filippense 3:21; 1 Johannes 3:2 

 

SONDAG: 22 – VRAAG EN ANTWOORD: 58 

 

Vraag: Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? 

 

Antwoord: Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar1, 

ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit - 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor 

gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie - om God daarin ewig te prys2. 

 

Skriffundering 

1. 2 Korintiërs 5:2-3 

2. Johannes 17:24; 1 Korintiërs 2:9 

 

Lees: Joh. 15 
 

B. DIE VERGEWING VAN SONDES 
 

Daar is al vraagtekens gestel oor die feit dat die Kategismus en die geloofsbelydenis nou eers van 

sonde praat, nadat die wederkoms en die lewe in die kerk alreeds behandel is. Moet mens nie eers 

vergifnis van sonde kry voordat jy aan die kerk behoort nie? Nee, die artikel staan op sy regte plek 

want die vergifnis van sonde is nooit los te maak van die kerk nie. Dit is deur die prediking van die 

Woord wat die Heilige Gees die mens oortuig van sonde en van die behoefte aan vergifnis. Buiten-

dien – dit is eers wanneer die mens tot geloof gekom het en weet dat Christus ook vir jou gesterf 

het, dat jy die erns van sonde en vergifnis kan begryp. Eers as jy besef watter verskriklike dinge 

sonde aan Christus gedoen het, kan jy ook begryp wat vergifnis beteken. 

 

Dit is die hart van die evangelie hierdie: die ontsaglike belydenis dat God sonde vergewe! Dit is 

die reusagtige paradoks van die Bybel 

 

1. WAT IS SONDE?  

 

Laat ons dit weer eens kortliks nagaan. Sonde het 'n geweldige kloof gebring tussen God en mens. 

Die gesprek is afgebreek. Dit kan nie so maklik herstel word nie, want daar is 'n niemandsland 

waaroor die vuurpeloton van God se toorn waghou. Vir God is sonde nie maar 'n klein dingetjie 

nie, maar die saboteur, die terroris, wat daarop uit is om gewetenloos in te dring en die mooiste 

vestings van God se pragtige orde op te blaas. Ons speel en heul miskien met die sonde, maar nie 

God nie. 

 

Die woorde wat die Bybel gebruik vir sonde is: opstand, rebellie (Jes. 1:2), om jou doel te mis 

(Gen. 39:9), verkeerde dade uit 'n verkeerde gesindheid (Jer. 31:2). Dit is iets wat ten diepste teen 

God en teen sy orde is. Dit alles dui op ongeloof en 'n wanverhouding met God. 
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Vir God is dit nie maar om't ewe nie. Dit raak Hom! God het die mens lief en Hy weet dat die sonde 

sy orde wil vernietig en die mense se ondergang wil bring. Daarom is sonde vir Hom sonde en nie 

'n speletjie nie. Die siekte van die verlamde man in Markus 2 was vir Hom nie naastenby so ernstig 

as sy sonde nie. Eers sê Hy: "Mens, jou sondes is jou vergewe!" Die omstanders brom, want hulle 

reken dis maklik om sondes te vergewe, maar die siekte kan nie genees word nie. Christus het die 

siektes maklik en dikwels laat wyk, maar vir sonde moes Hy eers self aan die kruis sterf. Sonde 

soek ons totale ondergang en absolute knegskap aan Satan. 

 

2. EN GOD VERGEWE DIT!  

 

Dit is onbegryplik! Hy leer ons: so lyk sonde, so afskuwelik, so totaal onaanvaarbaar! En tog 

vergewe God dit! Ons hoef nie slawe te wees nie. Dit is nie nodig dat ons verwoes word nie. God 

kan dit vergewe! (Ps. 32:2; Rom. 4:8; Jes. 55:7). 

 

Vergewe? Ons ken die woord so goed. Maar wat beteken dit as God vergewe? 

 

Hy neem ons sondes weg asof dit nooit daar was nie; soos 'n newel, 'n wolk wat weer verdwyn het 

in die lug (Jes. 44:22); "so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons 

oortredinge van ons" (Ps. 103:12); al is dit rooi soos skarlaken of purper, Hy maak dit wit soos 

sneeu of wol (Jes. 1:18); Hy wis dit uit soos hulle destyds daardie primitiewe ink sommer maklik 

verwyder het (Hand. 3:19). Hy bedek dit met sy bloed sodat niks daarvan meer uitsteek of sigbaar 

is nie (Rom. 4:7); Hy reken dit nie meer as skuld nie. Dit word afgesny (Rom. 4:8); Hy was ons 

daarvan in sy bloed (Openb. 1:5; 1 Joh. 1:7); Hy sny die bande daarvan los (Ps. 124:7). 

 

Ons mense sê dikwels: Ek sal jou vergewe, maar ek sal dit nooit vergeet nie. Maar God vergewe 

en vergeet! "Ek sal daar nooit meer aan dink nie" (Hebr. 8:12, 10:17). Watter troos! Watter weelde 

vir die siel wat platgeslaan is deur sy skuld en wroeging. God vergeef rojaal en radikaal en 

onvoorwaardelik. As God vergewe, is dit vir goed met daardie sonde uit en gedaan. Hy kom nooit 

weer daarop terug nie. 

As Hy klaar vergewe het, sal ons nooit weer voor God as 'n aangeklaagde staan nie. "Daar is dan 

nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie" (Rom. 8:1; Joh. 3:17-19). 

 

3. WAT HET DIT HOM GEKOS?  

 

Moenie dink dat hierdie vergifnis goedkoop is nie. Gelukkig het God gereken dat dit nie te duur is 

om met Sy Seun te betaal vir ons sondes nie. Genade, is juis dit dat God sy toorn oor sonde (wat 

nooit ter syde gestel kan word nie aangesien Hy heilig en regverdig is – ook in sy liefde) nie aan 

die sondaars toereken nie. Hy wend dit af van die mens en die enigste ware sondelose, Jesus 

Christus, word daarmee getref. Dit kos sy dood, maar daardie dood geld dan ook vir ons! (Rom. 

6:10, 11). 

 

Voltaire (daardie groot humanis) het gesê dat dit maar God se beroep is om te vergewe! Maar hy 

het vergeet dat voor dit kan gebeur, moet die hele kwessie van skuld eers opgelos word. Dit het 

Jesus aan die kruis gedoen toe Hy, die onskuldige, al die skuld van die sonde op Hom geneem het. 

Daarom het sy menslike hart daaronder gebreek. Hierdie kruis feit roep met 'n onweerspreekbare 

stem ons skuld uit. Hy bely aan die kruis ons almal se skuld! 

 

Dan vind die groot ruil plaas. Hy bely nie net ons skuld nie, maar Hy vervang ons 

ongehoorsaamheid met sy volkome gehoorsaamheid. Nie net ons daadsondes nie, maar ook ons 

erfsondes (waaruit die daadsondes spruit) word uitgegrawe uit die verborge dieptes en aan God 
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voorgehou. Dan sien ons eers wat God van die sonde dink. Hy vergewe dit nie maar sommer omdat 

Hy vrymagtig is nie, nee, Hy vergewe eers nadat sy wet nagekom is, en aan sy eis van geregtigheid 

voldoen is. 

 

Toe die stof na die aardbewing by Golgota opgeklaar het, en die skemerlig na die drie uur duisternis 

deurgebreek het, het Hy daar gehang; bleek, verslae, verlate, dood. Dit het ons sondes gedoen. Eers 

daarna het God vergewe! 

 

4. WAT VRA HY VAN ONS? 

 

"As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle 

ongeregtigheid te reinig" (I Joh. 1:9). Ons moet ons sondes bely, d.w.s. ons skuld erken met berou. 

God vergeef nie sondes wat ons dig toehou met leuens en ontkennings nie. Eerlik, soos die 

tollenaar, moet ek eers op my bors slaan in berou 

 

Dan vergewe Hy nie net nie, maar Hy maak ook skoon, en Hy gee ook nog iets kosbaars in die 

plek van die sonde wat Hy wegneem, nl. geregtigheid. Die sondaar kry ook nog 'n status wat hy 

nooit voorheen gehad het nie. Hy het, as rebel, as saboteur, geen reg voor God gehad nie. Nou 

verander alles. 

 

Hierdie dinge was nie goedkoop nie, en daarom mag ons ook nie goedkoop sondig, asof God maar 

sal aanhou en aanhou vergewe nie. Onse God is ook 'n verterende vuur wat Hom nie laat bespot 

nie (Heb. 12:29). Daarom gaan die nuwe lewe altyd saam met vergifnis, die afsterf van die "ou 

mens" en die opstaan van die "nuwe mens" (Efes. 4:24; Kol. 3:10). By die kruis, waar die mens 

vergifnis vind, leer hy ook wat sonde is en kan hy nooit meer die sonde "dapper" doen nie. Is jy al 

seker van die vergifnis van jou sondes – almal, ook jou sondige natuur? 

 

C. DIE OPSTANDING VAN DIE LIGGAAM 
 

Die Christen het 'n heerlike toekoms in Jesus Christus. Sy pad loop nie vas teen die muur van die 

dood nie. Ons wil nou praat oor wat gebeur by die dood van die mens; wat volg onmiddellik daarna 

en wat gebeur uiteindelik by die wederkoms van Christus (Vgl. Les 12). 

 

In hierdie besinning oor die toekomsverwagting, is dit belangrik dat ons die regte verhouding tussen 

liggaam en siel sal raaksien. God het die mens as liggaam en siel geskep. Daarom moet ons nie die 

fout van die ou Grieke en die Materialisme maak, wat die siel onderskat en die liggaam oorskat 

nie. Ons moet ook nie die fout van die Oosterse godsdienste maak wat die liggaam heeltemal 

geringskat nie. Vir hulle is die liggaam slegs die kerker van die siel waaruit hy moet loskom. 

 

Nee, ook die liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees (1 Kor. 6:19) en is saam met die gees 

voorwerp van God se verlossing. 

 

1. DIE DOOD 

 

1.1 Deur die sonde 

  

Die dood het gekom as gevolg van die sonde. Dit verteenwoordig die breuk met God deur die 

mens. Dit is die vyand van die lewe. Dit breek op 'n gegewe oomblik die band tussen liggaam en 

siel wat God by die skepping gebind het (Gen. 3:19; Job. 34:14, 16; Ps. 90:3; Pred. 12:7). 
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1.2 Bring skeiding 

 

Die ware betekenis van die dood is dat dit skeiding bring. Die stof (liggaam) keer na die aarde 

terug, dit word verteer, maar die gees (siel) gaan na God (Pred. 12:7; Fil. 1:23). Dit kan duidelik 

gesien word in die verskil tussen 'n lyk en 'n slapende. 

 

1.3 Onontwykbaar 

 

Die dood is onontwykbaar. Al weet ons niks anders van die toekoms nie, dan weet ons wel dat die 

dood vir almal kom (Ps. 49:15; Heb. 9:27). 

 

1.4 Is oorwin 

 

Gelukkig leer die Bybel ons baie duidelik dat ons gemeenskap met God nie stil word as die hart 

stil raak nie. Christus het die dood oorwin, dit vernietig (I Kor. 15:54; Jes. 25:8). Hy het die dood 

doodgemaak. Ja, ons sal almal nog sterwe, maar die Bybel noem dit selfs maar 'n slaap (Joh. 11:11) 

en die dooies "ontslapenes" (Mark. 5:39; I Thes. 4: 15) want die dood sal eendag tog sy greep 

verloor. Iemand wat in Christus glo, sal lewe al het hy ook gesterwe (Joh. 11:26). In Christus spreek 

die graf en die dood glad nie die laaste woord nie. 

 

2. DIE DOOD SE GREEP 

 

Vir 'n tyd lank is die skeiding wat die dood tussen liggaam en siel bring egter werklik. Hierdie 

tydperk noem ons die "tussentoestand". 

 

2.1 Wat word van die siel na die dood? 

 

2.1.1 Die siele van die gelowiges gaan onmiddellik by die dood na Christus, d.w.s. na die hemel 

(Luk. 16:22, 23, 23:43, 46; Hand. 7:55, 56; Ps. 73:24, 25; 2 Kor. 5:1). Ook die siele van die 

ongelowiges gaan onmiddellik na die dood na die hel (Jes. 14:9). 

 

2.1.2  Hierdie siele verkeer in 'n toestand van bewustheid. Dit is nie 'n sieleslaap waarin hulle 

totaal niks weet nie, inteendeel: die siele van die gelowiges verkeer in 'n toestand van geluk 

en saligheid (Fil. 1:23; Openb. 14:2; Ps. 73:24) want hulle is by Christus. Die siele van die 

ongelowiges daarenteen verkeer in duisternis, ellende en smart. (2 Thes. 1:9; Matt. 18:8; 

Openb. 20:10, 15). Maar vir die gelowiges is dit rus, 'n "Sabbatsrus" (Job 14:6; Hebr. 4:9). 

Hulle sal hulle nie meer kwel oor die aardse dinge nie (Jes. 63:16) want hulle smaak 

volmaakte bewuste kennis en genieting van God (I Kor. 13:12). Die siele van die 

ongelowiges weer, aan die ander kant, ondervind bewustelik die rampsaligheid van die hel 

(Matt. 25:30, 46; Openb. 19:20, 20:10). In hierdie saligheid en oordeel is daar 'n baie groot 

verskeidenheid, in die sin van groter en minder genadeloon (I Kor. 15:41) en swaarder en 

ligter strawwe (Luk. 12:47, 48). 

 

2.1.3 Onthou egter dat dit nog nie die stadium van volle hemelse genietinge is nie, en ook nie die 

ontsettende ewige helse straf nie – om die eenvoudige en voor-die-hand-liggende rede dat 

die liggame nog van die siele geskei is. Eers by die wederkoms, wanneer die hereniging van 

siel en liggaam plaasvind, tree die volmaakte saligheid en voltooide rampsaligheid in. 

 

2.2 Wat word van die liggaam na die dood? 
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Die fisieke ontsielde liggaam bly agter as 'n lyk. Dit begin onmiddellik te ontbind. Die Bybelse 

metode is om dit dan onder die aarde te begrawe waar dit stadig geheel tot stof ontbind. Vir ons as 

Gereformeerdes is dit van baie groot belang, nie alleen dat die liggaam 'n tempel van die Heilige 

Gees genoem word nie, maar ook dat "hierdie selfde liggaam van my" uit die graf sal opstaan, al 

sal dit in 'n verheerlikte vorm wees. 

 

3. DIE DOOD SE DOOD 

 

3.1 Christus verlos die hele mens. Daarom is die toekoms ons vriend. Daar is die sinvolle en 

ryke belofte dat die siel en liggaam wat deur die sonde uitmekaar geskeur is, weer by die 

wederkoms verenig sal word. 

 

3.2 Skielik sal daar 'n basuin opklink. Die sirenes sal loei 1 Thes. 4: 16). Op die helder middag 

word die son duister, die sterre val, die aarde bewe, engele verskyn. Iets geweldigs gebeur. 

Die Seun van die mens kom weer op die wolke net soos Hy weggeneem is (Hand. 1:11; Joh. 

5:28). Die voleinding van die tye het aangebreek. Dan gebeur die wonder waarvan Esegiël 

gepraat het (Eseg. 37). Orals oor die hele wêreld gaan die grafte oop. Op die mees 

onverwagte plekke verrys menseliggame; uit die see, uit die ruïnes, uit die woestyne, uit die 

strate… (Joh. 5:28; Openb. 20:13). 'n Deel van hulle styg op, Christus tegemoet. Hulle is 

"die wat in Christus gesterf het wat eerste opstaan" (Joh. 6:40; I Thes. 4:16). Al die ander 

liggame kom ook asof uit die niet te voorskyn (Dan. 12:2). 

 

3.3 Nou skep dit egter 'n groot probleem. Hoe sal dit ooit moontlik wees? Wat van die liggame 

van mense wat deur wilde diere of haaie opgevreet is? Wat van mense, soos die Bybelfigure, 

wat al eeue en eeue dood is? Hoe staan al hierdie liggame op? Daar kan nog baie vrae 

bygevoeg word. 

 

Paulus het met hierdie selfde vrae te doen gekry. "Hoe word die dode opgewek en met 

hoedanige liggaam kom hulle?" (1 Kor. 15:35) is ook aan hom gevra. Daarom het hy dit 

gelukkig uitvoerig en gesaghebbend vir ons beantwoord in 1 Korinthe 15 wat 'n skitterende 

Opstandingslied is. 

 

3.4 Die volgende gegewens wat Paulus vir ons gee verander die probleem in 'n magtige wonder 

van God: 

 

3.4.1 Die opstandingsliggame sal wel hul identiteit behou (dit sal dieselfde mense wees) maar dit 

sal nie gelyk wees aan die aardse liggaam wat ons geken het nie. Die Kategismus sê dit is 

"hierdie vlees van my" wat opgewek word. Die mens sal nog herkenbaar en onderskeie van 

ander mense wees. Maar die feit dat die woord "vlees" gebruik word en nie "liggaam" nie, 

dui juis aan dat die opstandingsliggaam nie gesien moet word in dieselfde maat en proporsie 

as die fisieke liggaam tydens die lewe nie. Dit sal 'n liggaam wees wat deur God "verheerlik" 

is. Maar tog sal dit 'n egte liggaam wees. Die woord "vlees" maak dit juis onmoontlik om te 

sê dat dit maar beeldspraak is i.v.m. 'n geheimsinnige geestelike werking wat plaasvind. 

Nee, ons belewe die ewigheid ook in 'n liggaamlike bestaanswyse. 

 

3.4.2 Christus het so 'n verheerlikte liggaam gehad na sy opstanding. Hulle het Hom wel herken 

en kon selfs die merke van die spykers in sy hande sien, maar Hy was tog nie meer gebonde 

aan die gewone aardse fisiese wette nie (Joh. 20:26; Luk. 24:51). Dan lees ons dat as Hy 

verskyn, ons aan Hom gelyk sal wees (1 Joh. 3:2) en "ons vernederde liggaam sal van 

gedaante verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam" (Fil. 3:21). 
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3.4.3 Nou verduidelik Paulus meesterlik hoe dit sal gebeur: Hy gebruik die beeld van 

koringkorrels. Ons aardse liggame is soos koringpitte wat jy plant in die aarde (begrawe), 

maar, sê hy, dan kom daar tog nie vaal koringkorrels (pitte) op nie, maar 'n groen plantjie, 'n 

halm wat sappig en soepel is. Dit is wel koring, maar nie dieselfde (identiese) vorm as die 

saad nie. Daar vind 'n wonder van metamorfose plaas, (soos daar 'n metamorfose is wanneer 

die vlinder uit die papie kom). 

 

3.4.4 Dan beskryf hy ook wat die verskil sal wees. Dit maak ons opgewonde, want dink net wat 

dit gaan beteken vir mense wat oud en swak en gebreklik en sieklik is! Ons stel dit skematies 

voor: 

 

 

Die aardse liggaam wat gesaai (begrawe) 

word 

in verganklikheid 

in oneer 

in swakheid 

'n natuurlike liggaam 

 

 

Die verheerlikte liggaam wat opgewek word 

 

in onverganklikheid  

in heerlikheid 

in krag 

'n geestelike liggaam 

 

Ons huidige liggame dra die littekens van sonde, skande, siekte en swakheid, maar ons 

hemelse liggame sal toonbeelde wees van krag en heerlikheid. Die gewone aardse behoeftes 

sal dit ook nie meer bind nie (I Kor. 6:13; Matt. 22:30). 

 

3.5 Ook die liggame van die ongelowiges wat opstaan uit die grafte sal 'n verandering 

ondergaan, en al sê die Bybel ons min daarvan, weet ons dit sal "afgryslik" wees (Jes. 66:24; 

Dan. 12:2). 

 

3.6 Die mense wat by die wederkoms nog in die lewe is, sal "in 'n oogwink" verander word, (I 

Kor. 15:51) sodat almal hierdie verheerlikte liggame sal hê en al die uitverkorenes dus saam 

met Christus sal deel in die nuwe aarde, nuwe hemel en nuwe orde wat Hy skep. 

 

3.7 So sal daar van die dood niks oorbly nie, altans nie vir die gelowiges nie, want God sal hulle 

na siel en liggaam uitruk uit sy greep. Die dood self sal aan skerwe lê. "Die dood en die 

doderyk is in die poel van vuur gewerp" (Openb. 20:14). Die ongelowiges sal egter aan die 

dood oorgegee word en hulle sal die ewige "tweede dood" smaak saam met Satan en die 

Dier en die Valse Profeet (Openb. 20:14). 

 

Saam met Rom. 14:8 kan ons dus roem: "of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die 

Here!" Geen wonder nie dat die Kategismus vra na die "troos" van hierdie belydenis. 

 

D. DIE EWIGE LEWE 
 

Hierdie lewe wat ons ken, is so ontsettend kort. Dit is 'n soete troos om te kan hoor van "ewige 

lewe". Maar hierdie lewe is die steierwerk vir die ewige lewe. Daarom is dit so belangrik! 

 

1. WAT IS DIT? 
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1.1 Om iets van die begrip "ewige lewe" te verstaan, moet ons eers iets weet van "ewig" en 

"ewigheid" en dan moet ons onthou: 

 

1.1.1 Dit is die teenoorgestelde van tyd en tydelik en aards. 

 

1.1.2 Daarby kom dat dit nie sonder meer met tyd vergelyk kan word nie. Die begrip "ewigheid" 

kan nooit met 'n beperkte menslike verstand begryp word nie, omdat daar geen menslike 

denkbeeld of maatstaf is waaraan die ewigheid gemeet kan word nie. Hoe meet 'n mens iets 

wat bv. geen begin en geen einde het nie? As die. Bybel praat van "in die begin", bedoel hy 

ook die begin van die tyd, want God het ook die tyd geskep. Vóór die tyd was ewigheid en 

lank na die tyd opgehou het, sal daar nog ewigheid wees. Die ewigheid omsingel die tyd. 

Tyd is maar net 'n strepie in die ewigheid. Tyd is maar die spoortjie waarop God ons brein 

laat loop het ten einde die verlede en die hede en die toekoms te kan beleef. 

 

Maar God is ewig en van die ewigheid, daarom geld die beperkings van die tyd nie vir Hom 

nie en is 1000 jaar vir Hom soos 'n nagwaak as dit verbyvlieg (Ps. 90:4). Ewigheid is van 'n 

ander en ontsaglik heerliker dimensie as ons tyd. 

 

Tog praat die Bybel ook van "ewig" wanneer hy bedoel nimmereindigende of oneindige. 

(Letterlik: die eeue van die eeue. Herhalende meervoud) (Fil. 4:20). Daarom is een van God 

se eienskappe dat Hy ewig (eeuig) is, omdat Hy immerdurend is. Hy gaan nie verby nie (2 

Tim. 2: 10; Heb. 5:9; Openb. 14:11, 20:10). Die element van tyd is dus wel ook daar, maar 

dit word opgeneem in die ewigheid. 

 

1.2 Net so is dit ook met die ewige lewe. Dit is wesenlik totaal anders en oneindig heerliker as 

hierdie lewe, maar tog is dit die lewe wat ons in Christus op aarde reeds hét, wat strek tot in 

die ewigheid. Net so was Jesus se opstandingsliggaam dieselfde liggaam, maar tog ook 

verskillend. So is die ewige lewe ook dieselfde lewe vir die gelowiges, maar ook oneindig 

verskillend. 

 

1.3 Adam sou hierdie ewige lewe verkry het as hy deur die werkverbond aan God gehoorsaam 

was, maar Hy het dit verbeur. Toe het Christus hierdie werkverbond kom vervul en nou 

ontvang ons dit van Hom in die genadeverbond. Omdat God in die ewige dood ingedaal het 

vir ons, verwerf Hy vir ons die ewige lewe (Joh. 14:6). 

 

1.4 Dit is dus daardie lewe wat deur Adam verbeur en verbrou is, wat langs die weg van die 

kruis weer eens na ons toe kom. Dit is daardie innige volmaakte gemeenskap met God (Joh. 

11:25, 26). Dit word genoem 'n erfenis, 'n kroon, 'n maaltyd, 'n koninkryk (1 Petr. 1:4; 2 

Tim. 4:8; Openb. 3:20; Matt. 5:3). Dit is dus die herstel van die volmaakte gemeenskap met 

die Drie-enige God na die tragiese breuk wat plaasgevind het. Christus gee dit aan ons. Ons 

verdien of verkry dit nie self nie (Joh. 10:28). Dit is ook die volmaakte gemeenskap met die 

engele en met die heiliges (Matt. 8:11, 25:21). 

 

2. WANNEER KRY ONS DIT? 

 

Ons het dit nou reeds, maar ons gaan dit in sy volheid ontvang by die wederkoms van Christus. 

 

2.1 Die Kategismus sê ons het nou die beginsel daarvan. Dit begin by die wedergeboorte en 

bekering. Om te lewe uit die geloof in Christus is die ewige lewe. Ons lewe het twee lyne: 

die horisontale (aardse) en die vertikale (die lyn van God in die hemel wat afloop na die 
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mens op die aarde). Die vertikale lyn verbind God en mens, tyd en ewigheid, hemel en aarde. 

Die horisontale lewe strek van die wieg tot die graf. Die vertikale lewe is die lewe in 

gemeenskap met Christus. Dit is die insnyding van die ewige lewe in ons tydelike aardse 

lewe in. Dit gebeur wanneer Christus my aanneem as sy kind. Dan kom daar 'n nuwe 

vertikale element in my lewe wat strek tot in die ewigheid en wat nie weer ophou nie, "al 

het ek ook gesterwe" (Joh. 11:25). Die horisontale lewe hou op, maar die vertikale bly vir 

ewig. 

 

Natuurlik is dit hier op aarde nog maar die begin. Ons is nog vol sonde en smarte en stryd, 

(Rom. 7:15 vv.) maar ons smaak reeds die vreugde van die dageraad wat gekom het. Daarom 

verander dit ook hierdie lewe vir ons en maak dit sinvol en heerlik. Daarom werk ons hier 

met vreugde in die Koninkryk van God want dit is reeds 'n stukkie van die ewigheid. 

 

2.2 Die ewige lewe hoort egter eintlik by die "nuwe aarde." Hierdie aarde sal deur vuur vergaan, 

(2 Petr. 3:9, 12, 13) maar God skryf sy aarde nie af nie. Hy louter dit net. Uit die ruïnes skep 

Hy 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel. Dit sal die "wedergeboorte van alle dinge" wees (Jes. 

51:6; I Kor. 7:31; Matt. 19:28). Dan kom God permanent op die aarde woon (Openb. 21:3). 

Hy bring as't ware die hemel na die aarde. Dan sal alles verander en so baie aardse tydelike 

dinge sal wegval: daar sal nie meer honger, nie meer dors, nie meer son, nie meer nag, nie 

meer 'n tempel, geen dood meer, geen droefheid, geen geween, geen moeite meer wees nie; 

nie meer 'n enkele vervloeking, nie meer iets wat verontreinig en gruwelikheid of leuens 

doen nie, (Openb. 7:16, 21:4, 22-27) "maar God sal by die mense woon en die nasies sal in 

die lig van sy heerlikheid wandel" (Open. 21:3, 24). 

dat ons Hom volkome sal liefhê (I Joh. 2:5). 

dat ons Hom volmaak sal aanbid en geniet (Openb. 21:4). 

dat ons met Christus sal wees (Fil. 1:23). 

 

2.3 Die kenmerke van hierdie ewige lewe is: 

dat ons God volmaak sal ken (I Kor. 13:9, 12). 

Dit is 'n lewe van God, uit God, met God en vir God. Daar is aanskouing van God, 

gelykvormigheid aan Christus en ware gemeenskap met die Heilige Gees, volmaak, 

vlekkeloos, sonder gebrek. 

Die dringendste vraag van die ganse lewe is dié van die ryk jongman: "Wat moet ek doen 

om die ewige lewe te beërwe?" (Matt. 25:46; Openb. 21:8, 20:10). 

 

3. DIE EWIGE DOOD 

 

Die Bybel praat ook van ewige verdoemenis, ewige straf, ewige dood en ewige pyniging. In daardie 

kern-teks van die Bybel, Joh. 3:16, word tenoor mekaar gestel dat die mens of "verlore sal gaan" 

of die "ewige lewe" kan hê. Die hel beteken om vir altyd deur God verlaat te wees – om deur God 

afgeskryf te word, finaal, ewig! Afgryslik! 

 

N.G.B. ARTIKEL 37: DIE LAASTE OORDEEL, DIE OPSTANDING EN DIE EWIGE LEWE 

Ons glo ten slotte, in ooreenstemming met die Woord van God, dat, wanneer die tyd gekom het 

wat die Here bepaal het - dié tyd is vir alle skepsels onbekend1 - en die getal uitverkorenes volledig 

sal wees2, ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit3 uit die hemel sal kom, 

liggaamlik en sigbaar4, soos Hy opgevaar het5, om Homself as Regter oor die lewendes en dooies 

aan te kondig5, terwyl Hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prysgee om dit te suiwer6. 
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Dan sal, gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God, alle 

mense7, mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, 

persoonlik voor hierdie groot Regter verskyn8. 

Want al die dooies sal uit die aarde opstaan9, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met sy 

liggaam waarin hy geleef het. En hulle wat dan nog sal lewe, sal nie soos die ander sterwe nie maar 

in 'n oogwink verander en uit verganklikheid onverganklik word10. 

Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word11 volgens wat hulle in 

hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg12. Ja, die mense sal rekenskap moet gee van elke 

ligsinnige woord wat hulle gesê het13, al beskou die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf; 

en dan sal die geheime bedrog en huigelary van die mense in die openbaar voor almal oopgevlek 

word. Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend 

en skrikwekkend14 maar vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk. Want dan sal hulle 

volle verlossing voltooi word en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle 

gedra het15. 

Hulle onskuld sal deur almal erken word en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek 

oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het16. 

Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld 

gebring word; hulle sal onsterflik word dog slegs om gepynig te word in die ewige vuur17 wat vir 

die duiwel en sy engele voorberei is18. 

Die gelowiges en uitverkorenes, daarenteen, sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die Seun 

van God sal hulle naam voor God, sy Vader; en sy uitverkore engele bely19 alle trane sal van hulle 

oë afgevee word20. 

Dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en 

goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as 'n beloning uit genade sal die 

Here self hulle so 'n heerlikheid gee as wat die hart van 'n mens nooit sou kon bedink nie21. 

Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus, 

ons Here, ten volle te geniet22. 

1. Matteus 24:36; Matteus 25:13; Handelinge 1:7; 1 Tessalonisense 5:1-2; 2 Petrus 3:10 

2. Hebreërs 11:39-40; Openbaring 6:11 

3. Openbaring 1:7 

4. Matteus 24:30; Matteus 25:31; 

5. Handelinge 1:11 

6. Matteus 25:31-46; Handelinge 17:30-31; Romeine 14:10; 2 Korintiërs 5:10; 2 Timoteus 

4:1; 1 Petrus 4:5; 2 Petrus 3:7 

7. 2 Petrus 3:10-13 

8. 1 Tessalonisense 4:16 

9. Deuteronomium 7:9-11; Openbaring 20:12-13 

10. Daniël 12:2; Johannes 5:28-29 

11. 1 Korintiërs 15:51-52; Filippense 3:20-21 

12. Openbaring 20:12 

13. 2 Korintiërs 5:10; Hebreërs 9:27; Openbaring 22:12 

14. Matteus 12:36 

15. Matteus 11:22; Matteus 23:33; Johannes 5:24; Romeine 2:5-6; 1 Korintiërs 4:5; Hebreërs 

10:27; 2 Petrus 2:9; Judas 1:15; Openbaring 14:7 

16. Lukas 14:14 

17. Openbaring 15:4; Openbaring 18:20 

18. Matteus 13:41-42; Matteus 25:41; Lukas 16:22-28; 2 Tessalonisense 1:3-10; Openbaring 

21:8 

19. Openbaring 20:10 

20. Openbaring 3:5 
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21. Jesaja 25:8; Openbaring 7:17; Openbaring 21:4 

22. Daniël 12:3; Matteus 5:12; Matteus 13:43; 1 Korintiërs 2:9; Openbaring 21:9-22:5 

23. Openbaring 22:20 

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Hoe weet ons dat God omgee of ons sondes doen? 

2. Noem drie maniere waarop die Bybel sondevergifnis deur God beskrywe. 

3. Noem 'n sleutelteks uit die Bybel waarin God vir ons sê wat ons moet doen omtrent ons sondes 

en wat Hy dan vir ons sal doen. 

 

Toetsvrae oor punte C en D 

1. Wat noem ons die tydperk tussen die dood en die opstanding van die liggaam? 

2. In watter hoofstuk behandel Paulus die opstanding van die dodes? 

3. Sal dieselfde liggaam opstaan wat ons in die graf lê? 

4. Wat sal gebeur met die mense wat by die wederkoms nog lewe? 

5. Wanneer ontvang ons die ewige lewe? 

 

Les 16 
 

DIE REGVERDIGMAKING – IN CHRISTUS 

NIE DEUR GOEIE WERKE NIE 
  

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 23 EN 24 
 

SONDAG: 23 – VRAAG EN ANTWOORD: 59 

 

Vraag: Maar wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo? 

 

Antwoord: Dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is1. 

 

Skriffundering 

1. Habakuk 2:4; Johannes 3:36; Romeine 1:17 

 

SONDAG: 23 – VRAAG EN ANTWOORD: 60 

 

Vraag: Hoe is jy regverdig voor God? 

 

Antwoord: Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus1, so dat al kla my gewete my aan dat 

ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie2 en dat 

ek nog gedurigdeur tot alle kwaad geneig is3, God nogtans aan my sonder enige verdienste 

van my kant4, uit louter genade5 die volkome genoegdoening6, geregtigheid en heiligheid van 

Christus skenk7. Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self 

al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het8. Aan hierdie weldaad 

het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem9. 

 

Skriffundering 
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1. Romeine 3:21-22; Romeine 3:24; Romeine 5:1-2; Galasiërs 2:16; Efesiërs 2:8-9; 

Filippense 3:9 

2. Romeine 3:9 

3. Romeine 7:23 

4. Deuteronomium 9:6; Esegiël 36:22; Romeine 4:4; 2 Korintiërs 5:19; Titus 3:5 

5. Romeine 3:24; Efesiërs 2:8 

6. 1 Johannes 2:2 

7. 1 Korintiërs 4:7; 2 Korintiërs 5:19; Romeine 4:4; Romeine 5:17; Romeine 8:15; 

Romeine 8:32; 1 Johannes 2:1; 2 Petrus 1:3-4 

8. 2 Korintiërs 5:21 

9. Johannes 3:18; Romeine 3:22 

 

SONDAG: 23 – VRAAG EN ANTWOORD: 61 

 

Vraag: Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? 

 

Antwoord: Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, 

maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my 

geregtigheid voor God is1. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my 

eie maak nie2. 

 

Skriffundering 

1. 1 Korintiërs 1:30; 1 Korintiërs 2:2 

2. 1 Johannes 5:10 

 

SONDAG: 24 – VRAAG EN ANTWOORD: 62 

 

Vraag: Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan 

wees nie? 

 

Antwoord: Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal 

volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem1 en omdat ook 

ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is2. 

 

Skriffundering 

1. Deuteronomium 27:26; Galasiërs 3:10 

2. Jesaja 64:6 

 

SONDAG: 24 – VRAAG EN ANTWOORD: 63 

 

Vraag: Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die 

toekomstige lewe wil beloon? 

 

Antwoord: Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee1. 

 

Skriffundering 

1. Lukas 17:10 

 

SONDAG: 24 – VRAAG EN ANTWOORD: 64 
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Vraag: Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie? 

 

Antwoord: Nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus 

ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie1. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 7:18; Johannes 15:5 

 

Lees Jes. 1:1-20 
 

In die vorige les het ons die laaste drie van die Twaalf Artikels behandel.  

 

Nadat ons hierdie uiters belangrike belydenis, die Twaalf Artikels, bestudeer het, moet ons vra: nou 

wat baat dit ons alles? Verander dit iets aan my lewe as ek dit glo? 

 

Die groot vraag wat mense deur alle eeue besig gehou het, is: "Hoe kom ek in die regte verhouding 

tot God, tot my medemens en tot myself te staan? In hierdie afdeling van die Kategismus kry ons 

die antwoord: deur die geloof kan ek regverdig word voor God. En dit geskied deur Christus alleen, 

deur genade alleen en deur geloof alleen. Hierdie leerstelling is een van die grondsuile van die 

Reformasie. Dit behoort weerklank te vind in die hart van elke gelowige. 

 

B. DIE REGVERDIGMAKING IN CHRISTUS 
 

1. WAT IS REGVERDIGMAKING?  

 

Ons kan die volgende definisie daarvan gee: Dit is 'n regterlike daad of uitspraak van God waardeur 

Hy die sondaar wat skuldig is, vryspreek van straf en onskuldig verklaar op grond van die offer van 

Christus en hom daardeur 'n reg gee op die ewige lewe. 

 

Ons moet onthou dat Adam alle reg voor God verbeur het. God het nou iets gedoen om daardie reg 

te herstel. Ons sondes wat ons van God weggehou het, word deur Christus weggeneem en ons word 

vrygespreek. 

 

Nou staan ons nie meer veroordeeld voor God nie. Regverdigheid (regwaardigheid) is die 

teenoorgestelde van veroordeling (Rom. 8:1). 

 

Deur hierdie regverdigmaking doen God twee uiters belangrike dinge vir ons: 

 

1.1 Hy skeld ons ons skulde en straf kwyt en ons word so onskuldig beskou en verklaar asof ons 

nooit enige sonde gedoen het nie en self alle geregtigheid vervul het, en 

 

1.2 hy gee ons 'n reg op die ewige lewe. Hiervoor word ons as sy kinders en erfgename 

aangeneem en is ons dan van dieselfde stand as Christus! (Rom. 8:17). 

 

Ons moet egter nie die regverdigmaking en die heiligmaking met mekaar verwar nie. Die 

regverdigmaking is 'n regterlike daad waardeur ons skuld weggeneem word. Die heiligmaking 

daarenteen is 'n reinigende daad waardeur die smet (die aanpaksel) van die sonde weggeneem word. 

Dit bring die nuwe lewe. Die regverdigmaking gebeur dadelik. Die heiligmaking is 'n proses. 
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Om dit alles beter te kan verstaan, gaan ons na hierdie regterlike daad van God kyk in die beeld 

van 'n hofsaak. 

 

2. DIE MENS SE SAAK VOOR GOD 

 

2.1 Wie is die beskuldigde? 

 

Die mens. Die sondaarmens. Elke mens. Die mens soos hy is. Hy hoef hom nie eers waardig te 

maak nie of goeie getuies te soek nie. Die bewysstukke lê klaar voor die hof (Rom. 3:10). 

 

2.2 Wie is die regter?  

 

God is die regter (Rom. 8:33). Hy oordeel en Hy spreek ook vry! Net God kan dit doen, want dit is 

'n goddelose (!) wat regverdig (!) gemaak word. Die twee dinge weerspreek mekaar heeltemal. 

Sonder God sou so iets net nie moontlik gewees het nie (Rom. 4:5). 

 

2.3 Wie is die aanklaer?  

 

Dit was Satan wat Josua die hoëpriester voor God aangekla het (Sag. 3). Hy kla ons ook aan. 

Hierdie vervolger stel ook ons gewetens aan om ons te beskuldig. Vir jou gewete kan jy nie lieg 

nie want hy is intiem vertroud met jou hele lewe. 

 

2.4 Wat is die aanklag? 

 

Die klagstaat bevat drie hoofpunte:- 

 

2.4.1 Dat ek teen al die gebooie van God gesondig het. Albei tafels van die wet het ek met 

gedagtes, woorde en werke oortree. 

 

2.4.2 Dat ek geeneen daarvan gehou het nie. Ek het versuim om die positiewe eise van die wet na 

te kom. 

 

2.4.3 Dat ek nog gedurigdeur geneig is tot alle boosheid. Ook vir die toekoms is daar dus nie hoop 

nie (Rom. 3:19). 

 

2.5 Wat is die pleit: skuldig of onskuldig?  

 

Ons sit die hand op die mond wanneer hierdie dinge teen ons ingebring word. Omdat ons gewetens 

oortuig is en verlig is deur die Heilige Gees kan ons niks anders doen nie. Ons is skuldig. Ons kan 

niks anders pleit nie. Ons moet maar soos die verlore seun terugkruip en erken: "Vader, ek het 

gesondig teen die hemel en voor U." Ons voel asof die aarde onder ons wil oopgaan. Ons wil vlug, 

maar ons hét gekom om hierdie saak nou eens en vir altyd uit te maak. 

 

2.6 Wat is die vonnis wat opgelê kan word?  

 

Daar is maar net een vonnis vir die sonde. Sonde is hoogverraad teen God en dit verdien die dood 

(Rom. 6:23). Almal weet dit in die hofsaal van God. Die spanning laai op. Wanneer gaan die Regter 

hierdie oordeel uitspreek? 

 

2.7 Watter saak het die verdediging?  
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Daar is nie 'n saak vir die verdediging van die mens nie. 

 

En tog staan daar Iemand op om die saak van die beskuldigde op te neem. Hy is nie maar net een 

van die advokate nie. Hy is baie meer. Hy is ook die Borg van die mens. (Hy staan vir hom in). 

 

Hy verdedig nie. Hy praat nie goed wat verkeerd is nie. Hy sê nie dat die aanklaer oordryf het of 

leuens vertel nie. Hy lê geen versagtende omstandighede aan die hof voor nie. Hy wys maar net 

daarop dat daar 'n groot ruil plaasgevind het. 

 

As die aanklaer sê: 

 

- "Hy het teen al die gebooie van God swaar gesondig". Dan antwoord hierdie Borg: "Ja, maar Ek 

het klaar in sy plek aan die wet van God voldoen. Ek het die eis van die wet dat vir die sonde 

gesterwe moet word, nagekom." 

 

- "Hy het nie een gebod onderhou nie." "Ja, maar Ek het hulle almal in sy plek onderhou." 

 

- Hy is nog steeds geneig tot alle boosheid." "Ja, maar Ek is sy heiligmaking. Ek is heilig en hy is 

in my heilig." 

 

Hierdie Borg is Christus. Hy neem ons sonde en ons ontvang sy geregtigheid. Hy word wat Hy nie 

is nie- skuldige voor God, en ons word wat óns nie is nie – regverdiges voor God. Geregtigheid 

word geruil vir ongeregtigheid. Hierdie Borg kom staan volkome in ons plek. Hy verberg ons agter 

Hom. God, die Regter, sien Hóm wanneer Hy na ons kyk (2 Kor. 5:21). 

 

2.8 Wat is die uitspraak?  

 

Menslik gesproke (ook juridies-menslik) kon daar net een uitspraak gewees het, nl. die doodstraf. 

Dit is dan ook die uitspraak. Dit word nie gewysig of ter syde gestel nie. Dit word gehandhaaf. Dit 

tref net iemand anders. Dit tref niemand minder nie as Jesus wat ons sondes op Hom neem. 

 

Na ons kant klink die verbysterende uitspraak: 'n begenadigingsbesluit word aangekondig: Jy is 

vry! Jy kan maar gaan. Jy is regverdig. Dit is God se absolute vryspraak van die sondaar want die 

plaasvervangende betaling van die boete op die sonde is nou op daardie mens se rekening gepos. 

God aanvaar hom nou as sy kind, asof hy nooit enige sonde gehad het nie, asof hy nooit skuldig 

was en asof hyself alles persoonlik reggemaak het. 

 

Ongelooflik heerlik! 

 

3. HOE VERKRY EK DIT ALLES? 

 

"Deur 'n ware geloof in Jesus Christus" (Gal. 2:16). Ons het reeds by Sondag 7 gesien dat geloof 'n 

seker kennis van God is, sowel as 'n hartlike vertroue in God op grond van daardie kennis. Dat 

Abraham in God geglo het, is hom tot geregtigheid gereken (Rom. 4:9; Gen. 15:6; Gal. 3:6). Maar 

letterlik staan daar: Abraham het "God vertroubaar verklaar." Teen alles rondom hom in, het 

Abraham nogtans daaraan vasgehou: God sal nie lieg nie. 
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So gaan dit ook met ons. Ten spyte daarvan dat my gewete my aankla van sonde op sonde, sê God: 

Jou sondes is vergewe. Jy is nou 'n kind van God. My verstand en my gevoel sê: dit is onmoontlik: 

Maar die geloof neem dit aan. God is betroubaar! 

 

Is hierdie geloof dan die grond van my regverdigmaking? Verdien my geloof dit? Nee, die grond 

van my regverdigmaking lê heeltemal buite myself in die genoegdoening, geregtigheid en 

heiligheid van Christus. Die geloof is maar net die middel, die instrument, die hand waarmee ek dit 

aanneem. Daar is geen "waardigheid" in my geloof nie. God spreek my nie vry oor die kwaliteit 

van my geloof nie, maar oor die inhoud daarvan, nl. die ruil-verdienste van Christus. 

 

Geloof bewerk nie die geregtigheid nie, dit neem dit slegs aan. God het alles reeds volmaak vir my 

gedoen, asof ek dit self gedoen het. Deur die geloof eien ek daardie geregtigheid vir my toe. 

 

4. HOE VERKRY EK DIT NOOIT? 

 

4.1 Paulus het eers gedink dat hy 'n besondere geregtigheid voor God gehad het as blaamlose 

Fariseër (Fil. 4:4-6) totdat hy op die Damaskus-pad ontdek het dat God 'n ronde nul oor sy 

lewe skryf (Fil. 4:7-14). Dit het sy voete onder hom uitgeslaan. Hy wou sy geregtigheid met 

brute geweld voor God verdien en moes tot die beskamende ontdekking kom dat daar reeds 

vir alle mense 'n geregtigheid bestaan, nl. die geregtigheid van Jesus Christus wat uit genade 

geskenk word aan almal wat glo! 

 

Dit het so 'n geweldige omkeer in sy lewe gebring dat hy later feitlik die hele brief aan die 

Romeine hieraan gewy het. 

 

4.2 Die Rooms Katolieke kerk het later 'n leer ontwikkel waardeur die mens self probeer het om 

sy geregtigheid te verwerf deur goeie werke, deur boetes en bedevaarte en aflate. Goeie 

werke verdien 'n skat vir die kerk wat weer gebruik word om vir ander geregtigheid te 

verdien. (Vgl. volgende les.) 

 

Dit was Luther, die groot hervormer, wat nadat hy met groot erns al hierdie dinge toegepas 

het, geen vrede in sy hart kon vind nie. Hy het na die klooster gegaan as monnik. Hy het 

homself gekasty. Hy het gevas. Soms het hulle hom bewusteloos op die grond van sy sel 

gevind. Skaars het hy die biegstoel verlaat of hy was weer daar omdat hy alweer onrustig 

was oor verkeerde gedagtes. 

 

Toe lees hy die brief aan die Romeine en ontdek dat die geregtigheid is "deur genade alleen, 

deur geloof alleen." Toe jubel hy dit uit: "Jesus, U is my sonde, en ek is U geregtigheid." 

En daarby het hy hierdie beroemde woorde gevoeg: 

 

"Ek is Martin Luther, sondaar. En deur die geloof is ek wat ek nie is nie: 'n kind van God, 

'n vrygesprokene, 'n regverdige, 'n erfgenaam van God." 

 

Nee, langs die weg van Rome nl. dat ek self nog ook 'n deel van my sa-ligheid moet verdien, 

sal geen mens regverdig word nie, want "al ons geregtigheid is soos 'n besoedelde kleed 

(Jes. 64:6). Selfs by die beste mense loop die kilometerteller van hulle skuld nog daagliks 

op. 

 

Rome leer ook dat die genade vir ons "bonatuurlik ingestort word" sodat ons dan op grond 

daarvan in staat is tot ons eie geregtigheid. Maar die geregtigheid word juis aan ons 
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toegereken (Matt. 11:19; Luk. 7:29). Slegs Jesus is ons geregtigheid voor God (I Kor. 1:30; 

Gal 2:20). 

 

5. ONS ANDER BELYDENISSKRIFTE  

 

N.G.B. ARTIKEL 22: ONS REGVERDIGING DEUR DIE GELOOF 

Ons glo dat die Heilige Gees 'n opregte geloof in ons harte laat ontvlam1 om die ware kennis van 

hierdie groot geheimenis te verkry2. 

Daar is dus net twee moontlikhede: In Jesus Christus is nie alles wat vir ons saligheid nodig is nie, 

óf dit is alles wél in Hom en dan het hy wat Jesus Christus deur die geloof besit, sy volle saligheid3. 

Om nou te beweer dat Christus nie genoegsaam is nie maar dat daar buite Hom nog iets meer nodig 

is, sou gruwelike godslastering wees, want dit sou beteken dat Christus slegs 'n halwe Verlosser is. 

Ons sê daarom tereg saam met Paulus dat ons deur die geloof alleen of deur die geloof sonder die 

werke geregverdig is4. 

Om presies te wees: Ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie5, want die geloof is 

slegs die middel waardeur ons Christus, ons Geregtigheid, omhels, maar wel dat Jesus Christus ons 

Geregtigheid is. Hý reken ons sy hele verdienste toe en ook al die heilige werke wat Hy vir ons en 

in ons plek gedoen het6, terwyl die geloof die middel is wat ons in die gemeenskap aan al sy 

weldade aan Hom verbind. En as die weldade ons eiendom geword het, is hulle meer as genoeg 

om vryspraak vir ons sondes te verkry. 

1. Johannes 16:13-14; 1 Korintiërs 2:12; Efesiërs 1:17-18; Efesiërs 3:16-17 

2. Johannes 14:6; Handelinge 4:12; Galasiërs 2:21 

3. Psalm 32:1; Matteus 1:21; Lukas 1:77; Handelinge 13:38-39; Romeine 8:1 

4. Romeine 3:28; Romeine 8:1; Romeine 8:33; Romeine 10:4-11; Galasiërs 2:16; Filippense 

3:9 

5. 1 Korintiërs 4:7 

6. Jeremia 27:5; Matteus 20:28; Romeine 8:33; 1 Korintiërs 1:30-31; 2 Korintiërs 5:21; 1 

Johannes 4:10; 1 Petrus 1:4-5 

 

N.G.B. ARTIKEL 23: ONS GEREGTIGHEID VOOR GOD 

Ons glo dat ons geluksaligheid geleë is in die vergewing van ons sondes om Jesus Christus ontwil 

en dat ons geregtigheid voor God daarin bestaan1. 

Die leer Dawid en Paulus ons deur te verklaar dat die mens se geluksaligheid daarin bestaan dat 

God hom die geregtigheid buite die wetsonderhouding om toereken. Dieselfde apostel sê dat ons 

verniet, dit wil sê uit genade, geregverdig is deur die verlossing wat in Jesus Christus is2. 

Ons hou daarom hierdie grondslag altyd vas: Ons gee aan God al die eer3, verneder ons voor Hom, 

erken dat ons is wat ons is en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie4 maar maak staat en 

steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen5. 

Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons in Hom glo6; dit is ook genoegsaam om al ons 

ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbystering en skrik te bevry en om ons 

vrymoedigheid te gee om na God te gaan, terwyl ons nie handel soos ons eerste vader, Adam, wat 

al bewende probeer het om hom met vyeblare te bedek nie7. 

Waarlik, as ons voor God moes verskyn terwyl ons, in watter geringe mate ook al, op onsself of op 

enige ander skepsel sou staatmaak, sou ons - helaas! - verteer moes word8. 

En daarom moet elkeen saam met Dawid sê: "En gaan nie na die gereg met u kneg nie, want 

niemand wat leef, is voor u aangesig regverdig nie." 9 

1. Psalm 32:1-2; Lukas 1:77; Romeine 4:6-7; Kolossense 1:13-14; 1 Johannes 2:1 

2. Psalm 32:1-2; Romeine 3:24; Romeine 4:2; Romeine 4:6; 2 Korintiërs 5:18-19; Efesiërs 

2:8; 1 Timoteus 2:6 

3. Psalm 115:1; Openbaring 7:10-12 
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4. 1 Korintiërs 4:4; 1 Korintiërs 4:7; Hebreërs 11:6-7; Jakobus 2:10 

5. Handelinge 4:12; Romeine 5:19; Hebreërs 10:20 

6. Romeine 4:23-25; Romeine 5:1 

7. Genesis 3:7; Jesaja 33:14; Sefanja 3:11; Hebreërs 4:16; Jakobus 2:10; 1 Johannes 4:17-19 

8. Deuteronomium 27:26; Psalm 130:3; Lukas 16:15; Efesiërs 3:12; Filippense 3:4-9 

9. Psalm 143:2 

 

D.L. HOOFSTUK: 2 PARAGRAAF: 1 

God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Sy 

geregtigheid - soos Hy Hom in sy Woord geopenbaar het - eis dat ons sondes, wat teen sy oneindige 

majesteit begaan is, nie alleen met tydelike nie, maar ook met ewige strawwe na siel en na liggaam 

gestraf moet word. Ons kan aan hierdie strawwe nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van 

God voldoen word1. 

Skriffundering 

1. Eksodus 34:6-7; Romeine 5:16; Galasiërs 3:10 

 

D.L. HOOFSTUK: 2 PARAGRAAF: 2 

Ons self kan geen voldoening gee om ons van die toorn van God te bevry nie. Daarom het God uit 

oneindige barmhartigheid sy eniggebore Seun as borg aan ons gegee. Die Seun het vir ons, of in 

ons plek, sonde en vervloeking aan die kruis geword om vir ons te voldoen1. 

Skriffundering 

1. Johannes 3:16; Romeine 5:6-10; 2 Korintiërs 5:21; Galasiërs 3:13 

 

D.L. HOOFSTUK: 2 PARAGRAAF: 5 

Verder is dit die belofte van die evangelie dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo, nie verlore 

sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie belofte moet aan alle volke en mense, aan wie 

God na sy welbehae die evangelie stuur, sonder enige onderskeid verkondig en bekend gestel word, 

met die eis tot bekering en geloof1. 

Skriffundering 

1. Matteus 28:19; Johannes 3:16; 1 Korintiërs 1:23; Handelinge 2:38; Handelinge 16:31 

 

D.L. HOOFSTUK: 2 PARAGRAAF: 7 

Almal wat egter waarlik glo en deur die dood van Christus van die sonde bevry en van die verderf 

gered word, ontvang hierdie weldaad slegs uit die genade van God. Hierdie genade is van ewigheid 

af in Christus aan hulle gegee, sonder dat Hy dit aan enigiemand verskuldig is1. 

Skriffundering 

1. 2 Korintiërs 5:18; Efesiërs 2:8-9 

 

D.L. HOOFSTUK: 2 PARAGRAAF: 8 

Dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader, dat 

die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy Seun al die 

uitverkorenes tot voordeel sal strek. So het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigende 

geloof geskenk om hulle daardeur onfeilbaar salig te maak1. Dit wil sê: Dit was die wil van God 

dat Christus deur die bloed van die kruis - waarmee Hy die nuwe verbond bevestig het - uit elke 

volk, stam, geslag en taal húlle en hulle alleen kragdadiglik sal verlos, wat van ewigheid af tot die 

saligheid uitverkies en deur die Vader aan Hom gegee is2. Ook was dit die wil van God dat Christus 

aan hulle die geloof sal gee wat Hy, soos ook die ander saligmakende gawes van die Heilige Gees, 

deur sy dood vir hulle verwerf het3. Verder, dat Hy hulle van al hulle sondes - sowel die erfsonde 

as die daadsonde wat ná en vóór die geloof begaan is - deur sy bloed sal reinig4. Ten slotte, dat Hy 
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hulle tot die einde toe getrou sal bewaar, en uiteindelik sonder enige vlek of rimpel in heerlikheid 

by Hom sal neem5. 

Skriffundering 

1. Johannes 17:9; Efesiërs 5:25-27 

2. Lukas 22:20; Hebreërs 8:6; Openbaring 5:9 

3. Filippense 1:29 

4. 1 Johannes 1:7 

5. Johannes 10:28; Efesiërs 5:27 

 

C. GOEIE WERKE RED NIE 
 

In die vorige gedeelte het ons gesien dat ons deur die geloof en deur geloof alleen geregverdig 

word, op grond van die groot ongelyke ruil, nl. dat Christus ons sonde vir Hom geneem het en aan 

ons sy geregtigheid geskenk het… As dit anders was sou ons tot die dood veroordeel gewees het. 

 

Vir baie mense is hierdie leerstuk 'n bitter pil om te sluk, want die mens wil graag alles onder sy 

beheer hê. Hy wil graag ook beskikkingsreg oor sy ewige bestemming hê. Net soos dáár in die tuin 

van Eden toe God net een boom uitgehou het waarvan hy nie mag eet nie. Toe het Satan hom verlei 

om juis oor daardie boom beskikkingsreg te wil verkry. So wil die "magtige mens" homself red en 

beskou hy dit as krenkend vir sy waardigheid dat sy mooi pogings, sy "goeie werke" nie goed 

genoeg voor God is nie. 

 

1. GOEIE WERKE – DAARDEUR WORD GEEN GEREGTIGHEID VERDIEN NIE 

 

1.1 Die mondige mens se houding 

 

1.1.1 Ons kan en mag God nie help in sy groot wondertaak van regverdigmaking van die mens 

nie. Maar juis hierteen kom die sg. mondige mens van die twintigste eeu in hewige verset. 

Hy kan dan reeds so te sê alles doen: Hy ondersoek reeds die ruimtes van die heelal en die 

planete; hy bou rekenaars wat die menslike brein ter syde stel; hy plant harte oor… Hy is so 

seker van homself. Hy het God nie nodig nie. Hy is self God! 

 

Daarom is daar verset teen 'n leerstelling wat alles in die hande van God laat. Die mens wil 

homself verlos. Hy wil, soos in so baie ander dinge, ook 'n doen-dit-self godsdiens hê. Die 

vernedering is te groot om van God afhanklik te wees. Daarom draai so baie weg van die 

Woord van God af, of hulle verdraai dit soos dit hulle pas. 

 

1.1.2 In 'n ander vorm kom hierdie selfde houding ook by sekere vromes voor. Hulle wil God 

help. Naas die werk van Christus, wat hulle graag erken, moet die mens darem ook iets aan 

God kan toon wat hy self gedoen het, hoe min ook al. God moet my goeie gesindheid 

raaksien, my mooi gebede, my opregte verlange na geregtigheid, my ware berou oor sonde, 

my gebroke en verslae hart, ens. Dikwels is ons so trots op hierdie dinge! "In ons dae dank 

die tollenaars God dat hulle nie soos die Fariseërs is nie." 

 

Die Kategismus herinner ons egter dat as ons dit dan wou aandurf om self ons geregtigheid 

te verdien (soos aan Adam die kans gegee was in die werkverbond) moet ons dade en lewens 

"heeltemal volkome en in alle dele gelykvormig aan die wet van God" wees. Maar nou is 

die teen-deel juis waar: selfs "ons beste werke is almal onvolkome en met sonde bevlek". 

Hoe kan dit enigsins deur God aanvaar word? God se wet eis dat ons Hom moet liefhê met 

ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons kragte. Maar elke dag ontbreek soveel 
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hieraan. Daarom, al dink ons daar is niks fout by ons nie, is alles fout voor God. Al ons goeie 

werk is alreeds "soos 'n besoedelde kleed" (Efes. 2:9; Gal. 3: 10; Jak. 2:10; Jes. 64:6). 

 

Daar is niks in ons wat God nie het nie. Daar is niks wat ons by Hom kan verdien nie. 

 

1.2 Rome se standpunt 

Die regverdigmaking deur die geloof alleen is 'n fondament van die Gereformeerde leer. Daarom 

is hierdie vrae spesifiek teen die leer van die Roomse Kerk gemik: 

 

1.2.1 Hulle het wel erken dat die mens nie alles aan God kan gee wat Hy vra nie. Daarom het hy 

die genade en versoening van Christus nodig. Maar Christus moet net byvoeg wat by hom 

ontbreek. 

 

1.2.2 Dan is daar ook Maria. Sy doen ook, volgens hulle, 'n geweldige groot deel. Jesus doen alles 

van God se kant af, maar Maria verteenwoordig alles wat die mens doen. Sy is dan ook vir 

hulle die voorbeeld van wat die mens kán doen, nl. om selfs sonder sonde te word! 

 

Hulle gaan nog verder. Hulle glo dat 'n mens selfs te veel goeie werke kan doen, sodat ander 

ook daarvan kan kry om in hulle guns te tel voor God. Hulle praat van "oortollige goeie 

werke". Hierdie goeie werke kan my wel nie van die ewige straf op die sonde bevry nie – 

daarvoor is Jesus se verlossingswerk nodig maar dit kan my tog van die tydelike straf verlos. 

Goeie werke verkort ook die duur van die tyd wat die siel in die vaevuur moet vertoef. 

Daarom is daar 'n hele stelsel van aalmoese, aflaatbriewe, verering van heilige voorwerpe, 

gebedekranse, ens. ontwikkel. 

 

Met hierdie stelsel van loon en persoonlike waardes voor God het die hervormers volkome 

gebreek. In die Woord is daar geen plek vir geestelike boekhouding nie. Die ware gelowige 

sal op die laaste dag nie eers kon onthou wanneer hy 'n beker koue water in sy Naam gegee 

of 'n gevangene besoek het nie (Matt. 25:34-40). 

 

Nee, hierdie leer van werkheiligheid verloën Christus se saligmakende werk vir ons. Ons 

moet alles of niks van Hom aanneem. Hy het klaar aan die eise van God voldoen. Ons is 

reeds regverdig verklaar deur God. Wat kan ons dan nog daaraan doen? En dan het Rome 

nog die vermetelheid om te verklaar dat diegene wat glo in die regverdigmaking deur die 

geloof alleen, vervloek is! 

 

2. GOEIE WERKE – DAARVOOR IS GROOT BELONGING 

 

Die doen van goeie werke is ongelukkig deur die misbruik wat Rome daarvan gemaak het, tot 'n 

groot mate in diskrediet gebring. Ook die feit dat die Here Jesus die Fariseërs berispe het omdat 

hulle goeie werke gedoen het net om deur die mense gesien te word, het gemaak dat ons huiwerig 

is (ten onregte) om oor hierdie heerlike saak te praat. 

 

Ja, dit ís so dat die Fariseërs hulle loon weg het (Matt. 6:2) maar God beloof tog 'n heerlike loon 

vir sy kinders wat hulle "lig so laat skyn dat die mense hulle goeie werke kan sien en hulle Vader 

wat in die hemel is, verheerlik" (Matt. 5:16). Daar is beloning vir goeie werke. Daarin is Rome reg 

(Matt. 5:12, 16, 25:34-46; Jak. 2:26; Hebr. 12:2; I Kor. 3:8; 2 Kor. 5:10; Matt. 19:29). Daaraan 

hoef ons nie te twyfel nie en ons hoef ook nie bang te wees om daaroor te praat nie. 
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Waar ons egter baie sterk van Rome verskil is oor die rede waarom God die beloning gee vir goeie 

werke. Rome leer dat goeie werke ons geregtigheid voor God verdien. Ons glo dat God ons die 

geregtigheid van Christus toereken uit suiwer genade, deur die geloof. As daaruit nou goeie werke 

volg, dan is dit ook genade. Hy gee dit ook vir ons. Ons is by Hom in die skuld ook vir ons goeie 

werke. Dit is nie Hy wat iets aan ons skuld wanneer ons goeie werke doen nie. 

 

Daarom sê ons: daar is 'n beloning vir goeie werke, maar dit is nie uit verdienste nie, maar uit 

genade. Dit is genadeloon. 

 

Wanneer 'n man met 'n arbeider 'n ooreenkoms aangaan dat hy hom 50c sal betaal as hy vir hom 'n 

stukkie grond omspit, dan het daardie arbeider dit regmatig verdien en kan hy ook die 50c eis as 

hy klaar die grond omgespit het. Maar wanneer 'n vader vir sy seun vra om 'n stukkie grond vir 

hom om te spit en hy later sê: "Dankie, seun, hier is vir jou 50c omdat jy die grond omgespit het", 

dan is dit 'n loon uit genade, want daardie seun was dit in elk geval aan sy vader verskuldig. Sy 

vader het al oneindig meer vir hom gedoen. Die vader het 'n reg om te verwag dat sy seun sekere 

pligte vir hom sal uitvoer. As die vader dan nog, ten spyte van die reg aan sy kant, ten spyte van 

die verpligting aan die seun se kant, vir hom 'n beloning ook dan is dit uit guns en goedheid en 

liefde. Hy hoef nie, maar hy wil. 

 

So is ons al ons liefde en dank aan God verskuldig. Ons is by Hom in die skuld. "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). Ons goeie werke is die reaksie op 

God se gawes in Christus aan ons. Die beloning daarop is 'n bonus. Dit kan nooit 'n voorwaarde 

wees waarop ons aanspraak maak nie. Dit is altyd 'n heerlike verrassing. Onthou Hy beloon dan 

maar net die gebruik van die gawes wat Hy self gee (Ps. 19:12; Hebr. 11:6; Matt. 25: 21, 10:42, 

26:13; Efes. 2:10; Openb. 14:3). 

 

3. GOEIE WERKE – DAARSONDER IS WARE GELOOF ONMOONTLIK 

 

Teenoor hierdie groot waarheid wat die hervormers weer herontdek het, nl. die regverdigmaking 

deur die geloof alleen, het Rome gou die beskuldiging ingebring dat dit "sorgelose en goddelose 

mense kweek." As goeie werke dan geen verdienste het nie, dan is die gevolg: Slordige Christene! 

Hierdie gevaar het ook reeds in Paulus se tyd gedreig. Daar was toe reeds mense wat gevra het 

waarom sal ons dit dan nog nakom, as 'n noulettende en gehoorsame lewe dan geen verdienste voor 

God het nie? Laat ons maar in die sonde bly. Dan sal God se genade meer word (Rom. 6:1). Sulke 

mense word "Anti-nomiane" genoem (anti – teen, en nomos – wet). 

 

Dit is verraderlike misbruik van 'n heerlike Goddelike leerstuk. Paulus sê daarvan: "Nee, stellig 

nie", d.w.s. sekerlik nie! Ons Kategismus sê dit is onmoontlik! Die egte; ware geloof het God lief 

en haat die sonde. Waar daar egte lewe is, daar is ook werksaamheid. 'n Goeie boom dra goeie 

vrugte. Die egtheid van die geloof word juis bewys deur dade van liefde en gehoorsaamheid. Dit 

word geken aan sy vrugte (Matt. 7:17). Dit is onmoontlik dat die geloof ledig kan wees. Die goeie 

werke en die liefde spruit voort uit die wortel van die geloof. 

 

Daarom, in plaas daarvan dat dit slordige Christene kweek, is dit juis hierdie wete en ondervinding 

van God se genade sonder enige verdienste, wat ware dankbare mense kweek! Dan is goeie werke 

vir hom 'n eer en 'n voorreg wat hy mag doen. Hy geniet dit en as hy dit versuim, bedroef dit hom. 

Die soetste loon op 'n goeie werk is 'n volgende goeie werk, want dit is God wat ook weer die wil 

om te werk tot sy eer in ons bewerk (Efes. 2:24, 22). 
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As daar dus nie goeie werke in die lewe van 'n Christen is nie, beteken dit dat die egte geloof, 

waarmee hy die ruil-geregtigheid van Christus aanneem, nie daar is nie. 

 
N.G.B. ARTIKEL 24: ONS HEILIGMAKING EN GOEIE WERKE 

Ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die Woord van 

God en deur die werking van die Heilige Gees1, dat die geloof hom wedergebore laat word en tot 

'n nuwe mens maak2, hom 'n nuwe lewe laat lei en hom van die verslawing van die sonde bevry3. 

Daarom is daar geen sprake van dat hierdie regverdigmakende geloof die mens vir 'n vroom en 

heilige lewe onverskillig sou maak nie4; inteendeel, hy sou daarsonder nooit iets uit liefde tot God 

doen nie5, maar slegs uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis. Dit is daarom 

onmoontlik dat hierdie geloof niks in die mens tot stand sou bring nie; ons praat mos nie van 'n 

dooie geloof nie maar van wat die Skrif noem 'n geloof wat tot dade oorgaan, wat die mens beweeg 

om hom voortdurend te oefen in die werke wat deur God in sy Woord beveel het. 

Hierdie werke is, as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit, goed en vir God 

welgevallig omdat hulle almal deur sy genade geheilig is. Tog geld hierdie werke nie vir ons 

regverdiging nie, want ons is in die geloof geregverdig nog voordat ons goeie werke doen6. 

Hulle sou anders mos nie goed kon wees nie, net so min as die vrug van 'n boom goed kan wees 

voordat die boom self goed is7. 

Ons doen dus die goeie werke, maar nie om iets te verdien nie – wat sou ons tog kon verdien? 

Veeleer is ons goeie werke wat ons doen, aan God verskuldig, terwyl Hy aan ons niks verskuldig 

is nie, aangesien dit Hy is wat in ons werk8. 

Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer (Filp 2:13). Laat ons daarom let 

op wat geskrywe staan: "...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). 

Tog wil ons nie ontken dat God die goeie werke beloon nie9, 

maar dit is deur sy genade dat Hy sy gawes bekroon. Verder, al doen ons ook goeie werke, maak 

ons dit glad nie die grond van ons saligheid nie, want ons kan geen werk doen wat nie deur ons 

sondige natuur besmet en ook strafwaardig is nie10. 

En al kon ons ook één goeie werk lewer, is die herinnering aan net een sonde vir God genoeg om 

dit te verwerp11. 

Op hierdie manier sou ons altyd in twyfel verkeer, heen en weer geslinger sonder enige sekerheid 

en ons arme gewete sou altyd gekwel word as dit nie op die verdienste van die lyding en sterwe 

van ons Verlosser steun nie12. 

1. Handelinge 16:14; Romeine 10:17; 1 Korintiërs 12:3; 1 Tessalonisense 1:4-5 

2. Esegiël 36:26-27; Johannes 1:12-13; Johannes 3:5; Johannes 6:29; Handelinge 15:9; 

Efesiërs 2:4-6; Titus 3:5; 1 Petrus 1:23 

3. Johannes 5:24; Johannes 8:36; Romeine 6:4-6; 1 Johannes 3:9 

4. Galasiërs 5:22; Titus 2:12 

5. Johannes 15:5; Romeine 14:23; 1 Timoteus 1:5; 2 Timoteus 1:9; Titus 3:8; Hebreërs 11:4; 

Hebreërs 11:6 

6. Romeine 4:5; Galasiërs 5:6; 1 Tessalonisense 2:13 

7. Matteus 7:17 

8. Romeine 11:6; 1 Korintiërs 1:30-31; 1 Korintiërs 4:7; Efesiërs 2:10 

9. Lukas 17:10; Romeine 2:5-7; 1 Korintiërs 3:14; Filippense 2:13 ; 2 Johannes:8; Openbaring 

2:23 

10. Romeine 7:20-24 

11. Jakobus 2:10 

12. Habakuk 2:4; Matteus 11:28; Romeine 10:11 

 

Toetsvrae oor punt B 
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1. Wat neem die regverdigmaking van ons weg voor God? 

2. Moet ons eers heilig en volmaak wees voordat God ons regverdig maak? 

3. Watter ruil vind plaas om regverdigmaking moontlik te maak? 

4. Wat is die 3 aanklagte teen ons wat Christus vir ons elkeen persoonlik ondervang? 

5. Gee God hierdie geregtigheid aan my omdat ek so sterk in Hom glo? 

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Het God ons volkome gered of ontbreek daar iets aan die offer wat Hy gebring het? Is daar sekere 

sondes waarvoor Hy nie gesterf het nie? 

2. Wat word bedoel met die leer van oortollige goeie werke? Kan ons dit aanvaar? 

3. Is daar 'n loon vir goeie werke? Verdien ons dit? 

4. Is goeie werke die oorsaak van ons geregtigheid of is dit die vrug daarvan? 

5. Is dit moontlik dat 'n mens aan die Here kan behoort en tog nog in sonde kan bly lewe soos voor 

jou redding? 

 

Les 17 

 

DIE GENADEMIDDELE 

DIE WOORD VAN GOD EN DIE SAKRAMENTE 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 25 
 

SONDAG: 25 – VRAAG EN ANTWOORD: 65 

 

Vraag: Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so 

'n geloof dan vandaan? 

 

Antwoord: Die Heilige Gees werk dit in ons harte1 deur die verkondiging van die heilige 

evangelie en versterk dit deur die gebruik van die sakramente2 

 

Skriffundering 

1. Johannes 3:5; Efesiërs 2:8; Efesiërs 6:23; 1 Korintiërs 2:12; 1 Korintiërs 12:3; 

Filippense 1:29 

2. Matteus 28:19; Romeine 10:17; Efesiërs 1:17-18; 1 Petrus 1:22-23 

 

SONDAG: 25 – VRAAG EN ANTWOORD: 66 

 

Vraag: Wat is sakramente? 

 

Antwoord: Dit is heilige, sigbare tekens en seëls wat God ingestel het om ons deur die gebruik 

daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. Hierdie 

belofte is dat God vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, 

vergewing van die sondes en die ewige lewe uit genade skenk1. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 17:11; Levitikus 6:25; Deuteronomium 30:6; Jesaja 6:6-7; Jesaja 54:9; 

Esegiël 20:12; Romeine 4:11; Hebreërs 9:7-9; Hebreërs 9:24 
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SONDAG: 25 – VRAAG EN ANTWOORD: 67 

 

Vraag: Is die Woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van 

Christus wat aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? 

 

Antwoord: Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die 

sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir 

ons volbring is1 

 

Skriffundering 

1. Romeine 6:3; Galasiërs 3:27 

 

Sondag: 25 – VRAAG EN ANTWOORD: 68 

 

Vraag: Hoeveel sakramente het Christus in die Nuwe Verbond of Testament ingestel? 

 

Antwoord: Twee, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal. 

 

Lees: Rigt. 6:11-24 en 33-40 
 

Toe ons die Twaalf artikels van die Apostoliese geloofsbelydenis deurgegaan het, het ons geleer 

dat ons deur 'n opregte geloof regverdig word by God en dat ons goeie werke dit nooit kan verdien 

nie – al is ons goeie werke baie noodsaaklik as vrugte van die geloof wat dan ook deur God uit 

genade beloon word. 

 

Nou volg die logiese vraag: Waar kom hierdie geloof vandaan? Hoe verkry ek dit? As God dit aan 

my gee, hoe gee Hy dit? Gee Hy dit direk aan my of gebruik Hy sekere middele? 

 

God maak gebruik van middele 

 
Ons het gesien dat ook die geloof 'n gawe van God is (Ef. 2:8; Hand. 16:14). God gee nie alleen 

die genade aan ons nie, maar terwyl die geloof die "hand" is waarmee ons daardie genade aanneem, 

gee God ook daardie "hand" aan ons. Hy voorsien nie net die water vir die aan-dors-sterwende nie, 

maar Hy gee ook die beker om dit uit te drink. 

 

Ook hierin tree God wonderlik op: Hy, wat geen middel nodig het nie, gebruik tog middele om die 

geloof in ons hart te bewerk. So kom God ons tegemoet. As Hy dit in een oogwenk aan ons gegee 

het, sou ons dit seker nie kon begryp nie en sou ons dit ook nie waarlik kon aanvaar en ons eie kon 

maak nie.  

 

Waar kom so ŉ geloof dan vandaan? Die Heilige Gees bewerk dit in ons hart. Maar hoe? “Deur 

die verkondiging van die heilige evangelie”. Hiermee word bedoel die Woord van God en nie net 

die vier evangelies nie, maar die hele “blye boodskap” aangaande God in Christus. Die geloof wat 

so bewerk word, word dan ook weer versterk deur die gebruik van die sakramente. Daarom word 

die Woord en die Sakramente Genademiddele genoem. Dit is God se lewensmiddels, sy 

geneesmiddels, wat Hyself nie nodig het nie, maar wat Hy ter wille van ons gebruik. 

 

B. DIE WOORD VAN GOD 
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1. DIE VERKONDIGING VAN DIE WOORD 

 

Op elke kansel is daar 'n Bybel. Die predikant moet daardie Woord preek en nie sy eie gedagtes en 

beskouinge aan die gemeente opdis nie. Dit is daardie Woord wat hy moet uitlê, verduidelik, 

verkondig, onderstreep en toepas. 

 

In ander kerke is 'n altaar of kerse die aandagpunt van die kerkgebou, maar by ons is die preekstoel 

met die Bybel daarop in die middel, want in daardie Bybel self word 'n besondere plek toegeken 

aan die prediking. "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. 10:13, 14) 

 

"Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is uit die Woord van God," (Rom. 10:17). van die 

mens geskied. Ook die volgende tekste sê duidelik dat die redding van die mens geskied d.m.v. die 

prediking van die Woord: 1 Kor. 1:21; Jak. 1:21; 1 Petr. 1:23. Op die Pinksterdag is 3 000 gered 

d.m.v. die prediking van Petrus; (Hand. 2:41) Nineve is gespaar op grond van die prediking van 

Jona (Jona 3:4, 5). Daarom is dit ook so uiters belangrik dat 'n mens sal kerk toe gaan sodat jy die 

"een wat preek" kan "hoor", sodat God daardeur die geloof in jou kan werk. I.v.m. die geweldige 

belangrikheid van die bywoning van eredienste kan die volgende tekste nagegaan word: Ps. 84:2, 

3; 42:3, 5; Jes. 55:3; Matt. 18:20; Luk. 4:16; Luk. 11:28; Hand. 20:17; 13:14, 15; 17:2; 1 Kor. 1:21, 

23; 1 Kor.14:26; Efes. 5:19, 20; Kol. 3:16; 4:16; 1 Tim. 4:11, 13; Tit. 1:11; 4:3; Heb. 6:1; Heb. 

10:25; Joh. 8:47. Deur die prediking bewerk die Heilige Gees die geloof, (1 Petr. 1:2, 3, 2:2) en 

God vergader en bou sy kerk deur die verkondiging van sy Woord. Dit is nie maar net 'n vrywillige 

en onverskillige saak of ek kerk toe gaan of nie. Dit is lewensbelangrik vir die geloof! 

 

2. DIE WONDER VAN DIE WOORD 

 

Die geloof kom deur die prediking van die Woord en hierdie Woord van God vind ons in 'n boek 

– 'n wonderlike boek. Hierdie boek is reeds in meer as 1200 tale vertaal en bly nog steeds die beste 

besteverkoper van alle boeke van alle tye. Eintlik is dit 'n biblioteek van boeke, 66 al te saam. (39 

in die O.T. en 27 in die N.T.) Dit is geskryf deur 'n aantal skrywers oor 'n tydperk van ten minste 1 

600 jaar, en tog, ten spyte daarvan, vorm die Bybel 'n wonderlike eenheid. Van Gen. 1:1 tot Openb. 

22:21 verkondig dit net een boodskap waarvan Jesus Christus die sentrale tema is. Luther het gesê: 

"Die Bybel is die krip waarin Jesus lê." 

 

Daar is 'n voortgaande openbaring in die Bybel. Die moederbelofte van Gen. 3:15 ontplooi 

geleidelik in die bladsye van die Bybel, soos 'n blombol, waarin alles reeds aan (die begin volkome 

teenwoordig is, maar eers later in Christus Jesus tot ware ontplooiing en wasdom kom. 

 

God openbaar Hom ook aan die heidene wat nog nooit van God of die Bybel gehoor het nie. Hy 

doen dit deur die natuur. As hulle sy grootse en wonderlike skepping aanskou, WEET hulle dat 

daar 'n God is, al weet hulle nie wie Hy is nie. Ons noem dit die algemene openbaring van God. 

 

Hierdie openbaring deur die natuur, is egter nie genoeg nie. Ons het nie natuur nie, maar Skriftuur 

(die Bybel) nodig om ons deur die besondere openbaring die liefde van God te leer ken.  

 

N.G.B. ARTIKEL 2: DIE MIDDELE WAARDEUR ONS GOD KEN 

Ons ken Hom deur twee middele: 
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Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Dit is 

immers voor ons oë soos 'n mooi boek1 waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons 

die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien, soos die 

apostel Paulus sê (Romeine 1:20). Al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle 

alle verontskuldiging te ontneem2. 

Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome 

aan ons bekend3 en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is om tot sy eer en tot die 

saligheid van hulle wat aan Hom behoort4. 

1. Psalm 19:2-5 

2. Romeine 1:20; Efesiërs 4:6 

3. Psalm 19:8-9; 1 Korintiërs 1:18-21 

4. Deuteronomium 6:4; 1 Korintiërs 12:6; 1 Timoteus 2:5 

 

Sonder God se besondere openbaring in en deur sy Woord, sou ons Hom nooit kon leer ken en leer 

liefkry nie, en sou ons nooit in Hom kon glo nie. Die Bybel self is ook 'n geloofsaak. Die Bybel 

moet geglo en gelowig aanvaar word as die Woord van God. Elke mens moet 'n houding 

daarteenoor inneem. Dit is dan ook die rede waarom sekere mense so venynig vyandig teenoor die 

Bybel staan. Die Bybel het 'n wonderlike uitwerking op mense: vir sommige is dit die "reuk van 

die lewe tot die lewe" en vir ander 'n "reuk van die dood tot die dood" (2 Kor. 2:15, 16). Dit ontdek 

die mens en stroop hom van alle eiewaan en skyn en dit wil sommige mense juis nie hê nie. 

 

Die Bybel is die enigste plek waar ons kan leer van die "enigste troos in lewe en in sterwe" (H.K. 

Vraag 1) en kan kennis maak met die God wat "die wêreld so liefgehad het dat Hy sy eniggebore 

Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê" 

(Joh. 3:16). Dit is die enigste ware kompas vir hierdie lewe; die enigste kaart na die hemel. 

 

3. DIE OORSPRONG VAN DIE WOORD 

 

3.1 Die inspirasie van die Heilige Skrif 

 

Daar is 'n besondere verband tussen die Gees van God en die Woord van God. Die Woord het 'n 

Goddelike oorsprong omdat God self deur sy Gees gesorg het dat sy besondere openbaring wat Hy 

aan die mens gegee het, op skrif kom (Ex. 17:14, 24:3, 4, 7, 34:27; Jes. 8:1, 30:8; Jer. 20:2, 36:2, 

27, 32; Eseg. 24:2; Dan. 12:4; Heb. 2:2; Openb. 1:19). 

 

1n hierdie verband praat ons van die inspirasie van die Heilige Skrif. Dit beteken letterlik: "deur 

God ingeblaas". Daarom leer die Woord vir ons dat "die hele Skrif deur God ingegee is" (2 Tim. 

3:16) en dat "die heilige mense, deur die Heilige Gees gedrywe, van God gespreek het" (2 Petr. 

1:21). God sit dus agter sy Woord. Hy het dit self so laat opteken. Dit is nie maar net 'n keurbundel 

of bloemlesing van verskillende mense se pennevrugte nie. Nee, die Bybel is die onfeilbare, 

geïnspireerde, gesaghebbende, genoegsame, enige en eiesoortige Woord van God. 

 

3.1.1 Die selfgetuienis van die Skrif 

Die Bybel is self vol plekke waar die skrywer sê: "So sê die Here" of "die Woord van die Here het 

tot my gekom…" (Eseg. 38:1, 46:1; Jes. 1:2, 8:1) God gee self die wet aan Moses. Die profete tree 

op as mondstukke van God (Matt. 1:22, 2:15, 17; Luk. 1:70; Hand. 1:16; Heb. 1:1) terwyl die Nuwe 

Testament die Ou Testament aanhaal as die gesaghebbende uitsprake van God (Hand. 1:16, 3:18, 

28:25; Rom. 4:3, 9:17). Lees ook: Jes. 34:16; 2 Tim. 3:16; 2 Petr. 1:20, 21. 

 

3.1.2 Die getuienis van Jesus 
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Wat Christus vir ons van die Skrifte sê (natuurlik was nog net die Ou Testament toe beskikbaar) is 

vir ons van baie groot belang: Hy beskou die Skrif as 'n eenheid; (Heb. 1:5, 3:7; Matt. 21:42) Hy 

beskou die Bybelskrywers as die instrumente van die Gees want Hy sê dikwels dat die Gees deur 

hulle gespreek het; (Matt. 8:4, 15: 6-9, 24:15; Mark. 12:36, ens.) Hy buig self onder die gesag van 

die Skrif; (Matt. 4:4, 7, 10, 22:32-32, 41-46) Hy aanvaar die geskiedenis in die Ou Testament as 

eg; (Matt. 19:4, 5; Luk. 4:25-27 ens.) en sien sy eie optrede as vervulling van die Skrifte (Luk. 

18:31, 22:37; Joh. 19:28, 36v), 

 

3.1.3 Die getuienis van die apostels 

Die apostels het Jesus volkome gevolg in sy oordeel oor die Skrifte. Hulle lê veral klem daarop dat 

Jesus die vervuller van die ou bedeling is. Hulle eie geskrifte word opgestel onder die bewustelike 

leiding van die Heilige Gees (Gal. 1:8, l2, 13; 1 Joh. 1:3). 

 

3.2 Hoe het hierdie inspirasie plaasgevind? 

 

3.2.1 Die meganiese inspirasieleer 

Volgens beskouing van sekere mense was die Bybelskrywers maar net die penne of sekretarisse 

van die Heilige Gees. Hulle was blote toestelle of masjiene (bv. 'n tikmasjien) wat aangeteken het. 

Die enigste outeur van die Bybe1 is dan net die Heilige Gees. Om ŉ mooier beeld te gebruik: hulle 

was net die musiekinstrumente waarop die Gees gespeel het. 

 

In sommige gevalle was dit wel so dat God as't ware aan die Bybelskrywers gedikteer het wat om 

te skrywe (Openb. 1:19) maar God werk nooit met die mens asof hy 'n masjien is nie. Hy gebruik 

hulle met hulle hele persoonlikheid in sy diens. 

 

3.2.2 Die dualistiese inspirasieleer 

Mense wat hierdie standpunt voorstaan onderskei tussen die godsdienstig-sedelike gedeeltes en die 

geskiedkundige gedeeltes van die Bybel. Volgens hulle is die geskiedkundige gedeeltes in die 

Bybel nie geïnspireer deur die Heilige Gees nie. Die beskrywende gedeeltes aangaande Jesus se 

lewe is dus nie geïnspireer nie, maar blote mensewerk. Daarteenoor is die Bergrede en Psalms bv. 

wel geïnspireer. Die vraag ontstaan nou: watter gedeeltes is wel geïnspireer en watter nie? Wie 

gaan dit sonder twyfel vasstel? Die sg. "Skrifkritiek" (of Bybelkritiek) het dit probeer doen, maar 

vandag word dit in Gereformeerde kringe as 'n "wetenskaplike skandaal" beskou. 

 

3.2.3 Die organiese inspirasieleer  

Met hierdie beskouing kan ons saamstem. Onder "organiese inspirasie" verstaan ons dat die Heilige 

Gees self die skrywers voorberei en toegerus het vir hulle taak. Hy het hulle gelei in wat hulle moes 

skryf, maar hulle was nie soos masjiene wat outomaties neergeskryf het wat vir hulle voorgesê is 

nie. Elkeen het sy eie persoonlikheid behou. Sy taal en styl bly sy eie. Hy leef in 'n bepaalde tyd 

teen 'n bepaalde agtergrond en daarom dra sy geskrifte die stempel van daardie agtergrond. Tog is 

die inhoud van sy gedagtes geheel van die Heilige Gees afhanklik en so is dit dus die Woord van 

God. 

 

Daarby moet ons ook onthou dat die Bybel nie 'n wetenskaplike handboek oor geologie of biologie 

of aardrykskunde, ens. is nie. Daarom gebruik hy gewoonweg dikwels die heersende taal en 

begrippe van sy tyd, maar daarmee word nie vir ons wetenskap geleer nie. Dit is slegs die presiese 

historiese inkleding van die evangelieboodskap. (Dink aan die gesprekke van Job en sy vier 

vriende.) Daar is ook verskillende soorte boeke in die Bybel. Die digterlike boeke (Psalms, 

Hooglied, ens.) verskil tog heeltemal bv. van die Openbaring en moet ook anders uitgelê word. 
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3.3 Die eienskappe van die Heilige Skrif 

 

Teenoor diegene wat die Bybel deur alle eeue aangeval het, bely die kerk die volgende eienskappe 

van die Skrif: 

 

3.3.1 Die outoriteit of gesag van die Skrif 

Wanneer ons kan sê: "Daar staan geskrywe", dan is dit die einde van alle teenspraak, want die 

Bybel praat met gesag. Dit hoef nie betwyfel te word nie. Dit reël ons lewens en bepaal ons 

waardes. Vir die Christen is daar geen gesag bokant Gods Woord op hierdie wêreld nie. Dit is die 

hartaar van ons Gereformeerde leer en daarom bepaal die Skrif ons hele lewensuitkyk. 

 

3.3.2 Die noodsaaklikheid van die Skrif 

Ons bely dat ons sonder die Bybel God nooit kon geken het nie. Die Skrif is nodig sodat ons sal 

weet hoe om te lewe, hoe om kinders op te voed, hoe om God te aanbid, hoe om te sterwe… Sonder 

die Woord van God kan ons geestelik nie lewe nie. 

 

3.3.3 Die duidelikheid van die Skrif 

Rome het geglo dat die "leke" (d.w.s. diegene wat nie 'n kerklike amp beklee nie en nie opgelei is 

in die kerkleer nie) nie die Bybel kan verstaan nie en dat dit daarom van hulle af weggehou moet 

word. Ons glo egter dat al is daar geweldige misterieë en moeilike begrippe in die Bybel, dit tog so 

duidelik oor ons saligheid spreek dat die kleinste kindjie dit kan verstaan (Ps. 119:105; Joh. 5:39; 

Joh. 9:20). Die Skrif is nie 'n geslote huis waarvan die sleutel net in die hande van die kerk is nie. 

Dit is ook nie 'n geheime kode wat net sekere mense kan ontsyfer nie. Nee, die Heilige Gees neem 

die leer van Christus en verkondig dit aan ons en lei ons so in alle waarheid (Joh. 16:14). 

 

3.3.4 Die genoegsaamheid van die Skrif 

Die Skrif bevat alles wat die mens nodig het vir sy saligheid. Niks hoef of mag daarby gevoeg of 

daarvan weggeneem te word nie (Openb. 22:18). Daarom het ons geen pouslike uitsprake naas die 

Bybel nodig nie, ook geen Koran, of "The Book of Mormon" nie. Die Woord wat ons besit is vir 

ons voldoende om salig te kan lewe en sterwe. 

 

C. DIE SAKRAMENTE 
 

Nou gaan ons kyk na die ander besondere genademiddele nl. die sakramente. Die sakramente was 

vir die Heidelbergers so belangrik dat hulle nie minder nie as 7 Sondae daaraan gewy het. (25-31). 

 

1. VERSTERKMIDDELS 

 

Oor die tere plantjie van die geloof wat die Heilige Gees d.m.v. die prediking laat ontkiem het, 

waak God. Hy beskerm en versterk dit. Die Heilige Gees werk van binne af om die geloof te 

bewerk, maar dan gebruik Hy middels van buite af om dit te versterk. 

 

Daar is baie ander middels ook wat God gebruik, bv. beproewings, vreugdes, voorbeelde, 

opvoeding, ens., maar daar is net een besondere middel naas die prediking en dit is die sakramente. 

God is natuurlik soewerein en Hy kan enige middel gebruik. "Die wind waai waar hy wil… So is 

elkeen wat uit die Gees gebore is" (Joh. 3:7) maar Hy self bind ons uiteindelik aan die Woord en 

die sakramente. 

 

Maar nou bestaan die gevaar ook dat ons aan die eenkant hierdie sakramente sal oorskat in waarde 

en aan hulle 'n outomatiese of meganiese genadewerking toeken (soos die Roomse) of, aan die 
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ander kant, dat ons hulle weer kan onderskat en hulle verwaarloos deur te beweer dat God maar 

langs ander weë ook met ons kan handel. Dit sal groot eiewilligheid beteken, want die Heilige Gees 

bind ons aan die weg van die middele. 

 

2. OUDIO-VISUEEL 

 

God het self die mens geskep. Daarom is Hy die beste sielkundige en opvoedkundige. 

Aanskouingslesse is nie vreemd of nuut vir die Bybel nie. Daar was altyd tekens en simbole. Reeds 

in die paradys was daar die teken van die boom; by die sondvloed, die reënboog; voor en tydens 

die uittog die brandende doringbos en die wolkkolom, ens. 

 

God buig Hom na ons toe neer. Omdat hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, 

moet ons ander sintuie ook saam getuig – veral die oë. Die oor en die oog is die twee hoofsintuie. 

"Sien is glo" lui die spreekwoord. God ontmoet ons daar by daardie punt soos Hy met Thomas 

gedoen het (Joh. 20:27-29). 

 

3. NIE ONMISBAAR NIE, MAAR TOT VERSTERKING  

 

Daar is so baie dinge wat die geloof teenwerk en die saad van die Woord wil oppik of verstik. Die 

duiwel wi1 dit doen, die wêreld, die sonde… Ons het maar gedurig versekerings en versterkings 

nodig anders gaan ons ten gronde. Die sakramente gee geestelike ritme aan ons lewens. Dit is soos 

die stemvurk van die klavierstemmer. Wanneer die geestelike toon van ons lewe gedaal het, kan 

ons dit weer reg instem by die groot standvastige middel-C van die verbond van God, Jesus 

Christus, waarvan die sakramente tekens is. 

 

Ons twyfel so maklik en daar is veral in ons moderne tyd so baie ander stemme en klanke wat in 

ons ore klink. Maar dan kom die tekens van God weer na ons. Die Heilige Gees bring ons van die 

tekens by die betekende saak. Ons kan die tekens sien en daaraan voel. Die water, die brood en die 

wyn onderskryf die goeie nuus wat die Woord ons laat hoor. 

 

4. WAT IS 'N SAKRAMENT? 

 

Die woord "sakrament" kom nie in die Bybel voor nie. Dit kom van die Latynse woord 

"sacramentum" wat in die algemeen vertolk is as 'n geheimsinnige of verborge handeling met 'n 

diepere betekenis as wat gesien word. Die kerk het die woord bewaar as die naam vir die tekens en 

seëls wat Christus self ingestel het. Die Griekse woord is "musterion" – misterie, wat nog baie 

duideliker die wonder wat daaraan kleef, uitdruk 

 

Omdat die Heidelbergse Kategismus se definisie van 'n sakrament (antw. 66) so duidelik en pragtig 

is, gaan ons woordeliks daarop in: 

 

4.1 “sigbare" 

 

Daar is ook hoorbare tekens soos 'n klok, 'n sirene, 'n mishoring, ens., maar hierdie is baie spesiaal 

sigbare tekens, omdat dit al die hoorbare prediking moet bevestig en sodoende ons geloof versterk. 

Dit is soos die illustrasies in 'n boek, of die kleurskyfies wat op 'n doek gegooi word terwyl 'n 

pragtige gedig voorgedra word. 

 

4.2 “heilige” 
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Heilig beteken hier (soos ook elders in die Bybel) bestem vir die diens van God en daarom 

afgesonder vir besondere gebruik. Dit is nie maar 'n gewone handeling of 'n gewone maaltyd nie. 

Dit dra 'n besondere karakter wat God self daaraan gegee het. 

 

4.3 “tekens” 

 

Tekens is sigbare afbeeldings van 'n onsigbare saak. Dit is iets wat mens met jou oog waarneem 

om sekere gedagtes by jou te wek, te verlewendig of te bevestig. 

 

Ons kom met baie tekens in die alledaagse lewe in aanraking: bv. 'n is 'n teken van blydskap, trane 

van droefheid, sinjale is tekens vir die treine en robotte vir motors, 'n vuurtoring vir skepe, 'n 

rouband van die afsterf van 'n dierbare, ens. Al hierdie tekens wys weg van hulleself af na ander 

dinge. So ook God se tekens wat Hy ingestel het. Hulle is soos padwysers wat heenwys na 'n 

heerlike spits: die verbond van God met die mens. 

 

4.4 “seëls” 

 

Seël bedoel hier nie die seël op 'n brief wat ons vandag ken nie, maar 'n verseëling van die koevert 

van destyds. Die brief word met toegemaak en dan word die merke van bv. 'n ring in die lak 

afgedruk terwyl dit nog warm is, sodat daar dadelik gesien kan word of die brief opgemaak is, 

aangesien die seël dan beskadig sal wees. Die seël, met daardie besondere teken daarop, is dan die 

waarborg dat die inhoud eg en dat dit van die oorspronklike skrywer kom. 

 

Die sakramente is die seëls van die Heilige Gees dat God se beloftes in die Evangelie waar is. 

 

N.G.B. ARTIKEL 33: DIE SAKRAMENTE 

Ons glo dat ons goeie God, omdat hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die 

sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy goedheid en 

genade teenoor ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te hou1. 

Hy het dit by die Woord van die evangelie gevoeg2 om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor 

te stel wat Hy aan ons deur sy Woord te kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen. So 

bekragtig Hy in ons die heil wat Hy aan ons meedeel. Dit is immers sigbare tekens en seëls van 'n 

inwendige en onsigbare saak en deur middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige 

Gees3. 

Die tekens is dus nie sonder sin en sonder inhoud om ons te bedrieg of te mislei nie; hulle waarheid 

is juis geleë in Jesus Christus, sonder wie hulle geheel en al betekenisloos sou wees. Verder is ons 

tevrede met die aantal sakramente wat Christus, ons Meester, vir ons ingestel het en wat slegs twee 

is, naamlik die sakrament van die doop4 en van die heilige nagmaal van Jesus Christus5. 

1. Genesis 17:9-14; Eksodus 12:21-27; Romeine 4:11 

2. Matteus 28:19; Efesiërs 5:26 

3. Romeine 2:28-29; Kolossense 2:11-13 

4. Matteus 28:19; 1 Korintiërs 5:7 

5. Matteus 26:26-28; 1 Korintiërs 11:23-26 

 

4.5 “wat God ingestel het” 

 

Dit is dus nie uitvindings of instellings van mense nie. Christus het die doop nadruklik en opsetlik 

ingestel in Matt. 28:19 en die Nagmaal in. Luk. 22:19. Van geen ander teken lees ons dat God dit 

uitdruklik vir ons ingestel het nie. 
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4.6 Met 'n bepaalde doel 

 

'n Sakrament is nie niksseggend nie. Dit praat 'n taal. Dit dra 'n boodskap. Soos 'n vuurtoring aan 

die skepe vertel dat daar gevaar van rotse is, so dra 'n sakrament ook sy boodskap. Daar is dus altyd 

'n saak wat beteken word. Albei sakramente herinner ons aan die steeds geldige genadeverbond 

van God met die mens. Dit stel die genade en weldade in Christus voor, en verseker ons van ons 

gemeenskap met Hom. Dit wys ons met onsigbare pyle na Christus as ons ewige Borg. 

 

5. DIE VERHOUDING TUSSEN DIE WOORD EN DIE SAKRAMENTE 

 

5.1 Is die Woord nie genoeg nie?  

 

Dit is die eerste vraag wat opkom. Is daar nog iets meer nodig as die genoegsame, duidelike, 

gesagdraende Woord van God? Kan die Heilige Gees dan nie die geloof bewerk en versterk net 

deur die Woord nie? 

 

Nee, laat ons duidelik verstaan: niks ontbreek aan die Woord nie. Dit bewerk en versterk die geloof, 

maar die NGB. Art. 33 verduidelik dat God as gevolg van ons “stompsinnigheid en swakheid" die 

sakramente verorden het. Dit is dus hulpmiddele saam met die Woord. Dit is daar "om vir ons 

uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat Hy aan ons deur sy Woord te kenne gee en wat Hy 

inwendig in ons hart doen". God wend Hom selfs tot gebaretaal om tot ons te kan deurdring. 

 

5.2 Prioriteit van die Woord  

 

Die Woord is basies en primêr en gaan altyd voorop en vooraf. Niemand word salig deur doop of 

nagmaal nie. Die moordenaar aan die kruis is nooit gedoop nie. Die sakramente is afhanklik van 

die Woord. Die verseëling van 'n brief is niks werd as daar niks in die brief geskryf is nie. Die 

Woord is onmisbaar; die sakramente nie. Die sakramente versterk niks waaroor daar nie reeds in 

die Woord gespreek is nie. 

 

6. HOEVEEL SAKRAMENTE? 

 

Vir ons is 'n sakrament alleen daardie teken wat deur God ingestel is. Daarom is daar net twee: die 

doop en die nagmaal. 

 

In die Ou Testament was daar ook net twee sakramente nl. die besnydenis en die Pasga. Die doop 

het die besnydenis vervang en verryk en die nagmaal is deur Christus self in die plek van die Pasga, 

met vervulling en verdieping van die betekenis daarvan, ingestel (Mark. 14:12-26). 

 

7. HOE WERK DIE SAKRAMENTE? 

 

7.1 Die Roomse Kerk sê die sakramente werk outomaties as voertuie van genade. Hulle deel 

genade uit soos 'n pil. Geen persoonlike geloof is nodig nie. (Hier is 'n duidelike oorskatting 

van die sakrament.) 

 

7.2 Luther het weer gesê dat die betekende saak "in, met en onder die teken teenwoordig is". 

Die liggaam van Christus is dus wesenlik teenwoordig by die nagmaal. 
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7.3 Zwingli het gesê dat dit slegs gedagtenistekens is. Dit is bv. by die nagmaal net 'n 

gemeenskapsmaaltyd met mekaar. (Hier is weer 'n duidelike onderskatting van die 

sakrament). 

 

7.4  Die Gereformeerde siening is dat die genade nie meganies (outomaties) deur die 

sakramente meegedeel word nie, maar God het Hom in 'n noue kontrak verbind dat die 

Gees sy genade bewerk wanneer die sakramente gebruik word. Geloof in God, in Christus, 

deur die Heilige Gees is nodig. Die ontvanger is nie passief nie. Daar is reeds 'n 

geloofswerksaamheid wanneer hy die tekens biddend ontvang en die Heilige Gees dit dan 

gebruik as 'n kragtige middel om hom innerlik geestelik te versterk. 

 

8. ONS ANDER BELYDENISSKRIFTE 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 17 

Die almagtige werking van God, waardeur Hy ons natuurlike lewe skep en onderhou, sluit nie die 

gebruik uit van die middele waardeur God na sy oneindige wysheid en goedheid hierdie krag van 

Hom wil uitoefen nie, maar eis juis dat hulle gebruik sal word1. Net so sluit hierdie bonatuurlike 

werking van God, waardeur Hy ons weergebore laat word, volstrek nie die gebruik van die 

evangelie uit en werp dit ook nie omver nie. Inteendeel, die alwyse God het dit tot 'n saad van die 

wedergeboorte en tot voedsel vir die siel bestem. Die apostels, en die leraars wat hulle opgevolg 

het, het dan ook die mense oor hierdie genade van God, tot sy eer en tot onderdrukking van alle 

hoogmoed, gelowig onderrig2. Hulle het ook nie nagelaat om die mense ondertussen deur middel 

van heilige vermanings uit die evangelie, onder die bearbeiding van die Woord, van die sakramente 

en van die kerklike tug te hou nie3. Net so moet hulle wat in die gemeente onderrig gee of die wat 

onderrig ontvang, hulle ook nie nou aanmatig om God te versoek deur die dinge te skei wat Hy na 

sy welbehae wou saamvoeg nie. Deur die vermanings word die genade immers gegee, en hoe 

gewilliger ons ons amp uitoefen, des te heerliker word die weldaad, wat God in ons werk, openbaar. 

So vorder God se werk op die allerbeste manier. Aan dié God alleen kom toe, vanweë die middele 

sowel as vanweë die verlossende vrug en krag daarvan, alle heerlikheid tot in ewigheid. Amen4. 

Skriffundering 

1. Jesaja 55:10-11 

2. 1 Korintiërs 1:21; Jakobus 1:18; 1 Petrus 1:23 - 25; 1 Petrus 2:2 

3. Handelinge 2:42; 2 Korintiërs 5:11-21; 2 Timoteus 4:2 

4. Romeine 10:14-17; Judas:24-25 

 

Toetsvrae oor punt B 

1. Is die volgende stellings reg of verkeerd? 

1.1 Die Heilige Gees bewerk geloof in ons harte deur die verkondiging van Gods Woord. 

1.2 Die sakramente is genademiddele waardeur ons geloof versterk word. 

1.3 Die doop is 'n sakrament. 

1.4 Die huweliksbevestiging is 'n sakrament.  

1.5 Die nagmaal is 'n sakrament. 

1.6 'n Begrafnisdiens is 'n sakrament. 

1.7 Ek kan God in die natuur leer ken en dien, daarom is die Woord nie noodsaaklik vir my 

saligheid nie. 

1.8 Die preekstoel met die Bybel daarop vorm die sentrale punt van 'n Protestantse kerkgebou. 

2. Is daar 'n ander plek waar ons kan leer aangaande God en die saligheid van die mens as die 

Bybel? 

3. Wat noem ons die aksie van die Heilige Gees waardeur Hy Bybelskrywers so ver gebring het 

om te skryf? 
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4. Het die Here Jesus ook die Heilige Skrif geken en erken? Watter deel het Hy geken? Wat was 

sy houding daarteenoor? 

5. Noem die 4 eienskappe van die Skrif wat as belangrik beskou word.  

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Tot watter sintuie spreek die Woord hoofsaaklik en tot watter die sakramente? 

2. Wat beteken die woord "Sakrament"? 

3. Gee 'n definisie van 'n sakrament. 

4. Wat kom eerste: die Woord of die sakramente? 

5. Hoeveel sakramente het ons? Noem hulle. 

 

Les 18 

 

DIE HEILIGE DOOP 

BETEKENIS VAN DIE VERBONDSTEKEN 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 26 EN 27 
 

SONDAG: 26 – VRAAG EN ANTWOORD: 69 

 

Vraag: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer 

van Christus aan die kruis jou ten goede kom? 

 

Antwoord: So: Christus het die uitwendige waterbad ingestel1. Daarby het Hy beloof2 dat ek 

net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, 

gewas is3 as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam 

wegneem. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 28:19 

2. Matteus 3:11; Matteus 28:19; Markus 16:16; Johannes 1:33; Handelinge 2:38; 

Romeine 6:3-4 

3. Lukas 3:3; Markus 1:4; 1 Petrus 3:21 

 

SONDAG: 26 – VRAAG EN ANTWOORD: 70 

 

Vraag: Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees? 

 

Antwoord: Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van 

die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het. 1 Verder, om deur 

die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe 

langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe2 

 

Skriffundering 

1. Esegiël 36:25; Sagaria 13:1; Hebreërs 12:24; 1 Petrus 1:2; Openbaring 1:5; 

Openbaring 7:14 
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2. Esegiël 36:26-27; Johannes 1:33; Johannes 3:5; Romeine 6:4; 1 Korintiërs 6:11; 1 

Korintiërs 12:13; Kolossense 2:11-12 

 

SONDAG: 26 – VRAAG EN ANTWOORD: 71 

 

Vraag: Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was 

as wat ons met die doopwater gewas word? 

 

Antwoord: Met die instelling van die doop wat soos volg lui: "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..." 1; 

en: "Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel 

word"2. Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif die doop die bad van die 

wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem3. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 28:19 

2. Markus 16:16 

3. Handelinge 22:16; Titus 3:5 

 

SONDAG: 27 – VRAAG EN ANTWOORD: 72 

 

Vraag: Is die uitwendige, waterbad self dan die afwassing van die sonde? 

 

Antwoord: Nee, 1 want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van 

alle sondes2. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 3:11; Efesiërs 5:26; 1 Petrus 3:21 

2. 1 Korintiërs 6:11; 1 Johannes 1:7 

 

SONDAG: 27 – VRAAG EN ANTWOORD: 73 

 

Vraag: Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die 

afwassing van die sondes? 

 

Antwoord: God sê dit nie sonder gewigtige redes nie. Hy wil ons naamlik daarmee leer dat 

die bloed en Gees van Christus ons sondes so wegneem soos die water die vuilheid van die 

liggaam wegneem1. Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken 

verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is as wat ons liggaam 

uitwendig met water gewas word2. 

 

Skriffundering 

1. 1 Korintiërs 6:11; Openbaring 1:5; Openbaring 7:14 

2. Markus 16:16; Galasiërs 3:27 

 

SONDAG: 27 – VRAAG EN ANTWOORD: 74 

 

Vraag: Moet die jong kinders ook gedoop word? 
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Antwoord: Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy 

gemeente ingesluit is1. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed 

van Christus die verlossing van die sondes2 en die Heilige Gees wat die geloof werk, beloof 

nie3. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk 

ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word4. So is dit in die Ou Verbond 

deur die besnydenis gedoen5 in die plek waarvan die nuwe Verbond die doop ingestel is6. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 17:7 

2. Matteus 19:14; 

3. Psalm 22:11; Jesaja 44:1-3; Lukas 1:15; Handelinge 2:39 

4. Handelinge 10:47 

5. Genesis 17:14 

6. Kolossense 2:11-13 

 

Lees: Ex. 4:18-26, veral 4:24-26 
 

In die vroeë kerk was die doop geen verskilpunt nie. Vandag is daar egter soveel afwykings dat ons 

'n baie helder begrip daaromtrent moet hê. Ons moet almal vir onsself daarvan seker maak. Ons 

hoef nie vir een oomblik bang te wees om onsself daarvan rekenskap te gee nie. 

Om die doop te verstaan moet mens eers ook die besnydenis verstaan, want die doop het in die plek 

van die besnydenis gekom. Daarom gaan ons in hierdie hoofstuk eers deeglik in op die verbond en 

die besnydenis.  

 

B. VERBONDSTEKEN  
 

1. DIE DOOP IS NIE… 
 

1.1 Die doop is nie 'n kerklike seremonie waarby aan 'n kindjie sy naam gegee word nie 

 

Die naam het eintlik niks met die doop self te doen nie. Die naam van 'n kindjie is gewoonlik reeds 

wetlik geregistreer voor die doop. Die naam word maar net by die doop genoem om die bepaalde 

kindjie wat gedoop word, te identifiseer. Die doop is nie maar net so vlak soos 'n naam in ons tyd 

nie.  

 

1.2 Die doop is nie die redding of wedergeboorte van die kind nie  

 

Die Roomse Kerk leer dit wel en daarom is die doop vir hulle saak van bygeloof. Hulle sê dat die 

doop self bonatuurlike genade in die kindjie instort. Dit dra 'n soort magiese krag, wat die kindjie 

se status sodanig verander dat hy nie na die "Limbus infantum" ('n Soort "kinderhel", waar nie 

gevoelstraf deur vuur is nie, maar straf deur gemis) gaan nie. Daarom beoefen hulle ook die "nood-

doop" wanneer dit 1yk of 'n babatjie gaan sterwe, dan moet enigeen (selfs die vroedvrou) hom gou 

doop. 

 

Nee, die moordenaar aan die kruis is gered sonder doop, (Luk. 23:43) en Judas het "heengegaan na 

sy eie plek" (Hand. 1:25) met doop en al. Die doop self red nie. 

 

2. DIE DOOP IS… 
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Die doop is 'n sakrament. En daarom is dit 'n teken en seël van iets. Met ander woorde: dit staan 

nie vir homself nie. Dit wys na iets anders. Dit dra 'n boodskap. Die saak waarvoor dit staan is die 

saak van belang. 

 

Kom ons dink aan 'n vuurtoring by die see. Dit staan nie sommer daar vir die versiering van die 

landskap nie; ook nie om homself te vertoon nie, maar dit is 'n teken vir die skepe. Dit dra 'n 

boodskap: "Hier is rotse". As daar nie rotse was nie sou daar nie 'n vuurtoring gewees het nie. Hy 

is daar omrede die rotse. Dit is nooit andersom nie. ('n Mens sal nooit so dom wees om, wanneer 

jy die rotse sien, te sê dat daar nou iewers 'n vuurtoring moet wees, want die mense het die rotse 

daar in die see neergesit om te wys hier is 'n vuurtoring nie!) Die rotse is die belangrike saak. Die 

vuurtoring het sy funksie daarin om te getuig van die rotse. 

 

Die vuurtoring in hierdie beeld is die doop. En wat is die rotse dan? 

 

Waarna wys die doop? Waarvan getuig die doop? Van die verbond van God met die mens! 

 

3. DIE VERBOND 

 

3.1 Die verbondsluiting 

 

In Les 6 het ons die leer van die verbond behandel. Nadat Adam die "werkverbond” verbreek het, 

was God maar weer genadig en sit Hy sy verbond voort met die "genadeverbond" (Gen. 3:15). Hy 

volg ŉ nuwe onderwysmetode in dieselfde verbond met Adam, (Gen. 3:15) met Noag, (Gen. 9:8) 

met Abraham, (Gen. 17:7) met Moses, (Gal. 3:17) met Dawid (Ps. 25:10, 14). Christus bevestig dit 

(Luk. 1:72) en skryf die finale hoofstuk van hierdie kontraksluiting by die instelling van die 

nagmaal. Hy betaal dus maar weer ons slegte skuld en vereffen ons rekening by God. 

 

Wat die doop betref, moet ons veral stilstaan by die verbondsluiting met. Abraham (Gen. 17-19). 

Hierdie verbond het twee keersye: "Ek sal jou God wees" en "Julle sal my volk wees." As Abraham 

gehoorsaam is, en God dien, belowe Hy dat hy die land Kanaän sal beërwe, dat sy na geslag sal 

wees soos die sand van die see, en veral, dat "in hom al die geslagte van die aarde geseënd sal 

wees" (Gen. 12:3, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14; GaI. 3:8). (M.a.w. dat uit sy nageslag die Messias of 

Verlosser van die wêreld gebore sou word.) 

 

Maar twee sake is dan van die uiterste belang nl. die deelhebbers aan hierdie verbond en die teken 

daarvan. 

 

3.2 Die deelhebbers aan die verbond  

 

Baie duidelik sê God aan Abraham dat Hy sy verbond nie net met Abraham alleen, as indiwidu 

oprig nie, maar met hom "en sy nageslag na hom in hulle geslagte." Dit is een van God se eie terme 

in hierdie verbond. Dit gaan nie net oor 'n persoon nie, maar oor 'n huisgesin, 'n nageslag, 'n hele 

volk. Hy sluit hulle, nog lank voor hulle gebore is, in by sy verbond en belowe aan hulle sy 

seëninge. 

 

3.3 Die teken van die verbond  

 

Toe Abraham gehoorsaam weggetrek het na Sigem (Gen. 12:6) het hy in 'n heel nuwe verhouding 

tot God te staan gekom. Hy was nou anders as al die ander mense, want tussen hom en God was 

daar 'n verbond (of 'n verhouding) wat nie tussen God en die ander mense bestaan het nie. Daarom 
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gee God aan hom 'n teken om hom te onderskei van die ander mense en ook om hom gedurig te 

herinner aan en te bind aan die verbond. Dit was die teken van die besnydenis. 

 

Hierdie besnydenis was wel uiterlik en liggaamlik uitgevoer, maar dit het 'n baie diep innerlik-

geestelike betekenis gehad. Dit het alles gegaan om 'n innerlike verhouding met God: "En die Here 

sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en 

met jou hele siel dat jy kan lewe" (Deut. 30:6). Dit was nie maar net 'n nasionale teken of 'n 

higiëniese of mediese maatreël nie. Die besnydenis was deur baie volke beoefen, maar gewoonlik 

eers in die puberteitsjare, wanneer dit beskou was as ŉ inisiasierite. Nou is die jongman volwasse. 

 

God sê dan ook self wie hierdie teken moet ontvang en wanneer, nl. Abraham self, almal wat 

manlik is in sy huis, ook enige vreemdeling wat met geld gekoop is (d.w.s. die slawe) en al die 

seuntjies wat in sy huis gebore word selfs ook die seuntjies van die slawe (Gen. 17:11-13). Hierdie 

seuntjies moet op die agste dag besny word. 

 

Abraham self is besny toe hy 99 jaar oud was. Al sy diensknegte word op dieselfde dag besny en 

ook Ismael (Hagar se seun) wat toe 'n jong seun van 13 jaar was (Gen. 17:23-27). Isak is later besny 

toe hy 8 dae oud was (Gen. 21:4). Hy het dus niks geweet van die verbond nie. Nog voor hy gebore 

was, is dit gesluit; maar tog deel hy daarin en ontvang so gou as moontlik die teken daarvan. LET 

WEL: Omdat Abraham so 'n verbond met God gehad het. Uit die latere besnydenis van Eliëser, 

seun van Moses deur sy moeder Sippora, blyk dat God daarop staan dat elke seuntjie die teken van 

die verbond sal ontvang. 

 

3.4 Die verbond loop dwarsdeur die Bybel 
 

Jy kan dit volg soos 'n goue draad. Telkens herinner God sy volk daaraan. Telkens herbevestig Hy 

dit: met Dawid, (2 Sam. 23:5) met Salomo, (1 Kon. 8:23) met verskillende konings, (2 Kon. 13:22, 

23) met die profete, (Jes. 51:1, 2; Jer. 14: 21; Dan. 9:4) ens. In die Nuwe Testament word 

ondubbelsinnig gesê dat die verbond nog net so geldig is, en dat dit juis in Christus in vervulde 

werking tree (Luk. 1:52-55, 72). Jesus is juis die vervulling daarvan (Jes. 49:8). Die Woord van 

God word ook genoem: "die woorde van die Verbond" (2 Kon. 23:3) en Deuteronomium word die 

"Verbondsboek" genoem (2 Kron. 34:30). Die Griekse woord vir Verbond is in 'n sekere sin 

verkeerd vertaal toe die woord "Testament" in Latyn gebruik is. Ons kan net sowel praat van die 

Ou en Nuwe Verbond. Dit is presies wat Jesus sê in Matt. 26:28. Ons hoor veral baie duidelik van 

die steeds geldende belofte van die verbond wanneer Petrus dit juis op die Pinksterdag in verband 

bring met die doop en die kinders wanneer hy sê: "want die belofte kom julle toe en julle kinders… 

" (Hand. 2:38) 

 

3.5 Die teken misbruik 

 

Met die verloop van jare (eintlik eeue) is die besnydenis ongelukkig misbruik. Dit het 'n uiterlike 

nasionale teken van die Jode geword, waaroor hulle hulleself verhef het bo ander volke. Dit het 

later net gesê dat daardie man 'n Jood is en dit het nie meer gestaan vir 'n verhouding tussen hom 

en God nie (Jer. 4:4). 

 

4. DIE TEKEN VAN DIE VERBOND IN DIE NUWE TESTAMENT 

 

4.1 'n Nuwe teken 
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Met verrassing lees ons dat daar 'n nuwe teken na vore tree, nl. die doop. Maar het die doop dan 

iets te doen met die besnydenis en die verbond? Waar kry ons die reg om hierdie twee dinge aan 

mekaar te koppel?  

 

Daar is maar net een doodeenvoudige antwoord en dit is dat die Woord van God self ons die reg 

en die opdrag gee (Kol. 2:11, 12). 

 

4.3 Die doop van Johannes die Doper 

 

Die profeet Johannes kom preek by die Jordaanrivier en hy sê dat daardie besnede Jode, lede van 

die uitverkore volk, kinders van Abraham, gedoop moet word "tot bekering en vergifnis van 

sondes" (Luk. 3:3). Hy is 'n skokprediker, 'n "Beroerder van Israel". Hy dring aan op die bekering 

van die hart. Om 'n kind van Abraham te wees, is nie genoeg nie. Daar moet 'n Abrahamitiese 

geloofslewe en verhouding tot God wees. Die reaksie is fantasties. Die mense stroom uit die stede 

na hom toe om hulle te laat doop, selfs Fariseërs en Sadduseërs. Hoekom? Omdat dit nie 'n 

onbekende saak was nie. 

 

4.4 Voorberei deur die proselietedoop 

 

Die doop was tog nie heeltemal iets vreemds en nuut vir daardie tyd nie. Baie nasies het 'n vorm 

van doop beoefen en die Jode het ook vir baie jare al gebruik gemaak van 'n doop wanneer heidene 

die Joodse geloof “aanneem." 

 

Daar was 'n aansienlike sendingaksie by die Jode om heidene te oorreed om die God van Israel as 

hulle God te aanvaar (Matt. 23:15). En daar was ook 'n groot mate van sukses. Dink aan die 

hoofman oor honderd, (Luk. 7:2-5) Simon van Cirene, (Luk. 23:26) Cornelius, (Hand. 10) die 

hofdienaar, (Hand. 8:26 ev.) ens. Hierdie mense was proseliete genoem. 

 

Wanneer hierdie heidene die godsdiens van Israel wil aanvaar was daar vier stappe nodig:- 

1. Hy word onderrig in die wet, 

2. Hy word besny. 

3. Hy word gedoop. 

4. Hy moet gaan offer in die tempel. 

 

Hierdie doop het gesimboliseer dat sy ou idees en gode, sy ou lewe afgewas word en hy nou 'n heel 

nuwe lewe begin. Maar dit was spesifiek net vir heidene bedoel. Nie vir kinders van Abraham nie. 

 

4.5 Dit dra die oorspronklike betekenis van die besnydenis 

 

Die aankondiging van oordeel en van die nabyheid van die Koninkryk van die hemele deur 

Johannes bring angs en verslaenheid by die mense. Die Messiasverwagting en -verlange was juis 

nou baie sterk (Luk. 2:25). Daarby was daar 'n algemene gevoel van teleurstelling in die 

leerstellings van die Fariseërs en Sadduseërs (wat bv. weerspieël word in die woorde van Christus). 

Diep in die harte was 'n hunkering na die suiwer godsdiens. Hulle het besef dat die besnydenis net 

'n uiterlike pligpleging geword het. 

 

Daarom vind die doop tot bekering, belydenis en vergifnis van sonde dadelik aanklank. Dit bring 

dieselfde boodskap as wat die besnydenis oorspronklik gedra het, nl. bekering van die hart tot God 

en 'n nuwe verhouding tot God. Dit bevredig die diepste soeke van die mense. Daarom gaan talle 
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baie dagreise ver om by die plek te kom waar Johannes doop. Ook die Here Jesus gaan na Johannes 

om gedoop te word. 

 

5. JESUS EN DIE DOOP 

 

5.1 Self gedoop 

 

By die eerste oogopslag is dit onbegryplik waarom Jesus wat tog as kind op die agste dag besny is 

Hom laat doop het. Hy het tog geen sonde gehad om te bely of wat vergewe moes word nie. Hy 

moes Hom tog nie bekeer nie. Tog was dit 'n heel besondere en merkwaardige gebeurtenis. Selfs 

die Vader betuig sy goedkeuring met 'n magtige stem en die Heilige Gees is teenwoordig soos 'n 

duif. 

 

Johannes besef die onmoontlikheid van die situasie en hy sê dadelik dat hy nodig het om deur 

Christus gedoop te word en nie anders om nie (Matt. 3:14). Maar Jesus antwoord: "Laat dit nou 

toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul" (Matt. 3:15). Dit is diep woorde, maar 

daarmee gee Jesus te kenne dat dit gedoen moet word om die geregtigheid van God na te kom. Dit 

is dan ook 'n verdere bewys van Christus se vereenselwiging met ons sondes. Hy het "geen sonde 

geken nie" (2 Kor. 5:21) maar tog neem Hy reeds daar by die doop die sondes van die ganse 

mensdom vir sy rekening. 

 

Sy doop het dus heeltemal verskil van enige ander mens se doop. Net Hy is gedoop vir die sondes 

van andere. Ons kan alleen, met belydenis van ons eie sondes, terugkeer na die verbond. 

 

Ons mag dus nooit Jesus se unieke situasie met ons s'n vergelyk nie. Die baie belangrike saak hier 

is egter dat Jesus, wat self besny is op die agste dag, erkenning gee aan die nuwe teken om die 

herstelde verhouding met God aan te dui. Hy gee as't ware aan Johannes die groen lig om aan te 

gaan met sy voorbereidende doop. 

 

5.2 Sy dissipels doop 

 

Die tema van sy eerste preek is dieselfde as die van Johannes (Joh. 3.22; Mark. 1:15). Hy doop 

egter nie self nie, maar laat sy dissipels namens Hom doop (Joh. 4:2). Hy is ook die Here van die 

doop. 

 

5.3 Jesus stel die Christelike doop in 

 

Na sy kruisdood, begrafnis, opstanding en net voor sy hemelvaart, het Hy die doop as sakrament 

gegee aan sy kerk. Sy opdrag is:-  

 

"Gaan dan heen maak dissipels van alle 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). 

 

Dit kom as 'n verrassing. Want Paulus sê later: "As julle aan Christus behoort, dan is julle die 

nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename" (Gal. 3:29). Tog is die teken van hierdie 

verhouding nou die doop en nie meer die besnydenis nie. Dit is nou die nuwe teken van die nuwe 

vervulde verbond. 
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Die vermelding van die drie-enige God as deel van die opdrag druk die goddelike sanksie daarvan 

uit. Om die doop dus te minag of gering ag is om ongehoorsaam te wees aan die Koning van die 

kerk. 

 

6. DIE BESNYDENIS AFGESKAF EN VERVANG MET DIE DOOP 

 

Uit die Bybelse gegewens is hierdie saak baie duidelik: 

 

6.1 Die Here Jesus stel nie die besnydenis in as teken van sy kerk nie, maar die doop, en dit geld 

uitdruklik ook vir heidene wat nog nooit besny was nie, want "tot aan die uiterste van die 

aarde" (Hand. 1:8) moet gedoop word. 

 

6.2 By die apostelbyeenkoms in Jerusalem (sommige noem dit die eerste sinode) (Hand. 15) 

was die vraag juis of die bekeerlinge uit die heidene ook nog besny moes word (waarop 

sommige aangedring het.) Hulle besluit egter om aan die gemeentes te skryf: "Die Heilige 

Gees en het besluit…" om die las nie op hulle te lê nie (Hand. 15:28, 29). 

 

6.3 Dit word dan ook nie gedoen in die geval van Simon die Towenaar, (Hand. 8:13) die 

hofdienaar, (Hand. 8:26v.) Cornelius en sy mense (Hand. 10:37v) en Titus nie (Gal. 2:3). 

 

6.4 Paulus verklaar dat die besnydenis by die wet hoort en dat in Christus nietig is die 

besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag het (Gal. 5.2-6). As jy jou laat besny dan 

staan jy nog onder die “ou Verbond”. 

 

6.5 En dan kom ons by die sleutelteks in hierdie verband, nl. Kol. 2:11 en 12. Soek dit op. Let 

nou op: 

 

6.5.1 Paulus skryf aan die Kolossense, dit is Grieke van die stad Kolosse. Hulle is nie besny nie. 

Hulle is nie Jode nie. 

 

6.5.2 Maar hy sê hulle is besny. 

 

6.5.3 Maar dan met 'n besondere besnydenis, nl. " 'n besnydenis wat nie met hande verrig word 

nie." Waarop dui dit?  

 

6.5.4 Op die "besnydenis van Christus". Wat is dit? 

 

6.5.5 Dit is om saam met Hom "begrawe te wees in die doop." (en daarna is hulle ook saam met 

Hom opgewek deur die geloof.) 

 

Wat staan hier dus eintlik? Niks anders nie as: Julle is net so goed asof julle besny is, omdat julle 

gedoop is. Dit is dan ook die grond waarop die doopsformulier kan sê dat die doop "in die plek van 

die besnydenis" gekom het.  

 

7. DIE TEKEN VERANDER, MAAR DIE SAAK BLY DIESELFDE 

 

Om ons ou beeld te gebruik: aan die lighuis is daar veranderings aangebring, maar die rotse is nog 

presies dieselfde. 

 

Ons kan dit skematies soos volg voorstel: 



179 
 

 

 

Posisie van die mense van die 

OU TESTAMENT 

 

 

Posisie van die mense van die 

NUWE TESTAMENT 

Hulle glo vooruit (Messias gaan kom) Hulle glo agteruit (Messias het gekom) 

Volgens belofte van genadeverbond Volgens belofte van genadeverbond 

Vooruitwysende skadubeeld:  

die bloedige offers 

Terugwysende versekering: 

die volmaakte offer van Christus 

Teken daarvan: die besnydenis Teken daarvan: die doop 

Hierdie geloof is hulle tot geregtigheid gereken 

 

Hierdie geloof is hulle tot geregtigheid gereken 

 

Die geloof ken nie verlede, hede of toekoms nie. Dit glo en vertrou, of dit nou al gebeur het of nog 

gaan gebeur. Die Persoon waarin geglo word en die inhoud van die geloof maak die verskil. En dit 

het nie verander nie. Gal. 3:17, 19, 29: “Maar ek sê dít: die wet wat vier honderd en dertig jaar later 

gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus vantevore bekragtig is, nie kragteloos om 

die belofte tot niet te maak nie… Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, 

totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom; en dit is deur engele beskik deur tussenkoms 

van ŉ middelaar… En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en 

volgens die belofte erfgename.” 

 

8. DIE TEKEN HET VERANDER, MAAR DIE TERME VAN DIE VERBOND BLY 

DIESELFDE 

 

Dit is dan wesenlik dieselfde verbond. Niemand kan tog ontken dat die Ou Testament die voorloper 

van die Nuwe Testament is en dat die Nuwe Testament afhanklik is van die Ou Testament nie. 

Daarom geld die noodsaaklikheid van die besnydenis, die tydstip van die besnydenis en die 

deelgenote van die besnydenis ook net so t.o.v. die doop. (Op lg. twee gedagtes gaan ons verder 

in.) 

 

8.1 Die tydstip van ontvangs van die teken 

 

Ons het gesien dat die besnydenis aanvanklik ontvang is deur volwassenes. Abraham was self 99 

jaar oud. (Later het proseliete volwassenes dit ook ontvang.) Maar vanaf Isak was die reël binne in 

die verbondsvolk dat 'n seuntjie op 8 dae besny word. Waar dit nie gebeur het nie, was dit as 'n 

ernstige breuk met die verbond beskou. Ook die Here Jesus se ouers het Hom uit 

wetsgehoorsaamheid op die 8ste dag laat besny. God het nie gevra of daardie kindertjies die 

verbond verstaan of daarin glo nie. 

 

Net so is dit vandag in ons kerk die praktyk om in sendingvelde alleen volwassenes te doop 

wanneer hulle vir die eerste keer glo en dus wil toetree tot die verbond. Eers wanneer daar 

volwassenes is wat reeds aan die kerk behoort en hulle kinders het, word daardie kinders gedoop. 

 

Net soos in die geval van die seuntjies in Israel, verwag ons egter dat gelowige ouers (lidmate van 

die kerk, verbondsouers) hulle babas (seuntjies sowel as dogtertjies) (Gal. 3:28) so gou as moontlik 

sal laat doop. 

 

8.2 Die deelgenote aan die teken van die doop 
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Die saak waaroor daar geweldige verskil is, is of kinders (suigelinge) ook gedoop mag word. In 

verband hiermee die volgende paar punte:- 

 

8.2.1 In die Bybel is geen opdrag omtrent die doop van kinders nie, d.w.s. wat spesifiek gaan om 

kinders nie. Daar word nie eers iets gesê omtrent die doop van die kinders van reeds 

gelowige Christene selfs as hulle al volwassenes is nie. As die Here Jesus al die moeite doen 

om met sy laaste woorde 'n onderskeidingsteken aan sy kerk te gee, wat duidelik analoog is 

met die besnydenis, dan sou Hy mos uitdruklik bygevoeg het, "maar onthou, nou is dit net 

vir volwassenes en nie soos in die besnydenis, volgens die verbond nie." Die ontbreking van 

so 'n verbod is opvallend en betekenisvol. 

 

8.2.2 Hoewel die geloof baie belangrik is (daaroor praat ons in die volgende les) gaan dit in die 

verbond (waarvan besnydenis en doop tekens is) nie primêr om ons bewuste oorgawe aan 

God nie, maar oor sy trou en liefde teenoor ons. Dit is nie wat ons aan God beloof nie, maar 

wat Hy aan ons beloof waaroor dit gaan. 

 

En is kinders dan nou uitgesluit van hierdie verbond? Nee, wat dan van die volgende feite? 

 

1. Abraham ontvang uitdruklike bevel om babaseuntjies op 8 dae te besny as teken dat hulle 

so klein as wat hulle is, deel is van die verbondsvolk. In die Ou Testament kan hieroor geen 

twyfel wees nie. 

 

2. In die Nuwe Testament sien ons Jesus tussen die kinders. Hy seën hulle, (Matt. 19:13v) Hy 

verstaan hulle, (Matt. 11:16, 17) Hy gebruik hulle as voorbeeld van die regte gesindheid, 

(Matt. 18:2) Hy genees hulle, (Matt. 15:21v) Hy roep hulle terug uit die dood, (Matt. 9:18v) 

Hy sê: "aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele" (Matt. 19:14). Wie sal durf beweer 

dat hulle uitgesluit is uit God se heilsaksie? 

 

3. Petrus neem alle twyfel weg wanneer hy op die Pinksterdag verklaar juis i.v.m. die doop dat 

"die belofte" (is dit 'n ander belofte as dieselfde verbondsbelofte wat soos 'n goue draad deur 

die Bybel loop?) "kom julle toe en aan julle kinders" (Hand. 2:39). O, nee, kinders deel beslis 

in hierdie verbondsbeloftes. 

 

8.2.3 Die Nuwe Testament, nuwe bedeling, nuwe verbond, is tog soveel ryker en voller as die oue 

omdat dit die vervulling daarvan is. Sal dit dan in hierdie opsig agter staan? Sou dit moontlik 

wees dat kinders onder die ou verbond volle deelname en erkenning kry, maar nie in die 

nuwe nie? 

 

8.2.4 In die ou verbond is kinders en ouers duidelik ingesluit. Sou net ouers nou deel in die ryker 

beloftes van die nuwe verbond? Nee, in teendeel, daar is oorweldigende getuienis dat hulle 

in die gemeente van Christus, die liggaam van Christus, ingesluit is: As die ouers (of selfs 

net een ouer sien later) begin glo, dan word die hele huisgesin gedoop. Daar word ses sulke 

gevalle genoem in die N.T. nl. die huisgesinne van Cornelius, (Hand. 10:2) Lidia, (Hand. 

16:14) die sipier van Filippi, (Hand. 16:20v) Crispus, (Hand. 18:8), Onesiforus, (2 Tim. 

1:16) en Stefanus (1 Kor. 1:16). 

 

Ons kan nog byvoeg gevalle soos van Saggeüs, (Luk. 19:19) die hoofman oor honderd, (Joh. 

4:53) ens. 
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8.2.5 Kinders is gereken as heilig in Christus (2 Kor. 7:14). Kinders was beskou as "in die Here" 

te wees. (Ef. 6:1). 

 

Ons sal werklik die Nuwe Testament geweld moet aandoen om te beweer dat kinders nie net sulke 

deelgenote aan die Koninkryk was nie, as wat hulle was aan die verbond onder die Ou Testament. 

Daarom mag en moet hulle ook deel aan die Nuwe-Testamentiese teken daarvan, nl. die doop. 

 

9. KONKLUSIE 

 

Ons glo dus aan volwassedoop sowel as kinderdoop: Volwassedoop wanneer 'n ongelowige 

volwassene begin glo in Jesus Christus en daarvan belydenis doen en dus op die wyse toetree tot 

die verbond. Kinderdoop, wanneer die gelowige ouers, wat self reeds aan die verbond behoort, 

kinders het en hulle dus ook kragtens God se eie bepaling tot die verbond behoort, en dus die teken 

daarvan moet ontvang. Ons glo nie aan enige ander soort kinderdoop nie. 

 

10. ONS ANDER BELYDENISSKRIFTE 

 

N.G.B. ARTIKEL 34: DIE HEILIGE DOOP 

Ons glo en bely dat Jesus Christus, wat die einde van die wet is1, deur sy bloed te stort 'n einde 

gemaak het aan elke ander bloedvergieting wat 'n mens tot versoening of tot voldoening van sondes 

sou kan of wil aanwend. Hy het die besnydenis, wat met bloed gepaard gegaan het, afgeskaf en in 

die plek daarvan die sakrament van die doop ingestel2. 

Deur die doop word ons in die kerk van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde 

godsdienste afgesonder om heeltemal sy eiendom te wees3 en sy merkteken en vaandel te dra. Dit 

dien vir ons tot 'n getuienis dat Hy ewig ons God en genadige Vader sal wees. Daarom het Hy ons 

beveel om almal wat sy eiendom is, net met gewone water in die Naam van die Vader en die Seun 

en die heilige Gees te doop4. 

Hy toon ons daarmee dat, soos die water die vuilheid van die liggaam afwas as dit oor ons gegiet 

word en soos die water op die liggaam van die dopeling gesien word wanneer dit daarop gesprinkel 

word, so bewerkstellig die bloed van Christus deur die Heilige Gees dieselfde inwendig in die siel5: 

dit besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes6 en laat ons, wat kinders van die toorn is, as 

kinders van God weergebore word7. 

Dit gebeur nie deur die uitwendige water nie8 maar wel met die besprinkeling met die kosbare 

bloed van die Seun van God9, ons Rooisee10waardeur ons moet trek om aan die slawerny van Farao, 

dit wil sê die duiwel, te ontkom en in die geestelike land Kanaän in te gaan. 

Die bedienaars gee ons van hulle kant dus met die sakrament wat sigbaar is, maar die Here gee wat 

met die sakramente aangedui word, naamlik die onsigbare genadegawes: Hy was ons siel, suiwer 

en reinig dit van alle vuilheid en ongeregtigheid11; Hy maak ons hart nuut en vul dit met alle 

vertroosting; Hy gee ons egte sekerheid van sy Vaderlike goedheid; Hy beklee ons met die nuwe 

mens en ontklee ons van die ou mens en al sy werke12. 

Ons glo daarom dat iemand wat tot die ewige lewe wil kom, slegs een maal gedoop moet 

word13 sonder om dit ooit te herhaal, want ons kan tog ook nie twee maal gebore word nie. 

Hierdie doop is nie alleen nuttig solank die water op ons is en ons dit ontvang nie, maar ook vir ons 

hele lewe. 

Daarom verwerp ons die dwaling van die Wederdopers, wat nie tevrede is met die een doop wat 

hulle een maal ontvang het nie en wat bowendien ook nog die doop van die gelowiges se kindertjies 

veroordeel. 

Ons glo daarenteen dat ons hulle behoort te doop en met die teken van die verbond te beseël, net 

soos die kindertjies in Israel kragtens dieselfde beloftes besny is as wat aan ons kinders gemaak 

is14. 
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En, waarlik, Christus het sy bloed nie minder vir die reiniging van die gelowiges se kindertjies as 

vir die volwassenes vergiet nie15. 

Daarom behoort hulle die teken en die sakrament te ontvang van wat Christus vir hulle gedoen het, 

soos die Here in die wet beveel het om hulle kort na die geboorte deel te laat hê aan die sakrament 

van die lyding en sterwe van Christus deur vir hulle 'n lam te offer, wat 'n sakramentele heenwysing 

na Jesus was16. 

Buitendien doen die doop aan ons kindertjies dieselfde as wat die besnydenis aan die Joodse volk 

gedoen het; dit is die rede waarom die heilige Paulus die doop die besnydenis deur Christus noem17. 

1. Romeine 10:4 

2. Kolossense 2:11 

3. Eksodus 12:48; 1 Petrus 2:9 

4. Matteus 28:19 

5. Matteus 3:11; 1 Korintiërs 12:13 

6. Handelinge 22:16; Hebreërs 9:14; 1 Johannes 1:7; Openbaring 1:5 

7. Titus 3:5 

8. 1 Petrus 3:21 

9. Romeine 6:3; 1 Petrus 1:2; 1 Petrus 2:24 

10. 1 Korintiërs 10:1-4 

11. 1 Korintiërs 6:11; Efesiërs 5:26 

12. Romeine 6:4; Galasiërs 3:27 

13. Matteus 28:19; Efesiërs 4:5 

14. Genesis 17:10-12; Matteus 19:14; Handelinge 2:38-39 

15. 1 Korintiërs 7:14 

16. Levitikus 12:6; Johannes 1:29 

17. Kolossense 2:11 

 

D.L. HOOFSTUK: 1 PARAGRAAF: 17 

Die Woord van God, waaruit ons die wil van God leer ken, getuig daarvan dat die kinders van die 

gelowiges heilig is. Hulle is nie van nature heilig nie, maar kragtens die genadeverbond waarin 

hulle saam met hulle ouers opgeneem is. Gelowige ouers moet daarom nie twyfel aan die 

uitverkiesing en saligheid van hulle kinders wat God in hulle kinderjare uit hierdie lewe wegneem 

nie. 1 

Skriffundering 

1. Genesis 17:7; Jesaja 59:21; Handelinge 2:39; 1 Korintiërs 7:14 

 

FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE HEILIGE DOOP AAN KINDERS 

Die hoofsaak van die leer van die heilige doop in hierdie drie punte saamgevat: 

Sonde 

Ten eerste: Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van 

God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie1, tensy ons opnuut gebore word2. Dit word 

aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid 

van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons 

voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. 

Verlossing 

Ten tweede: Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus 

Christus3. Daarom word ons gedoop in die Naam van God: die Vader en die Seun en die Heilige 

Gees4. Want as ons in die Naam van die Vader gedoop word, betuig en verseel die Vader aan ons 

dat Hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig5, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons 

daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil beskik. 
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En as ons in die Naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat Hy ons in sy bloed 

so van al ons sondes was - waarmee Hy ons in sy dood en opstanding inlyf - dat ons van ons sondes 

bevry en voor God regverdig gereken word6. 

Net so ook as ons in die Naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons 

deur hierdie heilige sakrament dat Hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil 

heilig7 deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes 

en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die 

uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word8. 

Dankbaarheid 

Ten derde: Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop 

vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid9. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, 

Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en liefhê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele 

verstand en met al ons kragte10; ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n 

godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons aan die genade van God 

twyfel of in die sondes bly lê nie: die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n 

ewige verbond met God het. 

Die kinderdoop 

En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop 

uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel 

het en ook, sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God 

ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê: Ek 

sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, 

om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou11. Dit betuig Petrus ook met woorde: Want die 

belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na Hom 

sal roep12. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond 

en van die geregtigheid van die geloof was; so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en 

geseën13. 

Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as 

erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word14. En die ouers is verplig om hulle 

kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig15. 

Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit 

te voer, laat ons daarom sy heilige Naam aanroep. 

Gebed 

O, almagtige, ewige God, 

U het volgens u streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf 

en die gelowige Noag met sy gesin - agt mense - deur u groot barmhartigheid gered en bewaar; U 

het die verharde Farao met al sy manne in die Rooisee verdrink en u volk Israel op droë grond 

daardeur gelei - waardeur die doop afgebeeld is16. 

Ons bid U, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind (kinders) van U genadiglik 

wil aansien en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy (sy/hulle) met Hom 

in sy dood begrawe mag word en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan17. 

Laat hy (sy/hulle), terwyl hy (sy/hulle) Hom daagliks navolg, sy (haar/hulle) kruis blymoedig 

dra18 en Hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde19, sodat hy (sy/hulle) hierdie 

lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos, mag verlaat en op die 

laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun, mag verskyn. 

Dit bid ons deur Hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat, saam met U en die Heilige Gees een 

enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. 

Die doopouers moet nou op die volgende vrae antwoord:  

Vrae  
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Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en 

ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of 

bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit u gesindheid is, moet u van u kant 

op hierdie vrae opreg antwoord:  

Ten eerste: Hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, 

aan die verdoemenis self, onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom 

as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees?  

Ten tweede: Bely u dat die leer wat in die Ou en Nuwe Testament en in die Artikels van die 

Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer 

van die saligheid is?  

Ten derde: Belowe u en neem u u voor om hierdie kind (kinders), van wie u die vader en/of moeder 

is, wanneer hy (sy/hulle) dit kan verstaan, in die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat 

onderrig?  

Antwoord:  

Ja.  

Daarna sê die dienaar as hy die doop bedien, die volgende:  

Doop  

NN, ek doop u/jou in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 

Dankgebed  

Almagtige, barmhartige God en Vader, Ons dank en loof U dat U ons en ons kinders, deur die 

bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot 

lidmate van u eniggebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het en dit aan ons met die 

heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur Hom, u geliefde Seun, dat U hierdie kind 

(kinders) altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat hy (sy/hulle) Christelik en godvrugtig 

opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem[20], sodat hy (sy/hulle) 

u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom (haar/hulle) en ons almal bewys het, kan 

bely en in alle geregtigheid onder ons enigste Leraar, Koning en Hoëpriester, Jesus Christus, kan 

lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin[21], om U en u Seun 

Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. 

Skriffundering 

1. Romeine 3:9, 19; Romeine 5:12-21 

2. Johannes 3:3 

3. 1 Korintiërs 6:11 

4. Matteus 28:19 

5. Genesis 17:7, Galasiërs 4:6-7 

6. 1 Korintiërs 1:30 

7. 1 Korintiërs 12:13 

8. Romeine 8:9, 15, 16 

9. Romeine 12:1-2 

10. Matteus 22:37-40 

11. Genesis 17:7 

12. Handelinge 2:39 

13. Markus 10:16 

14. Kolossense 2:11-12 

15. Psalm 78:3-4, Efesiërs 6:4 

16. 1 Petrus 3:20-21 

17. Romeine 6:4ev 

18. Matteus 16:24 

19. 1 Johannes 4:18 

20. Efesiërs 4:16-17 
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21. Efesiërs 6:10-13 

 

C. BETEKENIS VAN DIE DOOP  
 

1. DIE TEKEN SELF 

 

1.1 Die element is water  

 

Die element waarmee gedoop word, is water, skoon water – niks anders nie.  

 

Orals ter wêreld word water gebruik om te reinig. Die een groot krag van water (afgesien van 

groeikrag) is waskrag. Daarom praat die doop 'n pragtige taal: net soos water kan reinig van die 

onreinheid van die liggaam, so reinig die bloed van Christus ons van die onreinheid van die siel. 

Nee, dit is nie die water wat ons sondes wegneem nie, maar "die bloed van Jesus Christus, sy Seun, 

reinig ons van al ons sondes" (1 Joh. 1:7). Die water is die simbool van die bloed omdat dit dieselfde 

uiterlike funksie het as wat die bloed innerlik het. (Vergelyk die antwoord op Vraag 72). 

 

1.2 Die metode van doop 

 

Hoe moet hierdie teken van die reinigende krag van water nou aangewend word? Sommige sê die 

persoon wat gedoop word, moet heeltemal onder die water gedompel word; ander sê dit is genoeg 

om net die water oor die persoon te sprinkel of selfs om net 'n paar druppeltjies op hom te spat. Wat 

is nou reg? 

 

Albei reg is, want hoewel dit moontlik is dat in Bybelse tye van die onderdompelingsdoop gebruik 

gemaak is, was dit tog nie uitsluitlik nie en was die besprenkelingsdoop ook 'n erkende gebruik. 

 

Die metode van doop het ook saamgehang met die feit dat aan die begin hoofsaaklik volwassenes 

gedoop is, maar later, met die uitbreiding van die kerk, toe hoofsaaklik en al hoe meer kindertjies 

van gelowige ouers gedoop is, is daar uit die aard van die saak ook meer en meer van die 

besprinkeling gebruik gemaak. 

 

Albei is Skriftuurlik. Die Bybel gee geen spesifieke voorskrif in hierdie verband nie. 

 

Vir ons is dit egter kragtens die wese van die doop nie nodig om te onderdompel nie. Die doop is 

tog immers ŉ sakrament, d.w.s. 'n teken en seël. Dit beeld die reiniging deur die bloed van Christus 

uit. Water is die element wat daardie reinigingsboodskap dra. Maar hoeveel water is nou nodig om 

die idee van reiniging te illustreer? As ek wil wys waar ek staan in 'n verkiesing, is dit nodig om 

my hele huis vol vlae en slagspreuke te plak of is een vlag voor my deur – of selfs een klein 

lapelwapentjie, nie genoeg nie? Onthou dit is 'n simbool. Dit moet net die boodskap oordra. 

 

Nee, die hoeveelheid water maak geen verskil aan die primêre boodskap nie. As die metode verhef 

word tot 'n wesenlike onmisbare deel van die sakrament, dan is dit nie meer 'n sakrament nie, maar 

'n magiese bygelowige handeling. Vir ons is dit glad nie 'n vraag van die een metode of die ander 

nie, want anders word van die teken (die simbool) die saak gemaak. (Die vuurtoring word die groot 

saak en die rotse word vergeet – om weereens ons vroeëre beeld te gebruik.) Besprinkeling het 

presies dieselfde betekenis as onderdompeling. Die besprinkeling van 'n deel van die liggaam dra 

juis die gedagte dat daarmee die hele liggaam betrek word. Die hoëpriester het in die Heiligdom 

ingegaan en slegs die ark met bloed besprinkel, maar dit het beteken dat hy versoening doen vir die 
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hele volk. (Net met sy vingers sprinkel hy die bloed. Lev. 16:14-16). Jesus het net Petrus se voete 

gewas, toe was hy "heeltemal rein", Joh. 13:8-10). 

 

2. WAARVAN IS DIT 'N TEKEN? 

 

1n die doop is ook die drie basiese begrippe van die hele Kategismus nl. SONDE, VERLOSSING, 

DANKBAARHEID, of anders gesê: SKULD, REGVERDIGMAKING, HEILIGMAKING. 

Hierdie is ook die drie hoofpunte van die doopsformulier. 

 

2.1 Sonde 

 

Die doop, met sy watersimbool, leer juis vir ons duidelik dat ons van nature onrein as en reiniging 

nodig het. In onsself is ons geheel en al verlore. 

 

2.2 Verlossing 

 

Maar dan bring die doop ook weer so duidelik die boodskap dat die Vader ons wat dit nie werd is 

nie, tog weer aanneem as sy kinders en sy ewige verbond met ons herbevestig; dat die Seun ons 

sondes afwas deur sy bloed en ons inlyf in gemeenskap met Hom; en dat die Heilige Gees in ons 

kom woon en ons sy tempel wil maak. Hierdie is die drie hoofpunte van die doopsformulier. Dit 

handel oor ons regverdigmaking voor God deur Christus. 

 

2.3 Dankbaarheid  

 

Die doop versinnebeeld nie net die reiniging van die skuld van sonde nie, maar ook van die smet 

daarvan. M.a.w. ook die sondige neigings in ons lewe neem God weg deur Christus. So staan 'n 

"nuwe mens" op in die plek van die oue. Die doop roep op tot 'n nuwe lewe en stel ons onder die 

verpligting van 'n "nuwe gehoorsaamheid". So kom die heiligmaking as 'n eis na ons deur die doop, 

sodat ons hoe langer hoe meer die sondes afsterf en in 'n godsalige onberispelike lewe wandel. 

 

Van dit alles is die water en die doopshandeling – beide onderdompeling en besprinkeling – 'n 

teken. 

 

3. DOOP EN GELOOF 

 

Dit staan eintlik duidelik so in Mark. 16:16: "Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar 

hy wat nie glo nie sal veroordeel word."  

 

Hier staan:  

Geloof plus doop is saligheid, maar wie nie glo nie sal veroordeel word, al is hy gedoop. Geloof is 

dus die saak waaroor dit in werklikheid gaan! 

 

Maar geloof is nie 'n prestasie van die mens nie. Dit is 'n genadegawe van God. Dit is die vrug van 

God se genadige bemoeienis met die mens. By die volwassene blyk dit deur die belydenis van sy 

geloof, m.a.w. by word bewus van 'n nuwe verhouding wat (in al die Bybelse gevalle, so pas) 

ingetree het. By die verbondskind lê hierdie vrug nog onaktief. Later, in die toekoms as hy groter 

is, sal die vrug van God se genadige bemoeienis nl. die geloof, aktief beoefen word en sigbaar word 

in sy belydenis van daardie geloof. So was dit ook by die besnydenis. Alleen kinders van gelowige 

verbondsouers kon besny word. Eers later sou die geloof volg as vrug van die verbond (Deut. 6:25). 

So word 'n kind ook gedoop omdat hy reeds kragtens die nuwe verbond deur die skakel van die 
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gelowige ouer, lidmaat van Christus is (1 Kor. 7:14). Onthou, die besnydenis sowel as die doop is 

teken van die verbond, en nie van die geloof nie. Die geloof is die vrug daarvan. In Gen. 17 en 31 

beloof God om die God van Abraham en sy nageslag te wees sonder om enige voorwaarde van 

geloof daaraan te koppel. Geloof is wel 'n voorwaarde IN die verbond, maar nie VAN die verbond 

nie. 

 

Dit is tog die beloftes van die verbond wat deur God verseël word in die doop. Dit is dus God se 

saak. Dit hang nie van ons reaksie af nie. Hy is die een wat aktief is. Daarom is dit duidelik dat daar 

in al die gevalle in die N.T. ook nog na die doop 'n proses van onderrigting volg. Die stadium van 

geloof verskil dus: by die volwassene word die doop bedien op die stadium waar hy reeds van 

geloof belydenis kan doen, maar dit is nog besig om tot voller ontplooiing te kom. By die kind 

groei hierdie geloof stadig. Die ouers en die kerk speel 'n belangrike rot in die vorming van wat die 

kind glo, totdat dit by hom ook tot openbare belydenis van geloof kom. Die belofte en die verbond, 

(en die teken van die verbond) gaan dus vooraf en die geloof volg daarop. 

 

By die sendingopdrag van Christus in Matt. 28:19 is dit opvallend dat daar (1) dissipels gemaak 

moet word, (2) hulle dan gedoop moet word en (3) hulle daarna geleer word om alles te onderhou. 

Die inhoudgewing aan die doop volg na die doop. Die geloof is vrug van die verbond. 

 

4. DOOP EN DIE OUERS 

 

Die ouers is die skakel met die verbond. Die verbond loop langs die lyn van die geslagte. Daarom 

mag die kinders van ongelowige ouers nie gedoop word nie. Daarom moet die ouers ook eers 'n 

belydenis van hulle eie geloof aflê voordat hulle die sakrament van die doop vir hulle kindjie kan 

ontvang.  

 

As die ouers voor die gemeente opstaan om hulle kindjie te laat doop, sê hulle eintlik aan die hele 

gemeente: "ONS behoort aan Christus, DAAROM doop ons vandag ons kindjie." As hierdie 

getuienis ontbreek, is dit 'n verkragting van die wese van die verbond. 

 

Ná die doop rus die geweldige verantwoordelikheid op die ouers om hulle kindjie so op te voed dat 

die geloof as vrug in sy hart gebore kan word. Van die kerk se kant word van hulle 'n belofte, nee, 

'n eed gevra dat hulle die kindjie so sal opvoed. En hierdie opvoedingsproses begin dadelik. Reeds 

in die suigelingstadium is daar geweldig baie invloede wat grondliggend op die kindjie inwerk. 

Daarom is hierdie belofte vir die kerk die metode om te verseker dat ook vir hierdie kindjie die 

doop die vertrekpunt van sy onderrig in die geloof sal wees. 

 

Die geestelike taak van die ouer teenoor sy kind strek van die een sakrament tot die ander. Hy moet 

sy kind ook deur sy opvoeding voer van die doop na die nagmaal. Hierin dra die ouers die eerste 

verantwoordelikheid. Niemand kan dit van hulle oorneem nie. Maar die kerk kan en moet wel 

aanvul en help. Daarom beloof die ouers om die kind "… in die genoemde leer… te onderrig EN 

te laat onderrig." Die kerk se groot taak in hierdie verband is dan juis om deur die kategese die 

gelowige ouers behulpsaam te wees in hulle taak en terselfdertyd sy eie lerende opdrag uit te voer. 

 

Eers wanneer die kind belydenis doen van sy eie geloof in die boesem van die gemeente, het die 

ouer sy doopbelofte nagekom. 

 

5. JY EN JOU DOOP 
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Jou doop kan nooit ongedaan gemaak word nie. 'n Mens word net eenkeer gedoop. Kyk Art. 34 

NGB. God se beloftes verander nie, daarom is dit nie nodig om dit 'n tweede keer te kry nie. Dan 

betwyfel ons God se trou! 

 

Dit is egter so dat nie alle gedoopte kinders tot geloof kom nie. Elke gedoopte word nie 

wedergebore nie. Dink aan Judas. Lees ook 2 Kor. 11:4, 13; Gal. 2:6; Joh. 6:66, Hand. 5:1-6, 

Ananias en Saffira, 1 Kor. 5:1-11, 2 Tim. 2:16-18; 1 Tim. 1:20, 2 Tim. 4:14; 3 Joh. 9-11. Diotrefes 

en Alexander. In die Ou Testament is daar ook talle besnedenes wat nie tot geloof gekom het en 

gered is nie. Esau Rom. 9:6. Absalom. Hulle doop word egter nie daardeur ongedaan gemaak nie. 

Dit sal juis in die ewigheid teen hulle getuig. 

 

Daarom is dit 'n saak van die allergrootste erns dat elke kind nog sy eie doop vir sy rekening moet 

neem. God se ja-woord teenoor jou soos in die doop bevestig, moet met jou eie ja-woord bevestig 

word. Maar die doop maak wel 'n geweldige verskil. Die doop self en die belofte van jou ouers en 

die onderrig van jou ouers en die kerk, plaas jou in 'n bepaalde lewensbaan. Dit is gerig op die 

geloof in Jesus Christus. Dit maak jou anders as die nie-gedoopte kind. Wanneer jy in 'n 

verbondshuis opgroei, is dit byna natuurlik dat jy Christus in geloof sal aanvaar. Indien jy nie jou 

doop wil gestand doen nie moet jy doelbewus en gewelddadig wegbreek van daardie baan. Dit 

gaan nie so maklik nie, want dan moet jy ook jou hele opvoeding verwerp. 

 

Aan die ander kant is dit vir 'n ongedoopte kind (uit 'n ongelowige huis) doodnatuurlik om nie te 

glo nie. Dit is die baan waarin sy lewe is. As hy tot geloof sou kom en Christus met sy weldade wil 

aanvaar, dan moet hy van buite af inbreek by die baan van die verbond. Dit is ook nie so maklik 

nie. Dit is dan wanneer daardie kragdadige omwentelingsbekerings plaasvind. 

 

Maar onthou, as jy gedoop is, dan behoort jy eintlik al klaar aan die Here. Hy het klaar belowe dat 

Hy jou sondes sal vergewe en jou sal red van die verderf. Het jy al daarop geantwoord? Het jy al 

in geloof gesê: Dankie Here!? 
 

Toetsvrae oor punt B 

1. Is die volgende stellings waar of onwaar? 

1.1 Die doop as sakrament is 'n teken van God se verbond met die mens. 

1.2 Die doop is die kerklike seremonie waarby 'n kindjie sy naam ontvang. 

1.3 'n Gedoopte kind is 'n geredde kind. 

1.4 Die doop het in die plek van die besnydenis gekom. 

1.5 Ons bedien net die kinderdoop. 

2. Wie het God gesê moes almal besny word toe Hy die verbond met Abraham gesluit het? 

3. Het die verbond opgehou om geldig te wees toe die Ou Testament afgesluit is? 

4. Watter bewyse kan jy aanvoer vir die stelling dat die doop in die plek van die besnydenis gekom 

het? 

5. Wat was die proseliete-doop? 

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Wat is die element wat in die doop as teken gebruik word? 

2. Watter metodes van doop kom voor in die Bybel en watter aanvaar ons as korrek? 

3. Van watter drie dinge is die doop as sakrament vir ons 'n teken? 

4. Wat is die verhouding tussen geloof en doop? 

5. Moet jy nog iets omtrent jou doop doen? 
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Les 19 
 

DIE HEILIGE NAGMAAL 

DIE TEKENS, DIE BETEKENIS EN GEBRUIK DAARVAN 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 28, 29 EN 30 
 

SONDAG: 28 – VRAAG EN ANTWOORD: 75 

 

Vraag: Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die 

enige offerande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? 

 

Antwoord: Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie 

gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink1. Daarby het Hy beloof, ten eerste, dat 

sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek, en sy bloed vir my gestort is, as 

wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee 

word. Ten tweede, dat Hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so 

seker vir die ewige lewe voed en verkwik as wat ek die brood en die beker van die Here, as 

ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed, uit die hand van die bedienaar 

ontvang en met die mond geniet. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 26:26-28; Markus 14:22-24; Lukas 22:19-20; 1 Korintiërs 10:16-17; 1 

Korintiërs 11:23-25; 1 Korintiërs 12:13 

 

SONDAG: 28 – VRAAG EN ANTWOORD: 76 

 

Vraag: Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat 

vergiet is, te drink? 

 

Antwoord: Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van 

Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. 1 Dit 

beteken boonop om deur die Heilige Gees, wat tegelyk in Christus en in ons woon, al hoe 

meer so met sy geseënde liggaam verenig te word, 2 dat ons vlees van sy vlees en been van sy 

gebeente is; 3 al is Christus nou in die hemel4 en ons op die aarde. Dit wil se dat ons deur een 

Gees - soos die ledemate van die liggaam deur een siel - ewig lewe en geregeer word5 

 

Skriffundering 

1. Johannes 6:35; Johannes 6:40; Johannes 6:47-54 

2. Johannes 6:55-56 

3. 1 Korintiërs 6:15; Efesiërs 3:16; Efesiërs 5:29-30; 1 Johannes 3:24; 1 Johannes 4:13 

4. Handelinge 1:9-11; Handelinge 3:21; 1 Korintiërs 11:26; Kolossense 3:1 

5. Johannes 6:57; Johannes 15:1-6; Efesiërs 4:15-16 

 

SONDAG: 28 – VRAAG EN ANTWOORD: 77 

 

Vraag: Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal 

voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink? 
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Antwoord: By die instelling van die nagmaal wat soos volg lui: 1 "In die nag waarin Hy 

verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en 

gesê: `Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. 

Net so ook die beker ná die ete met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my 

bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle 

van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat 

Hy kom"2 Hierdie belofte word ook herhaal deur Paulus waar hy sê: "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? Omdat dit een brood is, is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan 

die een brood"3 

 

Skriffundering 

1. Matteus 26:26-28; Markus 14:22-24; Lukas 22:19-20 

2. (1 Korintiers11:23-26). 

3. (1 Kor 10:16, 17). 

 

SONDAG: 29 – VRAAG EN ANTWOORD: 78 

 

Vraag: Verander die brood en wyn dan in die werklike liggaam en bloed van Christus? 

 

Antwoord: Nee, 1 maar soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander of 

die afwassing van sonde self is nie, maar slegs 'n Goddelike teken en versekering daarvan, 2 so 

verander die brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus self nie. 3 Ooreenkomstig 

die aard en gebruik van die sakramente word die brood egter die liggaam van Christus 

genoem4 

 

Skriffundering 

1. Matteus 26:29 

2. Efesiërs 5:26; Titus 3:5 

3. 1 Korintiërs 10:16-17; 1 Korintiërs 11:26 

4. Genesis 17:10-11; Eksodus 12:11; Eksodus 12:13; Eksodus 13:9; 1 Korintiërs 10:3-4; 

1 Petrus 3:21 

 

SONDAG: 29 – VRAAG EN ANTWOORD: 79 

 

Vraag: Waarom noem Christus dan die brood sy liggaam en die beker sy bloed of die nuwe 

Testament in sy bloed en waarom noem Paulus dit die gemeenskap met die liggaam en bloed 

van Christus? 

 

Antwoord: Daar is gewigtige redes waarom Christus so sê: Hy wil ons daarmee leer dat, soos 

brood en wyn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed, 

as die egte voedsel en drank, ons siele vir die ewige lewe1. Verder wil Hy ons deur hierdie 

sigbare tekens en waarborge veral verseker dat ons net so seker deur die werking van die 

Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry as wat ons hierdie heilige tekens met die 

liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang2. 

 

Skriffundering 

1. Johannes 6:51; Johannes 6:53-55 
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2. 1 Korintiërs 10:16-17 

 

SONDAG: 30 – VRAAG EN ANTWOORD: 80 

 

Vraag: Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? 

 

Antwoord: Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, ter 

wille van die enige offer van Jesus Christus wat Hy self eens en vir altyd aan die kruis 

volbring het1, en dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelyf word2, wat nou na sy 

menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader is3 en daar deur ons aanbid 

wil word4. Die Roomse mis, daarenteen, leer dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die 

lyding van Christus vergewing van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur 

die priesters geoffer word. Verder dat Christus liggaamlik in die brood en wyn aanwesig is 

en derhalwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n verloëning 

van die enige offer en lyding van Jesus Christus en 'n afgodery wat vervloek is5. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 26:28; Lukas 22:19-20; Johannes 19:30; Hebreërs 7:26-27; Hebreërs 9:12; 

Hebreërs 9:24-28; Hebreërs 10:10; Hebreërs 10:12; Hebreërs 10:14 

2. 1 Korintiërs 6:17; 1 Korintiërs 10:16-17 

3. Johannes 20:17; Kolossense 3:1; Hebreërs 1:3; Hebreërs 8:1 

4. Lukas 24:51-52; Handelinge 7:55; Filippense 3:20; Kolossense 3:1; 1 Tessalonisense 

1:10 

5. Hebreërs 9:26; Hebreërs 10:12; Hebreërs 10:14 

 

SONDAG: 30 – VRAAG EN ANTWOORD: 81 

 

Vraag: Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? 

 

Antwoord: Hulle wat vanweë hulle sondes 'n afkeer van hulleself het, maar tog vertrou dat 

dit hulle om Christus wil vergewe is en dat die swakhede wat nog oor is, met sy lyding en 

sterwe bedek is; en die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en 

hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars en die wat hulle nie van harte tot God bekeer nie, 

eet en drink 'n veroordeling oor hulleself1. 

 

Skriffundering 

1. 1 Korintiërs 10:19-22; 1 Korintiërs 11:28 

 

SONDAG: 30 – VRAAG EN ANTWOORD: 82 

 

Vraag: Moet die mense ook aan die nagmaal toegelaat word wat met hulle Sondag: Vraag en 

Antwoord: en lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is? 

 

Antwoord: Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die hele 

gemeente opgewek1. 

 

Skriffundering 

1. Psalm 50:16; Jesaja 1:11; Jesaja 66:3; Jeremia 7:21; 1 Korintiërs 11:20; 1 Korintiërs 

11:34 
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Lees: Ex. 12 en Mark 14:12 -26. 
 

B. DIE TEKENS 
 

1. DIE NAGMAAL IN DIE PLEK VAN DIE PASGA 

 

Net soos die doop in die plek van die besnydenis gekom het, so het die nagmaal in die plek van die 

Ou-Testamentiese pasga gekom. Die Pasga het teruggewys, maar ook vorentoe gewys. Elke jaar 

moes die Jode rondom 'n sakramentele ete met 'n besondere spyskaart en voorgeskrewe handeling 

(ritus) terugdink aan die groot "verbygaan" van die doodsengel en die lieflike bevryding uit Egipte 

daarna. Maar terselfdertyd het daardie bloed van die lam ook vorentoe gewys (net soos al die offers 

van die O.T.) na die groot bevryding uit die slawerny van die sonde wanneer die Lam van God se 

bloed sou vloei. 

 

Johannes die Doper was die een wat die Here Jesus deur die Heilige Gees dadelik uitgeken het as 

"die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem" (Joh. 1:29). En omdat Jesus self baie 

bewus daarvan was dat Hy die vervuller van die Pasga was, het Hy sy nuwe feesmaal in direkte 

verband gebring met die Pasga. 

 

Hy en sy dissipels het daardie Donderdagaand (15 Nisan), soos alle goeie Jode, die Pasga gevier. 

Hy het die plek van die gesinshoof ingeneem. Hulle het alles op die spyskaart geëet en al die 

handelinge van Pasga nagekom. Hulle het die bekers wyn aangestuur en vier keer daaruit gedrink. 

So het hulle ook die bitter kruie en die ongesuurde brode wat Hy gebreek het, geëet. Ook die lam 

het hulle geëet en Judas het sy hand saam met Hom in die skottel gesteek (Mark. 14:20). 

 

Toe het Hy die tafel laat skoonmaak. Die Pasga was verby – vir altyd!  

 

Daarna het Hy weer brood geneem en daarvan vir elke dissipel 'n klein stuk afgebreek en aangegee 

en gesê: "Neem, eet dit is my liggaam wat vir julle gebreek is." (Van die lam mog geen been 

gebreek gewees het nie.) Toe neem Hy nog eens 'n beker wyn en Hy drink self daaruit en sê: "Drink 

almal daaruit, want dit is My bloed, die bloed van die nuwe verbond…" (Matt. 26:26v). 

 

Dit was seker nie moontlik vir Jesus om duideliker te sê dat Hy dié Bevryder is waarna die Pasga 

nog al die jare heenwys nie. Nou nie meer bitter kruie nie. Dit is verby. Nie meer 'n geslagte lam 

nie. Ook "dit is volbring". Weldra – ja, more – sal Hy self soos 'n lam gelei word ter slagting (Jes. 

53:7). En voortaan sal die maaltyd nie herinner aan die uittog uit Egipte nie, maar aan die bevryding 

van die sonde-doodstraf. Daarom is bloed nie meer nodig nie en ook nie meer gepas nie. Net soos 

die bloedige besnydenis oorgegaan het na die onbloedige doop, so het die onbloedige brood en 

wyn genoegsame herinneringstekens geword van die nuwe "verbygaan" (Pasga) van die dood by 

die volk van God. 

 

2. DIE TEKENS VAN DIE NAGMAAL 

 

Jesus het die elemente van sy sakramente gekies. Die nagmaal se twee tekens kom albei uit die 

planteryk. Albei praat 'n taal, wat enigeen kan verstaan, selfs 'n klein kindjie. 

 

Voordat 'n mens brood kan hê moet die ploeg eers die aarde skeur en die eg die kluite stukkend 

breek. Die koringkorrels word gesaai, weggegooi in die klam aarde. Dié sterf. Dit kom op en beur 

deur die barste in die kors van die aarde. Vir 'n tyd lank skroei dit in die son en waai dit in die wind. 

Dan word die wuiwende koring afgesny en gedors die korrels word gestroop van die stam. Dit 
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word fyn gemaal tot poeier, tot meel. Die meel word saam met die suurdeeg tot deeg geknie. Dit 

word gebak in 'n vuurwarm oond. En dan word hierdie brood ook nog weer gebreek…"En as die 

koringkorrel nie sterwe nie, bly dit alleen, maar as dit sterwe dra dit veel vrug" (Joh. 12:24). Dit 

het met Hom gebeur. So is Hy gebreek! 

 

En voordat 'n mens wyn het, moet die wingerdstokke gesnoei word. Uiteindelik word die 

druiwetrosse afgesny en die korrels word gepars, gekneus, vermorsel totdat daar net sap oorbly. 

Dit gis, dit kom naby die grens van ontbinding. Uiteindelik is dit wyn. Gen. 49:11 noem wyn 

"druiwebloed".  

 

So het Hy deur die pars gegaan Getsemane, voor Kajafas, Pilatus, op Golgota… Dit het ook met 

Hom gebeur wat met die wyn gebeur! 

 

3. HOE WORD DIE TEKENS GEBRUIK? 

 

Tydens die Nagmaalsdiens lyk die kerk anders. Daar is 'n gedekte tafel met stoele voor die 

preekstoel. Op die tafel is silwerborde met stukkies en ook 'n paar lang repies brood. Daar is ook 

groot silwer bekers vol wyn. 

 

In die Nagmaalsdiens word daar ook eers gepreek uit die Woord van God. 'n Sakrament kan nie 

alleen bedien word nie. Die sakrament versterk net die geloof. Dit kan dit nie bewerk nie. Maar dan 

is dit asof die Here vir ons sê: Julle het nou gehoor met julle ore, maar nou sal ek julle nog verder 

te hulp kom deur julle ander sintuie ook te betrek: Jy hoor die Woord met jou ore, nou kan jy ook 

die brood en die wyn sien met jou oë, ook hoe dit gebreek en geskink word; dan voel jy dit met jou 

hand en jou lippe en jou tong; dan proe jy dit, hoe dit smaak, en jy ruik selfs die kenmerkende reuk 

van die vars brood en die wyn met jou neus. Daar kan geen twyfel wees oor die taal wat die tekens 

praat nie. 

 

Na die preek verloop die Nagmaalsdiens amper soos wanneer 'n huisgesin aansit vir 'n maaltyd. 

Die dominee breek die brood simbolies en skink die wyn. Nadat die dominee dieselfde woorde wat 

Jesus gesê het, herhaal, deel hy dit aan elke belydende gelowige wat aan tafel is uit, wat dit neem 

en die brood eet en die wyn drink.  

 

C. DIE BETEKENIS 
 

1. WAARVAN IS DIE NAGMAAL 'N TEKEN? 

 

Weereens is die teken en die saak waarvan dit 'n teken is, nie dieselfde nie. Die hele sakrament wil 

ons deelgenootskap aan die offerande van Christus aan die kruis vir ons verduidelik en ons daarvan 

verseker. 

 

Hartverheffing. Die dominee sê: Verhef u harte tot Jesus Christus, ons Voorspraak aan die 

regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus 

se liggaam en bloed versterk as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang.  

 

Die brood/wyn word gebreek/geskink – dit verduidelik treffend hoedat sy liggaam gebreek is en 

sy bloed gevloei het. 

 

Dit word vir my aangegee – dit verduidelik dat dit ook vir my bedoel is. 
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Ek neem dit aan – dit verduidelik dat ek so die offer-verdienste van Christus gelowig moet 

aanneem. 

 

Ek eet/drink dit, dit word deel van my en deur my liggaam opgeneem – dit verduidelik dat ek nou 

deel het aan die vergewing van sondes en die ewige lewe wat Hy verwerf het deur sy offer. 

 

'n Mens word net een keer gedoop, want jy ontvang net een keer die teken van die verbond, omdat 

jy net een keer gebore word, maar wanneer jy eenkeer gebore is en lewe, moet jy eet en drink om 

te kan aanhou lewe. So ook met die wedergebore lewe. Daar is voedsel en versterking voor nodig. 

En dit is wat die nagmaal bring vir die hongerige en dorstige siel. Daarom gebruik ons dit "dikwels". 

 

Verder sê die maaltyd as geheel vir ons ook nog so baie:  

 

1.1 Dit getuig van die versoening van ons sondes voor God (Matt. 26: 28). 

 

1.2 Dit verstrek ons geloof deurdat, nie ons liggame nie, maar ons siele gespysig en gelaaf word 

deur die innerlike geestelike voedsel wat dit bied (Joh. 6:52v). 

 

1.3 Dit verstrek en verinnig ons omgang met Christus (1 Kor. 10:16). 

 

1.4 Dit versterk ons gemeenskap met mekaar as gelowiges. Die brood en één wyn wat onder die 

gemeente verdeel word, dra ook die boodskap van een groot gesin wat aan tafel is (1 Kor. 

10:17). 

 

1.5 Dit laat ons ook boontoe en vorentoe kyk, omdat die nagmaal ook 'n profesie is van die 

"bruilof van die Lam in heerlikheid" (1 Kor. 11:26; Luk. 22:30; Openb. 19:6-10). 

 

Dit is dus 'n gedagtenismaal, 'n gemeenskapsmaal met Christus, 'n gemeenskapsmaal met mekaar, 

'n geloofsbelydenismaal en 'n maaltyd vol toekomsverwagting. ('n Mens kan dus ook nooit alleen 

nagmaal hou nie. Dit is dieselfde brood en wyn wat onder 'n groep gedeel word.) 

 

2. DIE SEËL VAN DIE NAGMAAL 

 

Die sakrament is nie net 'n teken nie, maar ook 'n seël. Die seël bevestig dat dit alles eg is en deur 

God bedoel word. Nou bring die nagmaal dit alles baie naby aan ons deur vir ons te sê dat net so 

seker as wat ek die brood sien, voel, proe; en die wyn sien, ruik, proe – net so seker moet ek weet 

dat daardie offer van Christus waarvan die brood en die wyn praat, ook vir my gebring is. Dit is so 

seker asof ek self gely het en self die rekening betaal het. Ek kan daarom doodseker wees dat ek 

nooit in die strafgerig sal kom nie! (Rom. 8:1) 

 

3. DIE INSTELLING VAN DIE NAGMAAL 

 

Die eintlike weergawe van die instelling van hierdie sakrament kom uit die pen van Paulus. Paulus 

was nie by die instelling teenwoordig nie en dus nie 'n ooggetuie nie. Maar hy sê duidelik dat hy 

dit "van die Here ontvang" het (1 Kor. 11:23). 

 

Wanneer sou dit gewees het? Ons kan antwoord dat net soos Christus aan hom as "die 

ontydiggeborene" verskyn het, (1 Kor. 15:8) God ook 'n besondere openbaring aan hom gegee het 

aangaande hierdie belangrike sakrament. 
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Tog vermeld al die evangelies ook die oorspronklike instelling deur Christus. Dit was "in die nag 

waarin Hy verraai is". Hoe wonderlik dat Hy juis toe nie aan Homself en aan die lot wat vir Hom 

wag gedink het nie, maar aan sy kerk – aan ons! Hy het aan ons situasie gedink nadat, Hy weg is. 

Daarom het Hy daar aan die tafel vertel van die ander Trooster wat Hy sou stuur, (Joh. 14:16) en 

het Hy ook hierdie gedagtenismaal as 'n pand en sakrament aan ons gegee. 

 

Die kerk het nie die nagmaal uitgedink of ingestel nie. Ons sou nooit so 'n wonderlike inhoudryke 

saak daar kon stel nie. Dit is 'n bevel van die Koning van die kerk self. Boonop het Hy ook nog 

beveel: Doen dit dikwels! "Totdat Hy kom" moet ons aanhou daarmee. Wie dus die nagmaal 

ignoreer of geringskat is direk ongehoorsaam. 

 

D. GEBRUIK VAN DIE NAGMAAL  
 

1. WIE MAG DEELNEEM AAN DIE NAGMAAL? 

 

1.1 Alleen gelowiges 

 

Alleen deur geloof in Christus kry mens deel aan sy koninkryk en aan sy maaltyd. In die 

nagmaalsformulier staan dit: "spys en drank… wat Christus alleen vir sy gelowiges ingestel het." 

 

"Gelowiges" bedoel hier mense wat hulle geloof in Christus as hulle Saligmaker openlik bely het 

voor die gemeente. Om 'n mens se geloof te kan bely, beteken ook dat jy moet weet wat jy glo. 

Daarby moet jy ook nie net kennis hê van die geloofswaarhede nie, maar ook 'n vaste vertroue in 

die God van wie jy die kennis het. Maar daarvoor is eers 'n sekere onderrig nodig. 

 

Hierdie onderrig noem ons kategetiese onderrig of katkisasie (waarmee julle nou besig is). 

Wanneer ŉ gelowige gereed is vir belydenisaflegging, meld hy hom by die kerkraad aan vir 

ondervraging. Indien die kerkraad tevrede is dat 'n katkisant weet wat die inhoud van ons geloof is 

en ook bereid is om dit openlik en persoonlik teenoor God en mense te bely, word hy in die erediens 

die geleentheid daartoe gegee en moet hy die nagmaal van die Here vier. 

 

Kinders, of dooplidmate, mag dus nie aan die nagmaal deelneem nie. Hulle is wel dooplidmate en 

verbondskinders, maar hulle moet nog die beloftes van hulle ouers by hulle doop vir hulle eie 

rekening neem, en bely en erken dat hulle nou self glo (1 Tim. 6:12). 

 

Paulus sê dat die wat die nagmaal wil gebruik "die liggaam van die Here moet onderskei" (1 Kor, 

11:29). Dit beteken dat daar onderskeidingsvermoë moet wees. Daarom kan enigeen nie maar 

aansit nie. 

 

1.2 Wat hulle self mishaag 

 

Nagmaal is nie vir sondelose gelowiges nie, maar vir gelowiges wat hulleself weens hulle sondes 

"mishaag." Dit is mense wat hulle sondes ontdek bet. Die Heilige Gees het hulle oortuig. Nee, dit 

is nie meer die natuurlike sondige toestand van die mens voor die wedergeboorte nie, maar daardie 

sondes "wat teen ons wil in ons oorgebly het" (nagmaalsformulier) en waaroor ons egte berouvolle 

droefheid voor God het. Dit is juis aan die Nagmaalstafel wat ons ons eie sondigheid sien in die lig 

van sy heiligheid. 

 

1.3 Die vaste belofte van God glo 
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Met die rou droefheid oor sonde wat in die harte van hierdie gelowiges leef, is hulle tog nie gestrand 

of moedeloos nie. Hulle het ook reeds kennis gemaak met die Verlosser en sy verlossingsplan en 

hulle vertrou Hom en glo dat wat Hy beloof het, waar sal word. Daarom kom hulle tog na die 

maaltyd, ten spyte van hul sonde. Daarom neem hulle die tekens, wat staan vir verlossing en 

vergifnis, as bewys van hulle oorgawe aan Hom. 

  

1.4 Van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon  

 

Mense wat na die nagmaal kom, weet dat hulle die "bruilofskleed" ontvang het. Hulle het dit nie 

self gehad nie. Daarom is daar 'n diepe dankbaarheid in hulle harte teenoor hierdie onbegryplike 

genade waardeur Christus sy eie lewe prysgegee het. Daarom wil hulle ook nie maar net "dankie-

sê" nie, maar ook "dankie-lewe". Hulle begeer dat hulle lewe in ooreenstemming met die wil en 

wet van hierdie genadige God sal wees. Daarom treur hulle oor die plekke waar dit nog nie so is 

nie en bid en begeer dat hulle lewens al meer Christus-gelykvormig sal wees. Sulke mense mag 

aansit aan die tafel van die Here. 

 

2. HOE MOET ONS DEELNEEM AAN DIE NAGMAAL? 

 

2.1 Selfbeproewend 

 

Volgens die formulier moet elkeen homself eers vooraf "beproef". Ons moet eers selftug toepas. 

Die formulier help ons hierin deur 'n lang lys van sondes op te noem en dan te sê dat ons eerlik 

moet erken of ons nog "in sulke sondes volhard" en of ons daarteen stry omdat dit teen ons wil in 

ons oorgebly het". Daarby kom ook nog dat elkeen sy gesindheid teenoor sy naaste moet nagaan 

nl. of hy bereid is om "voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe." 

 

2.2 Verantwoordend 

 

Ons moet weer eens gelowig nagaan: 

 

2.2.1 Wat Christus vir ons gedoen het. Die brood word gebreek. Die wyn word geskink. Voor ons 

geestesoog verrys die drama van Golgota. En agter dit die ewige Raad van God. "Wat is die 

mens, dat U aan hom dink?" (Ps. 8:5). 

 

2.2.2 Wat deur ons gedoen word. Ons neem en eet, en neem en drink. Daarmee neem ons ook die 

lyding en sterwe van Christus aan as eie. 

 

2.2.3 Wat in ons geskied. Die brood en die wyn word deel van ons. Daar kom 'n organiese eenheid 

met die voedsel. Die liggaam word daardeur gesterk. So word ons een met Christus en word 

ons geestelik gevoed en gebou. 

 

2.2.4 Wat onderling gedoen word. In ons tyd kom baie gesinne ten minste darem by 'n 

Sondagmaal nog bymekaar. So kom die gemeente by die nagmaal as 'n groot gesin saam. 

Die beeld van die brood uit baie graankorrels en die wyn uit baie druiwekorrels vertel van 

die eenheid wat daardeur uitgedruk word. Die nagmaal bind gelowiges saam tot 'n hegte 

eenheid. 

 

3. WIE NIE MAG DEELNEEM NIE 

 

3.1 Mense wat "Ja" sê en "Nee" bedoel 
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Hulle "wat, aan die ander kant, hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n 

oordeel oor hulleself." Hulle is die huigelaars. Dit is die man sonder die bruilofskleed in die 

gelykenis van die Here. In die gelykenis word hy deur die koning ontmasker, maar in die kerk 

gebeur dit nie maklik nie omdat die kerk nie in die hart kan kyk nie en nie oor die innerlike kan 

oordeel nie. Die kerkraad kan sulke mense nie verhinder om nagmaal te gebruik nie, maar die 

Woord van God waarsku ontsettend ernstig dat sulke mense 'n oordeel oor hulleself eet en drink. 

God sien in die hart. Ons kan Hóm nie bedrieg nie. 

 

3.2 Mense wat "Ja" sê en "Nee" lewe  

 

Nie alleen word elke gelowige opgeroep tot selftug wanneer hy gaan aansit aan die nagmaal nie, 

maar die Koning van die kerk het ook mense geroep wat moet waak dat die sakrament nie ontheilig 

word nie. Hulle is die kerkraad en byname die ouderlinge. As 'n seuntjie met modder-hande aan 

tafel kom sit, sal hy alles aan tafel besmeer en almal ongelukkig maak. Daarom sê die Kategismus 

dat die kerk "verplig is" om hulle "wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en 

goddeloos is" deur die sleutels van die hemelryk uit te sluit. Wat dit presies beteken, verduidelik 

ons in die volgende hoofstuk. Maar wat wel reeds duidelik is, is dat die kerk nie kan toelaat dat 

enigeen nagmaal gebruik nie. Christus se kerk het nie 'n "oop" nagmaal nie. Alleen hulle wat bely 

dat Christus hulle Saligmaker is en wat ook daarvolgens lewe, mag aansit. 

 

4. HOE WORD DIE NAGMAAL 'N "VERVLOEKTE AFGODERY"?  

 

Dit klink vreeslik, maar dit is wat antwoord 80 sê van die Roomse mis. 

 

4.1 Wat is die mis? 
 

Die woord kom van die Latynse uitdrukking: "Ite missa est" "Gaan nou, die byeenkoms is 

afgesluit". Almal wat nie mag of wil deelneem aan wat volg nie, verlaat die kerk en dan volg die 

handeling wat "die mis" genoem word.  

 

Die priester praat-sing in Latyn: "Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus, Deus Sebbaoth" (Heilig, 

heilig, heilig is die Here van die leërskare). Dan lui daar 'n klokkie en al die gelowiges gaan op 

hulle knieë. Dan neem die priester 'n klein spesiaal-gebakte broodjie, wat die "hostie" genoem word 

en hou dit op met albei hande terwyl hy sê: "Hoc est corpus meum" ("Dit is my liggaam") dan buig 

hy sy knie om die brood te aanbid. Weer lui 'n klokkie en almal teenwoordig kniel weer, buig hulle 

hoofde en maak 'n kruis op hulle bors om ook daardie hostie te aanbid. 

 

So word ook met die beker gemaak. Die priester seën dit en dan word brood en wyn op die altaar 

gelê en word dit aanbid. 

 

4.2 Die agtergrond hiervan 

 

Alles gaan eintlik om die verklaring van die woorde van Jesus "Neem, eet, dit is My liggaam, drink 

almal daaruit, want dit is My bloed" (Matt. 26:26, 27). Wat beteken die woordjie “is”?  

 

Die Roomse lidmate neem dit letterlik op, sodat as die priester daardie woorde uitspreek die brood 

en wyn "in wese" in die liggaam en bloed van Christus verander. Dit lyk nog dieselfde, maar in 

werklikheid is dit nou Christus self. Ons noem dit die transsubstansiasieleer. 

 



198 
 

Daarom moet daardie klein broodjie aanbid word en ook die beker, want dit is mos Christus wat 

self liggaamlik daar teenwoordig is. 

 

Meer nog: nou moet daardie brood en wyn op die altaar gelê word sodat die offer van Christus voor 

almal herhaal word. Die mis word daagliks beoefen. Die offer van Christus word dus daagliks 

herhaal. Christus se versoening wat eenmaal aan die kruis plaasgevind het, is nie genoeg nie. Dit 

moet gedurig deur die priester herhaal word as 'n nuwe onbloedige offer. Daarom het die Roomse 

Kerk ook die priesteramp weer ingestel. Daarom is in die Roomse Kerk die altaar in die middel, 

terwyl in ons kerke die kansel met die oop Bybel die middelpunt is. Toe Jesus daardie aand self in 

die bokamer die nagmaal ingestel het, het Hy met die stukkie brood in sy hand gestaan en gesê: 

"Dit", hierdie stukkie brood, "is my liggaam". Maar toe was sy liggaam nog duidelik voor hulle. 

En Hy het ook gesê: "Hierdie beker… is my bloed" (Mark. 14:23, 24). Dan moet dit mos ook so 

letterlik opgeneem word, en gaan dit mos oor die "beker" wat sy bloed word en nie oor die wyn 

nie! Nee, hierdie woordjie "is" word in "sakramentele sin" gebruik. Ons kan dit verklaar met: 

"Hierdie brood staan vir my liggaam" of "Hierdie brood verteenwoordig my liggaam." Die liggaam 

van Christus is in die hemel "aan die regterhand van die Vader" en bly daar totdat Hy eenmaal weer 

kom om die lewendes en die dodes te oordeel. 

 

Maar wat ons die meeste hinder omtrent die mis is dat die kruisoffer van Christus verloën word. Al 

die offers van die Ou Testament het vooruit gewys na die volmaakte offer wat as soenoffer vir die 

sonde van die ganse mensdom gebring sou word. Toe het die Seun van God na Hierdie wêreld 

gekom en sy lewe vir ons gegee in die volmaakte offer wat deur God aanvaar is toe Hy Hom weer 

opgewek het. "Dit is volbring" het Hy gesê. Niks meer is nodig nie (Hebr. 9:26, 10:12, 14). Daarom 

het die offers opgehou. Die voorhangsel van die heilige der heilige het geskeur. Die priesteramp 

het verdwyn. 

 

As Rome nou wil beweer dat daar nie vergifnis van sondes is tensy Christus daagliks weer geoffer 

word nie, en hulle dan van 'n "hostie" en 'n beker wyn die Seun van God wil maak, dan is dit 

inderdaad niks anders as "vervloekte afgodery" nie. 

 

Geen wonder dat die rooibaard, Willem Farel, dit op 'n dag in 1531 nie meer kon uithou nie en 

opgespring het en uitgeroep het: "Daardie hostie waarvoor julle nou in aanbidding neerkniel, is 

niks anders as 'n stukkie ongesuurde brood wat van meel en water gemaak is nie." In die 

opgewondenheid het 'n jongman die hostie gegryp en uitgeroep: "Ja, dit is waar. Hierdie ding is nie 

God nie. Wie dit aanbid, aanbid 'n afgod. God kan nie hierin verander word nie. God is bo in die 

hemel." 

  

Toetsvrae oor punte B en C 

1. Waarvan was die Pasga die teken en waarvan is die nagmaal 'n teken? 

2. Wat is die elemente van die nagmaal? 

3. Hoekom word ons net eenkeer gedoop en tog vier ons die nagmaal dikwels? 

4. Hoe verloop 'n nagmaalsbediening? 

5. Waar kry ons die duidelikste instruksies in die Bybel hoe ons die nagmaal moet gebruik? 

 

Toetsvrae oor punt D 

1. Mag dooplidmate nagmaal gebruik? 

2. Noem vier eienskappe van hulle wat die nagmaal mag gebruik. 

3. Wat moet elke nagmaalganger éérs doen voordat hy die nagmaal gebruik? 

4. Is nagmaal oop vir enige een? 
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5. Watter gebruik van die Roomse Kerk word deur die Kategismus " 'n vervloekte afgodery" 

genoem? 

 

Les 20 
 

DIE SLEUTELS VAN DIE HEMELRYK 
 

HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 31 
 

SONDAG: 31 – VRAAG EN ANTWOORD: 83 

 

Vraag: Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? 

 

Antwoord: Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Met albei 

hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die 

ongelowiges toegesluit1. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 16:18-19; Matteus 18:15-18 

 

SONDAG: 31 – VRAAG EN ANTWOORD: 84 

 

Vraag: Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige 

evangelie oop- en toegesluit? 

 

Antwoord: Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en 

afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille 

van die verdienste van Christus vergewe is so dikwels as wat hulle die belofte van die 

evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars 

verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle hulle nie 

bekeer nie11. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 16:19; Johannes 20:21-23 

 

SONDAG: 31 – VRAAG EN ANTWOORD: 85 

 

Vraag: Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe- en oopgesluit? 

 

Antwoord: Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog 'n 

onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra eers herhaalde kere broederlik vermaan. 

As hulle egter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die 

gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is, gesê word. As hulle hulle 

ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steur nie, word hulle nie langer tot die heilige 

sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van 

Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem 

wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys1. 
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Skriffundering 

1. Matteus 18:15-18; 1 Korintiërs 5:4-5; 1 Korintiërs 5:11; 2 Korintiërs 2:6-8; 2 

Tessalonisense 3:14-15; 2 Johannes 10-11 

 

Lees: 16:15-20 en Matt. 18:15-18 
 

Die vrae van die vorige Sondag het geëindig deur te vra of mense wat goddeloos en sondig lewe 

ook maar mag Nagmaal gebruik. Dit mag natuurlik nie gebeur nie. Maar wat is die voorskrifte 

wanneer gelowiges in leer en lewe nie die voorskrifte van Christus uitleef nie? Dit is waaroor 

hierdie hoofstuk gaan. Dit is 'n uiters belangrike saak. 

 

1. DIE SLEUTELS VAN DIE HEMELRYK 

 

1.1 Jesus se mandaat 

 

Nadat Petrus sy "rotsbelydenis" gedoen het, het, het Jesus gesê dat Hy daarop "sy gemeente" sal 

bou en dat die poorte van die doderyk sal nie sal oorweldig nie. Toe het Hy daarby gevoeg: "En Ek 

sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal 

in die hemel gebonde wees, en wat jy ook aarde ontbind, sal in die hemele ontbonde wees" (Matt. 

16:19). 

 

By ŉ latere geleentheid het Jesus dieselfde bedieningsbevoegdheid aan die dissipels gegee: 

"Voorwaar, Ek sê vir julle: alles wat julle op aarde bind sal in die hemel gebonde wees; en alles 

wat julle op aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees" (Matt. 18:18). 

 

Dis duidelik dat Jesus met die woord "sleutel” hier 'n sekere bediening bedoel. Die Roomse kerk 

het dit egter misverstaan asof Christus juis net aan Petrus die mag gegee het om te beslis oor wie 

in die hemel mag kom en wie nie. Hulle het gevolglik geleer dat aan die pous as die opvolger van 

Petrus (en derhalwe aan die Roomse kerk) op grond van hierdie uitspraak die reg gegee is om te 

besluit wat reg en verkeerd is; om oor mense te oordeel en dwingend te mag optree. Daarop is 

Rome se bieg en aflaatstelsel dan ook gebou. 

 

Die Here Jesus het (soos ons gesien het) dieselfde opdrag herhaal t.o.v. al die dissipels en dit is 

opvallend dat juis in verband met die twee aangehaalde plekke Jesus die woord "gemeente" 

gebruik. Dit is dus aan sy kerk wat Hy hierdie bediening gee. 

 

1.2 Die koning se bedienaars van die sleutelmag 

 

Maar hierdie bediening moet nie misverstaan of misbruik word nie. Dit bly nog die sleutels van die 

koninkryk van die hemele en Hy bly Koning en Hy alleen bepaal vir wie die poort oopgemaak mag 

word. (Die koning dra in elk geval tog nie self die sleutels nie.) Die poortwagters handel op bevel 

van die koning. Hy nooi uit en Hy gee die bruilofskleed vir wie Hy wil. Vir hulle maak die 

poortwagters oop. Maar vir die een wat die koning nie ken nie, word nie oopgesluit nie. So hou die 

kerk ook die sleutels van die hemelryk in naam en op gesag van die Koning van die kerk. Hy reik 

self die bevele uit en lê die reëls neer vir oop- en toesluit. Die kerk is net die dienskneg wat die 

sleutels op sy bevel hanteer. 

 

Die woorde "bind/gebonde" en "ontbind/ontbonde" beteken: "oordeel uitspreek" en "vryspreek van 

oordeel”. Dit gaan egter oor 'n verklaring in naam van Christus. 
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Dit geskied alleen op grond van die beginsels wat Christus self neergelê het en aan sy kerk opgedra 

het om te verkondig en uit te leef. 

 

Jesus alleen bly die ware Sleutelhouer "wat oopmaak en niemand sal sluit nie; en Hy sluit en 

niemand sal oopmaak nie;" (Jes. 22:22) wat die "sleutels van die doderyk en die dood het" (Openb. 

1:18).  

 

Die kerk vergewe nie sondes nie. Dit kan God alleen doen. (Mark. 2:7). Maar die kerk moet die 

gesag van Christus bedien. 

 

2. DIE EERSTE SLEUTEL – EVANGELIEVERKONDIGING 

 

Elke ware preek sluit oop en toe. Aan die eenkant moet die kerk altyd verkondig dat Christus deur 

sy kruisdood ons sondes versoen het. Dit moet die dwalende terugroep, die sondaars tot bekering 

bring en die gelowiges troos en bemoedig. Aan die ander kant moet ook die vloek van God oor die 

sonde verkondig word; dat God in regverdigheid sal oordeel; dat daar verderf en verdoemenis wag 

op diegene wat nie deur die oopgesluite deur van genade wil ingaan nie (Joh. 3:18). Reeds deur die 

prediking moet hy uitgesluit word uit die koninkryk. Dit mag nie verswyg word nie. God se Woord 

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 van die hart" (Heb. 

4:12). 

 

Die Woord van God is 'n sleutel wat heerlike deure kan oopsluit, maar ook 'n sleutel wat groot 

deure kan toesluit (2 Kor. 2:16). Deur die "woordtug" is God besig om deur sy kerk die Koninkryk 

vir ons te ontsluit. 

 

3. DIE TWEEDE SLEUTEL – KERKLIKE TUG 

 

3.1 Die betekenis van kerklike tug 

 

Die woord "tug" kom van 'n Nederlandse werkwoord "tiën" wat basies "trek" beteken. (In ons 

Afrikaanse woord "tuig" kan die verband nog gesien word.) In afgeleide sin beteken dit dan opvoed 

(saamtrek). Tug is dus geestelike opvoeding. Wanneer hierdie opvoeding egter verwerp word, 

word oorgegaan tot teregwysing en straf. 

 

Tug is dus primêr 'n liefdes aksie (Jak. 5:19, 20). Wanneer iemand afdwaal van die kudde van die 

Here word maatreëls getref om daardie lid "terug te trek". 

 

Maar dit geskied volgens 'n bepaalde opdrag van Christus en daarom kan ons sê dat die tug uitgaan 

van die dissipline en orde wat Christus vir sy kerk bepaal. In die skool beteken tug "straf', maar in 

die kerk is dit 'n liefdesaksie wat eers baie later, indien dit nie anders kan nie, uitloop op 'n afsnyding 

van die sondaar van die liggaam van Christus. Kerklike tug is die toepassing van die voorskrifte 

van Christus ten einde afgedwaaldes daartoe te bring om af te sien van die kwaad en waardig die 

evangelie te wandel." Tug het 'n genesende karakter. 

 

Die Kategismus praat van die "Christelike ban" of "afsnyding," maar uit die antwoord (van vraag 

85) is dit duidelik dat daarmee die laaste trap van 'n hele reeks handelinge wat deur liefde 

gemotiveer is, bedoel word. Eers as die voorafgaande stappe onsuksesvol was, word die 

“afsnyding” toegepas om daardie persoon daadwerklik uit te sluit uit die geledere van die gemeente. 
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3.2 Die doel van kerklike tug.  

 

Kerklike tug word bedien: 

 

tot eer van God, 

tot heil van die kerk, 

tot behoud van die sondaar. 

 

Ook hieruit is dit duidelik dat tug nie net negatiewe straf is nie, maar juis 'n sterk positiewe doel 

het. 

 

Kom ons gaan op hierdie doel in: 

 

3.2.1 Tot eer van God 

 Die gemeente is ook 'n "tempel van God" (1 Kor. 3:16, 17) en as die tempel verontreinig of geskend 

word deur sonde kan God dit nooit maar so laat nie. God se eer en heiligheid moet gehandhaaf en 

herstel word. Daarom moet daar noulettend gewaak word deur die gemeente dat hulle beantwoord 

aan hulle status en dat dinge in hulle lewe wat nie daarmee ooreenstem nie, uitgeskakel word. 

 

3.2.2 Tot heil van die kerk 

Paulus sê dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak. Daarom moet die ou suurdeeg uitgesuiwer 

word (1 Kor. 5:6, 7), As slegs een, of 'n paar in die gemeente afdwaal na die sonde, dan tas dit die 

hele gemeente aan want dit is een liggaam en ons is almal vir mekaar verantwoordelik (1 Kor. 

12:25-27). 

 

3.2.3 Tot behoud van die sondaar 

Soos die Goeie Herder in die gelykenis, moet die kerk ook die 99 skape laat staan en agter die een 

aangaan totdat hy hom kry en hom dan terugbring tot die kudde. Die kerk kan nie maar onverskillig 

staan teenoor 'n lidmaat wat afdwaal nie. Hy moet oorgaan tot hierdie liefdesaksie, (Heb. 12:11) 

deur die sondaar duidelik te stel voor die gevolge van sy sonde. 

 

3.3 Vorme van kerklike tug 

 

3.3.1 Woordtug 

Daar is eers die Woordtug wat d.m.v. die prediking aanspreek en geestelik opvoed en vermaan. 

 

3.3.2 Selftug 

Daaruit spruit o.a. selftug wanneer die mens onder leiding van die Heilige Gees kom tot hersiening, 

verbetering en bekering van sy lewe. 

 

3.3.3 Onderlinge tug 

Dan is daar ook die onderlinge tug. Die Kainsgesindheid wat se: "Is ek my broer se wagter?" mag 

nie by ons wees nie. Ons is nog meer as dit. Ons is "ons broers se broers". Tug is nie net die werk 

van die besondere ampte (soos die Roomse kerk dit sien nie) maar dit is die taak van die hele 

gemeente, omdat ons almal lede is van die een liggaam (1 Kor. 12:12-21). Die onderlinge 

tuguitoefening is die grondslag van die amptelike tuguitoefening deur die kerk. 

 

3.3.4 Kerklike tug 

Dit is nie maar 'n stokperdjie van 'n predikant of kerkraad nie. Dit is een van die kenmerke van die 

ware kerk, nl.: die suiwere prediking van die evangelie, die suiwere bediening van die sakramente 
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en die gebruik van die kerklike tug. N.G.B. Art. 29. (Tit. 3:10, 11; Jak. 5:19, 20; Rom. 16:19; 1 

Kor. 5:1). 

 

Indien 'n kerk maar alles in sy geledere toelaat en nie hierdie dissipline toepas nie, ontaard dit in 

wat ons noem 'n "volkskerk", d.w.s. 'n kerk waaraan almal maar kragtens hulle geboorte behoort, 

maar daar is geen toets van suiwerheid in leer of lewenswandel nie. Dan is dit nie meer 'n ware 

kerk nie. 

 

3.4 Waaroor gaan die kerklike tug?  

 

Kerklike tug gaan oor leer en lewe. 

 

3.4.1 Oor leer 

Omdat die kerk 'n belydenis het wat berus op die Woord van God kan 'n lidmaat nie maar enigiets 

glo en verkondig nie. Ons belydenis is die resultaat van die besinning van eeue onder leiding van 

die Heilige Gees. Indien iemand dus 'n leerstuk in twyfel sou trek, kan hy sy besware bekend maak. 

Maar as 'n gelowige ketterse of afwykende dinge leer soos bv. dat 'n mens oorgedoop moet word 

as jy tot bekering kom, is dit die plig van die kerkraad om van hom verantwoording daaroor te vra, 

hom te vermaan, en indien hy nie daarvan wil afsien nie, die kerklike tug in werking te stel. 

 

3.4.2 Oor lewe  

Natuurlik kan die kerklike tug nie gaan oor innerlike geestelike en geheime sondes nie (bv. 

hoogmoed, afguns, gierigheid, ens.). Daaroor kan die kerk nie oordeel nie. Die tug gaan ook nie 

oor geheime sondes waarvan niemand of slegs een of twee persone weet nie. Dit is nie die kerk se 

taak om sulke sondes openbaar te maak nie. 

 

Maar daar is ergerlike sondes wat openbaar word en aanstoot gee en wat nie maar oor die hoof 

gesien kan word nie, aangesien dit deur die Woord van God veroordeel word. Die Kategismus sê 

dit is wanneer iemand "onder die Christelike naam 'n onchristelike leer of lewe openbaar," bv. 

onsedelikheid, bedrog, moord, ens. 

 

Daar is ook sondes van versuim. Dan het die kerk ook 'n taak om hom langs die weg van die tug 

op te voed. As hy deel van die liggaam van Christus wil wees, moet hy dienooreenkomstig lewe. 

 

3.5 Oor wie gaan die kerklike tug? 

 

Kerklike tug gaan net oor mense binne in die kerk, nie oor die wat buite is nie. 

 

3.5.1 Oor lidmate  

Wanneer julle belydenis aflê van julle geloof, sal aan julle vyf vrae gestel word. Die vyfde vraag 

is: "Beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om 

as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die Woord en sakramente ywerig te soek, u gawes 

gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk 

van God aan te wend en dat u u aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as u in leer of 

lewe u misgaan?" Elke lidmaat stel homself dus vrywillig onder die tug… Indien 'n lidmaat dus 

God se Woord ignoreer of oortree, moet die kerk die gesag van Christus bedien. 

 

3.5.2 Oor ampsdraers 

Die tug gaan ook oor ampsdraers in die gemeente. Sonde tas hulle verdere vrugbare bediening van 

hulle amp aan. Predikante, ouderlinge en diakens staan onder toesig van die plaaslike kerkraad en 
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wanneer hulle oortree moet deur middel van ŉ voorlopige ondersoek vasgestel word of die 

moontlikheid van skuld by die beskuldigde ampsdraer bestaan. Nadat die kerkraad die verweer van 

die beskuldigde aangehoor het, moet hy vasstel of daar ŉ prima facie-saak is. Indien dit die geval 

is, word die beskuldigde voorlopig geskors. Daarna word naburige kerke in die tughandeling betrek 

in ŉ verkleinde klassisvergadering. Dit is die plaaslike kerkraad wat die tug uitoefen met die 

gesagvolle hulp van ander kerke in kerkverband. 

 

3.5.3 Oor dooplidmate 

Maar wat vir julle van groot belang is, is dat die tug ook oor dooplidmate gaan. Kinders wat gedoop 

is, is kragtens die feit dat hulle aan die verbond behoort ook deel van die kerk en daarom het die 

kerk 'n plig om toesig te hou oor hulle lewens. Die kerk het die plig om kinders te vermaan. 

Wanneer die kerk uiteindelik 'n katkisant ondersoek met die oog op aflegging van belydenis moet 

daardie persoon se "wandel" (gedrag) ook in ag geneem word. As hy 'n roekelose lewe lei en bv. 

nooit in die kerk kom nie, is dit die kerkraad se plig om hom nie toe te laat om belydenis af te lê 

nie. 

 

3.6 Hoe word tug toegepas? 

 

In Matt. 16 en 18 het Christus self vir ons baie duidelik die verskillende trappe aangedui. Dit is die 

volgende: 

 

3.6.1 Die vertroulike broederlike vermaning 

As jou broeder sondig, moet jy hom gaan bestraf "tussen jou en hom alleen" (Matt. 18:15) d.w.s. 

jy gaan hom eers onder vier oë spreek. Gemeentelede moet dus op mekaar let en vir mekaar soveel 

omgee dat hulle mekaar se belange op die hart dra. Aanvanklik word so 'n persoon soms kwaad, 

maar so dikwels laat die Heilige Gees hom tog "luister" en dan "het jy jou broeder gewin" (Matt. 

18:15). 

 

3.6.2 Twee of drie getuies 

Maar as hy nie luister nie, moet dit nie maar daar gelaat word nie. Nou word een of twee betroubare 

gemeentelede saamgeneem sodat daar sterker en ernstiger met die persoon gepraat kan word (Matt. 

18:16). (Dikwels is dit in hierdie geval die predikant en ouderling wat gaan praat.) Ook hierop is 

daar dikwels verbasende vrug en werk die Heilige Gees 'n sondebesef en verandering van die hart. 

 

3.6.3 Sê dit vir die gemeente 

Wanneer daar egter geen vrug volg nie, beveel Jesus: "sê dit vir die gemeente." Dit beteken nie die 

hele gemeente nie, maar hulle wat die gemeente verteenwoordig, nl. die kerkraad. 

 

Allereers moet die kerkraad ondersoek instel om vas te stel of die klag gegrond is. 

 

Indien bevind word dat daar wel gronde is, word ŉ klag formuleer en kry die lidmaat geleentheid 

om hom teen die klag te verweer in ŉ kerkraadsvergadering. 

 

Indien hy nie opdaag nadat hy behoorlik kennis gekry het van die vergadering nie, gaan die 

kerkraad nogtans voort en pas gewoonlik, by skuldigbevinding sensuur toe. Dit beteken dat 'n 

persoon verbied kan word om die sakramente te gebruik.  

 

Die vermanings gaan intussen egter steeds voort. Maar as daar nou nog geen verandering is nie, 

volg die afsnyding of ban of ekskommunikasie. Dit verloop soos volg: 
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1. Die gemeente word ingelig vanaf die kansel van die sonde wat deur ŉ lidmaat beoefen word 

en die gemeente word gevra om vir hom te bid. Die naam word nie genoem nie. 

 

2. Na verloop van geruime tyd waarin aan hom kans tot besinning gegee word, word na advies 

van die klassis, die naam van die sondaar vanaf die kansel bekend gemaak met die versoek 

om vir hom te bid. 

 

3. Indien daar nog geen reaksie getoon word nie, word die datum van afsnyding (wat nou gou 

moet volg) aan die gemeente bekend gemaak. 

 

4. Op die bepaalde datum word gebruik gemaak van die "Formulier van die ban of afsnyding 

van die gemeente." Dit is 'n geweldige plegtige en aangrypende saak. Dit is nie maar 'n 

kerklike plegtigheid nie, maar 'n gebeurtenis in die Koninkryk van God… "en deur God self 

uit die ryk van Christus uitgesluit." Dan tree die bevel van Christus in werking: "Laat hom 

vir jou wees soos die heiden en die tollenaar" (Matt. 18:17). 

 

Gelukkig dat selfs dan nog weer die genade die laaste woord spreek, want daar is ook 'n "formulier 

vir die wederopneming van afgesnedenes in die gemeente van Christus." Wanneer so 'n lidmaat 

"deur die… tugmiddel sowel as deur middel van goeie vermaninge en u Christelike gebede sovêr 

gekom het dat hy hom oor sy sonde skaam…" word hy tog nog weer terug ontvang in die gemeente. 

 

Natuurlik het 'n lidmaat of ampsdraer die reg van appèl tot die volgende meerdere kerklike 

vergadering. 

 

Let op dat in elke geval waar daar opregte sondebesef, berou en skulderkenning teenoor God is, 

het die tug sy doel bereik en verbly die kerk hom daaroor en word dit nie verder gevoer nie. 

Dit gebeur egter dikwels dat 'n lidmaat die kerk bedank voordat hierdie stappe geneem kan word.  
 

Toetsvrae: 

1. Kan die kerk self besluit wie hy wil in- en uitsluit by die hemelryk of watter maatstaf moet hy 

gebruik? 

2. Wat is die eerste sleutel? 

3. Gee 'n kort definisie van kerklike tug. 

4. Wat is die doel van kerklike tug volgens die kerkorde?  

5. Waaroor gaan die kerklike tug? 

6. Noem die drie trappe in die toepassing van kerklike tug. 

 

Les 21 
 

DANKBAARHEID WORD BEWYS DEUR GOEIE WERKE EN 

BEKERING 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 32 EN 33[L3] 

 
SONDAG: 32 – VRAAG EN ANTWOORD: 86 
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Vraag: Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van 

ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? 

 

Antwoord: Omdat Christus ons, nadat Hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige 

Gees tot sy ewebeeld vernuwe sodat ons met ons hele lewe bewys1 dat ons God dankbaar is 

vir sy weldade en Hy deur ons geprys word2. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van 

ons geloof sekerheid kan kry3, en ons deur ons godvresende lewe ons naaste ook vir Christus 

kan wen4. 

 

Skriffundering 

1. Romeine 6:13; Romeine 12:1-2; 1 Korintiërs 6:20; 1 Petrus 2:5; 1 Petrus 2:9 

2. Matteus 5:16; 1 Petrus 2:12 

3. Matteus 7:17; Galasiërs 5:6; Galasiërs 5:22; 2 Petrus 1:10 

4. Romeine 14:19; 1 Petrus 3:1-2 

 

SONDAG: 32 - VRAAG EN ANTWOORD: 87 

 

Vraag: Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard 

en hulle nie tot God bekeer nie? 

 

Antwoord: Nee, glad nie. Want die Skrif sê dat geen onkuise, afgodedienaar, egbreker, dief, 

gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beërwe nie1. 

 

Skriffundering 

1. 1 Korintiërs 6:9-10; Efesiërs 5:5-6; 1 Johannes 3:14 

 

SONDAG: 33 – VRAAG EN ANTWOORD: 88 

 

Vraag: Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? 

 

Antwoord: Uit twee dele: die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe 

mens1 

 

Skriffundering 

1. Romeine 6:1-2; Romeine 6:4-6; 1 Korintiërs 5:7; 2 Korintiërs 7:10; Efesiërs 4:22-24; 

Kolossense 3:5-6; Kolossense 3:8-10 

 

SONDAG: 33 – VRAAG EN ANTWOORD: 89 

 

Vraag: Wat is die afsterwing van die ou mens? 

 

Antwoord: Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en 

daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug1 

 

Skriffundering 

1. Hosea 6:1 ; Joël 2:13; Romeine 8:13 

 

SONDAG: 33 – VRAAG EN ANTWOORD: 90 

 

Vraag: Wat is die opstanding van die nuwe mens? 
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Antwoord: Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus1 en 'n lus en liefde om volgens die 

wil van God in alle goeie werke te lewe2 

 

Skriffundering 

1. Jesaja 57:15; Romeine 5:1-2; Romeine 14:17 

2. Romeine 6:10-11; Galasiërs 2:20 

 

SONDAG: 33 – VRAAG EN ANTWOORD: 91 

 

Vraag: Wat is goeie werke? 

 

Antwoord: Slegs die wat uit 'n ware geloof, 1 volgens die Wet van God, 2 tot sy eer gedoen 

word, 3 en nie die wat op ons goeddunke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is 

nie, 4 

 

Skriffundering 

1. Romeine 14:23 

2. Levitikus 18:4; 1 Samuel 15:22; Efesiërs 2:10 

3. 1 Korintiërs 10:31 

4. Jesaja 29:13-14; Esegiël 20:18-19; Matteus 15:7-9 

 

Lees: Die brief van Paulus aan Filemon 
 

Ons kom nou by die derde deel van ons Kategismus. Hierdie deel kan nie los van die ander twee 

dele bestaan nie. Dit is daarop gebou. (Inteendeel nie een van die drie dele kan gemis word nie.) 

Daarom is vraag 86 eintlik 'n kort opsomming van die eerste twee dele. Dit praat van ons ellende 

waaruit ons verlos moes word uit genade sonder dat ons iets daaraan kon doen. 

 

Maar as ons verlos is, wat dan? Is dit die gelukkige einde van die verhaal? Kan ons dit daarby laat 

soos die nege melaatses wat gesond geword het? (Luk. 17:11-19) Kan ons tevrede wees met 90% 

ondankbaarheid? Nee, die verloste kan nie anders as om om te draai en te gaan dankie sê nie; en 

die verloste kan ook nie anders as om te gaan dankie-lewe nie! Innerlik het alles mos verander! 

 

B. NOODSAAKLIKE GOEIE WERKE 
 

1. BINNEKANT NUUT, DAAROM DANKBAAR 

 

1.1 Vernuwe na sy ewebeeld 

 

Ons Kategismus herinner ons daaraan dat die beeld van God waarvolgens ons geskape was, maar 

wat deur die sonde verwoes is, weer deur God in ons herstel, word, wanneer Hy ons die 

wedergeboorte gee en ons verlos word van die mag van die sonde.  

 

Nou is ons lewens weer op God gerig (waar ons eers ons rug op God gedraai het). Ons liefde word 

nou weer op God gerig. Hierdie herstelde beeld van God is 'n werksame beeld. Dit wil liefde uitleef 

en in aksie bring. Dit wil dankbaarheid bewys. Daar is maar net een manier om dit aktief te doen 

en dit is om die wil van God te doen. Om die wil van God te doen is "goeie werke".  

 

Wanneer ons God leer ken, kry ons Hom lief en wil ons Hom dien.  
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Die Kategismus vra: waarom moet ons nog goeie werke doen? Dit is nie 'n "moet" in die sin van 

gedwing wees nie, maar dit is 'n "moet" omdat ons nie anders kan nie. Ons word nie salig omdat 

ons goeie werke doen nie, maar ons doen goeie werke omdat ons deur Christus die saligheid 

ontvang het. Goeie werke is die vrug van die werk van Christus in ons. Ons goeie werke staan in 

die nouste verband met Golgota. Dit kom nie op ons rekening nie. Dit is nie ons verdienste nie. Dit 

is werk van God in ons. Agter elke goeie werk is die hand van die goeie Gewer. 

 

1.2 Dankbaarheid wat omskep word in dade 
 

Wanneer God ons die regverdiging gegee het, volg ook die heiligmaking. Ons lewens moet al meer 

word soos Hy dit wil hê. Dit gebeur omdat die groot dankbaarheid in my hart oorgaan tot dade wat 

God loof. Dit is goeie werke wat die vrug van dankbaarheid is. Dankbaarheid kan nie ledig wees 

nie. Dit "luister en doen" soos Christus in sy bergpreek gesê het (Matt. 7:21-27). Dit veroorsaak 'n 

hele nuwe lewenstyl en dit vul my ganse lewe.  

 

Dit is dan ook 'n ontsaglike voorreg om vir die Here iets te mag doen. Dit gee vir my die hoogste 

vreugde en vervulling om te weet dat ek aan God nuttig en diensbaar geword het – ek wat eers 

weggevlug het van God af en in die sonde gelewe het. Ons ontdek dat dit die ware lewe is waarvoor 

God my bestem het, "Want ons is sy maaksel, geskape in Christus tot goeie werke wat God 

voorberei het, sodat ons daarin kan lewe" (Ef. 2:10).  

 

2. 'N TOEGIF 

 

Maar nou leer die Kategismus ook iets wat vir ons mense so oneindig veel beteken, dit is nl. dat 

wanneer hierdie opwellende dankbaarheid oorgaan in goeie werke, ons daaruit geloofsekerheid kan 

verkry. Dit is nog boonop 'n soort toegif wat ons uit die goeie werke kry. 

 

Jy sal die boom ken aan sy vrugte (Matt. 7:16). As jy dus nou in jou eie lewe ontdek dat daar 

heeltemal nuwe gesindhede kom wat voorheen nie daar was nie en wat jy weet, nie uit jouself kom 

nie, dan weet jy God het self deur sy Heilige Gees jou lewe vernuwe! 

 

Ons moet dit natuurlik nie misverstaan nie; dit is nie 'n optelsom nie: omdat ek goeie werke doen, 

daarom glo ek. Dit is ook nie 'n geestelike rekenoutomaat waarin ek my goeie werke voer en dan 

'n kaartjie waarop "geloof" staan, uittrek nie. Nee, geloof het natuurlik sy eie sekerheid. Ware 

geloof is seker. Dit is 'n sekere vertroue waarop ek handel. Maar wanneer ek dan tog sien dat hierdie 

innerlike oortuiging van my ook verrassende vrugte dra, wat alleen van God kan kom, dan versterk 

dit my geloof soveel meer, want daarin herken ek die wonderwerkinge van die Heilige Gees. 

 

Daar kom soms tye van twyfel in 'n mens se lewe soos bv. by Johannes die Doper en by Petrus, 

(Matt. 11:2, 3; Luk. 22:31, 32) en dit is juis dan wanneer hierdie toegif so baie kan beteken, wanneer 

ek moet erken dat God tog sy eie vrugte in my lewe gegee het. 

 

Nou moet ons natuurlik nie die fout maak om die saadjies kort-kort te wil gaan uitgrawe om te kyk 

of hulle al begin groei het nie. Dan sal hulle beslis doodgaan. Ons hoef nie angsvallig te gaan soek 

na die voorkoms al dan nie van goeie werke in ons lewens nie. God gee dit. Dit sal maar net daar 

wees op sy manier en op sy tyd. 

 

Onthou: ons kry nie geloof omdat ons goeie werke doen nie, maar ons doen goeie werke omdat 

ons glo en daaraan weet ons dat God iets in ons lewens verander het. Dit is ons versterking. 
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D.L. HOOFSTUK: 5 PARAGRAAF: 10 

Hierdie sekerheid spruit dus nie voort uit enige besondere openbaring wat sonder of buite die 

Woord plaasgevind het nie, maar uit die geloof aan die beloftes van God wat Hy in sy Woord baie 

oorvloedig tot ons troos geopenbaar het; uit die getuienis van die Heilige Gees: Hierdie Gees getuig 

saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons 

is erfgename van God, mede-erfgename van Christus1, en, laastens, uit die ernstige en heilige 

strewe na 'n goeie gewete en goeie werke. As die uitverkorenes van God in hierdie wêreld nie 

hierdie vaste troos het dat hulle die oorwinning sal behou en hierdie onfeilbare pand van die ewige 

heerlikheid sou besit nie, dan sou hulle die ellendigste van al die mense wees2. 

Diffundering 

1. Romeine 8:16-17 

2. Handelinge 24:16; Romeine 8:37; 1 Korintiërs 15:19; 1 Johannes 3:1-2 

 

3. GETUIENISKRAG[L4] 

 

Toe aan 'n baie beroemde man gevra was wat hy reken die sterkste bewys dat die Christelike 1eer 

waar is, was sy antwoord: " 'n tantetjie van my wat daar in die berge woon." Haar lewe het gespreek!  

 

Ons lewens moet "preke-in-aksie" wees. Ons moet wandelende Bybels wees, "briewe van 

Christus" (2 Kor. 3:3). Dit is dade, nie soseer woorde nie, maar woorde ondersteun deur dade, wat 

indruk maak. Die getuienis van die lewe van die slaaf Onesimus was geweldig want dit het die 

magtige boodskap gedra: Liewer 'n slaaf met Christus, as 'n vryman sonder Christus! (Filem. 16). 

 

Daar word baie lelike dinge van die kerk gesê. Baie daarvan is leuens (so was dit reeds in die tyd 

van die Nuwe Testament), (1 Petr. 2:12) maar ongelukkig is baie daarvan ook waar. Daaroor treur 

ons en skaam ons ons. Maar niemand kan ook ontken dat daar mense is wat pragtig lewe juis omdat 

hulle Christene is nie. Dit maak indruk. So 'n lewe spreek hard. Daardeur word "ons naaste ook vir 

Christus gewin." 

 

Die Here Jesus het self gesê dat hulle óns goeie werke moet sien en daarom ons Vader wat in die 

hemele is, verheerlik (Matt. 5:16). Petrus sê: "… en hou julle lewenswandel onder die heidene 

skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie 

werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik." (1 Petr. 2: 12) 

 

Daar is 'n geweldige aanslag wat van die Christelike dissipelskap uitgaan na die wêreld. Dit is 

interessant dat die Kategismus nêrens spesiaal handel oor die sendingsopdrag van die kerk nie, 

maar hier blyk dit duidelik dat die Christen se hele lewe gedurig teenoor almal as 'n magtige 

vingerwysing na Christus moet wees. 

 

4. 'N TEENSTRYDIGHEID 

 

Die filosoof Emerson het by geleentheid van 'n Christen gesê: "Jou dade praat so hard dat ek nie 

kan hoor wat jy sê nie." In die tyd van die hervorming het die Roomse kerkmense vir Luther en 

Calvyn en andere beskuldig dat hulle sou leer dat 'n mens maar kan leef soos jy wil solank as jy 

maar seker is van jou verlossing deur Christus. Hy het tog vir al jou sondes betaal. Dus kan jy nou 

maar voortgaan in sonde. Reeds in Paulus se tyd was daar al sulke mense wat dieselfde gesê het 

(Rom. 6:1). Ook in die brief aan die gemeente Thiatire word van hulle melding gemaak (Openb. 

2:20). 
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Is dit moontlik? 

 

Kan dit wees dat 'n mens 'n egte Christen kan wees en dat jou lewe maar nog dieselfde bly; dat jy 

maar voortleef in jou sonde en dat jou gedrag nie jou nuwe identiteit sal verraai nie? 

 

Nee, dit is 'n totale teenstrydigheid. Hierdie mense is naam-Christene. Hulle wil twee here dien. 

Sulke mense mis die innerlike vernuwing van die Heilige Gees. Daarom is hulle nog ondankbaar 

(Ef. 2:11-13; Joh. 15: 16; Rom. 12:1). Die vrugte ontbreek, dus is daar nog iets by die wortel 

verkeerd. 'n Ware Christen is 'n gedurige demonstrasie van die genade van God. 

 

Die Kategismus draai op hierdie punt geen doekies om nie: sulke mense wat in hulle goddelose 

ondankbare lewe volhard, kan nie salig word nie (Openb. 21:27); Ef. 5:5). 

 

C. DIE HEILSORDE 
 

Die heilsorde is die weg waarlangs en die wyse waarop die Heilige Gees (wat van die Vader en 

van die Seun uitgaan) ons die weldade wat Christus vir ons verwerf het, aan ons deelagtig en tot 

ons eiendom maak.  

 

Hierdie werking van die Heilige Gees geskied gewoonlik binne die genadeverbond. Die Heilige 

Gees kom nl. met die beloftes van God en eis van die mens gehoorsaamheid; Hy werk ook 

terselfdertyd in die mens en bring hom tot aksie; dan skenk hy ook die krag tot die nuwe lewe en 

eis gehoorsame gebruik daarvan. 

 

Die heilsorde sluit die volgende in:  

 

1. DIE ROEPING  
 

Die roeping is die uitnodiging wat God deur middel van sy Woord tot die sondaar rig om in en deur 

Jesus Christus na Hom te kom, verlossing van sondes te verkry en in te gaan in sy ewige koninkryk.  

 

2. DIE WEDERGEBOORTE 

 

Die wedergeboorte is die verandering wat God deur die werking van sy Gees en Woord in die hart 

van die mens laat plaasvind sodat, waar dit vroeër, voor die wedergeboorte, op Satan gerig was, na 

hom geluister en sy wil volbring het, dit na die wedergeboorte op God gerig is, na Hom luister en 

sy wil volbring. Die wedergeboorte is dus 'n verandering van lewensrigting en die verandering vind 

allereers in die hart van die mens plaas.  

 

3. GELOOF 

 

Ware godsdienstige geloof is 'n vrug van die wedergeboorte en kan kortweg aangedui word as die 

hegte band wat die gelowige aan God bind. Ware geloof bestaan uit twee dele, naamlik gewisse 

(sekere) kennis van God soos Hy Hom in sy Woord en in die besonder in Christus geopenbaar het, 

en 'n vaste vertroue op God dat Hy my ook laat deel in die verlossing in en deur Jesus Christus. 

(Heb. 11:1).  

 

4. BEKERING 
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Omdat ek in God glo, bekeer ek my. Bekering beteken dus: omdat die mens in God glo, hou hy op 

om die wil van die duiwel te doen en hom te dien en begin hy om die wil van God te doen en Hom 

te dien. Bekering openbaar hom in 'n droefheid oor die sonde, 'n vlug vir die sonde en 'n vreugde 

in die diens van die Here. By iemand wat van jongs af in die vrees van die Here opgevoed is, vind 

die bekering in die reël nie plotseling plaas nie, maar geleidelik sonder dat 'n presiese tyd en plek 

van bekering aangedui kan word. (2 Tim. 1:5 en 2 Tim. 3:15). 

 

5. REGVERDIGMAKING 

 

Dit is die regterlike daad van God waardeur Hy sy ware kinders uit genade vryspreek van skuld en 

sonde en hulle die geregtigheid en voldoening van Christus toereken. Deur die regverdigmaking 

word ons bevry van die erfskuld. (Rom. 3:23-24; Rom. 5:1). 

 

6. HEILIGMAKING  

 

Die heiligmaking is die werk van God waardeur Hy diegene wat Hy om Christus ontwil 

geregverdig het en tot sy kinders aangeneem het, ook deur sy Heilige Gees tot nuwe mense maak 

wat steeds meer die sonde nalaat en hulle vreugde in die diens van die Here soek en volgens sy 

gebooie probeer lewe. Die heiligmaking word soms ook die daaglikse bekering genoem. Deur die 

heiligmaking word ons bevry van die erfsmet. 

 

7. DIE VOLHARDING VAN DIE HEILIGES (WARE GELOWIGES)  

 

Met die volharding van die heiliges word bedoel dat die ware geloof onverliesbaar is en dat 'n ware 

kind van die Here dus nooit verlore kon gaan nie. (Rom. 11:9; 1 Pet. 5:10). 

 

8. DIE HEERLIKMAKING  

 

Die heerlikmaking is die voltooiing van God se genadewerk in sy ware kinders. Dan ontvang die 

gelowige 'n verheerlikte liggaam en ervaar hy na liggaam en siel die saligheid van die ewige lewe 

op die nuwe aarde onder 'n nuwe hemel. 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 8 

Almal wat egter deur die evangelie geroep word, word in alle erns geroep.1 Want in alle erns en 

waarheid betuig God in sy Woord wat sy wil is: die geroepenes moet na Hom toe kom.2 In alle erns 

beloof Hy ook aan almal wat na Hom toe kom en glo, die rus vir hulle siele en die ewige lewe.3 

Skriffundering 

1. Matteus 22:1 - 8 

2. Johannes 6:37 

3. Jesaja 55:1; Matteus 11:28-30; Openbaring 22:17 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 9 

Baie mense wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom nie na Hom toe nie en word 

nie bekeer nie. Die skuld hiervoor lê nie in die evangelie of in Christus wat deur die evangelie 

aangebied is nie, ook nie in God wat mense deur die evangelie roep en aan hulle ook verskillende 

gawes gee nie1. Die skuld lê by die geroepenes self. Sommige neem deur sorgeloosheid die Woord 

van die lewe nie aan nie2. Ander neem dit wel aan, maar nie in die binneste van hulle hart nie, met 

die gevolg dat hulle ná 'n kortstondige blydskap van die tydelike geloof weer terugval. Ander weer, 

laat die saak van die Woord deur die dorings van die sorge en deur die welluste van die wêreld 

verstik en dra geen vrugte nie, soos ons Verlosser dit in die gelykenis van die saaier leer3. 
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Skriffundering 

1. Matteus 11:20 - 24; Matteus 22:1 - 8 

2. Matteus 23:37 

3. Matteus 13:18-23 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 10 

Ander mense weer, wat deur die verkondiging van die evangelie geroep is, kom en word bekeer. 

Dit moet egter nie aan die mens toegeskryf word nie asof hy hom deur sy vrye wil van ander 

onderskei wat net so 'n groot of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang het. So stel die 

hooghartige kettery van Pelagius dit. Dit moet aan God toegeskryf word. Hy het hulle van ewigheid 

af in Christus as sy eiendom uitverkies. Hy roep almal kragdadig in die tyd en skenk hulle geloof 

en bekering. Nadat hulle uit die mag van die duisternis verlos is, bring Hy hulle ook in die ryk van 

sy Seun, om die deugde van Hom, wat hulle uit die duisternis tot sy wonderbare lig geroep het, te 

verkondig en om nie in hulleself nie, maar in die Here te roem. So getuig die Apostoliese geskrifte 

telkens1. 

Skriffundering 

1. Romeine 9:16; 1 Korintiërs 1:31; 2 Korintiërs 10:17; Galasiërs 1:4; Efesiërs 2:8-9; 

Kolossense 1:13; 1 Petrus 2:9 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 11 

Verder: wanneer God sy welbehae in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering 

in hulle werk, dan laat Hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Hy verlig ook nie 

net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees, sodat hulle die dinge van die Gees van God reg 

verstaan en onderskei nie. Maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees, wat die 

wedergeboorte skenk, dring Hy ook deur tot in die binneste dele van die mens, open Hy die geslote 

hart, versag Hy wat hard is en besny Hy wat onbesnede is. In die wil stort Hy nuwe eienskappe in 

en maak die wil, wat dood was, lewend; wat sleg was, goed; wat onwillig was, gewillig en wat 

ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit, soos 'n goeie boom, 

vrugte van goeie werke kan dra1. 

Skriffundering 

1. Deuteronomium 30:6; Esegiël 11:19; Esegiël 36:26; Matteus 7:18; Handelinge 16:14; 1 

Korintiërs 2:10-14; Hebreërs 4:12; Hebreërs 6:4 -6 

 

D.L. HOOFSTUK: 3 EN 4 PARAGRAAF: 12 

Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking 

waarvan die Skrif so heerlik spreek wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur 

die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op enige ander wyse in ons gewerk nie, 

sodat, na die voltooiing van God se werk, dit dan in die mens se mag sou lê om weergebore te word 

of nie, om bekeer te word of nie. Dit is 'n volkome bonatuurlike, baie kragtige en tegelyk baie 

aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die 

Skrif wat deur Hom, die Outeur van hierdie werkinge, geïnspireer is, is dit in sy krag nie minder of 

geringer as die skepping of die opwekking van die dooies nie. Die gevolg is dat almal in wie se 

harte God op hierdie wonderlike wyse werk, sekerlik, onfeilbaar en kragdadig weergebore word 

en daadwerklik glo. Dan word die wil, wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg 

nie, maar omdat dit deur God beweeg word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die 

mens, deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer1. 

Skriffundering 

1. Johannes 3:3; Johannes 5:25; Romeine 4:17; 2 Korintiërs 4:6; 2 Korintiërs 5:17; Efesiërs 

5:14; Filippense 2:13 
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E. DIE WARE BEKERING 
 

In vraag 87 was die bekering slegs genoem. Nou word dit in hierdie Sondagsafdeling dieper 

uitgewerk.  

 

1. WAT BEKERING IS 

 

Die Bybel gebruik twee Griekse woorde om bekering mee aan te dui: die een beteken " 'n 

verandering van gedagtes". Metanoia. (Mark. 1:4, 15) en die ander beteken " 'n omdraai in die pad". 

Epistrofe. ('n U-draai) (Hand. 3:19, 15:3). Die eerste sien op 'n verandering van gesindheid d.w.s. 

daar word nou anders gedink en die tweede sien op 'n verandering van lewenswandel en 

lewenswyse, d.w.s. daar word nou anders gedoen. Die doop van Johannes kan dus ook vertaal word 

as: "die-doop-van-nou-anders-dink-oor-dinge." (Luk. 3:3; Hand. 2:38). 

 

Bekering is 'n radikale verandering of omkering wat in 'n mens se lewe kom. Dit is 'n totale 

transformasie wat intree. Dit omvat die hele mens. 

 

Dit is nie maar net 'n intellektuele meningsverandering nie, en ook nie maar net 'n emosionele 

opwelling nie. Dit is wanneer die wedergeboorte wat God gewerk het tot openbaring kom. Dit is 

die gevolg van die wonder van genade wat God in die hart gewerk het. Bekering is die uitdrukking 

van dankbaarheid teenoor God vir sy genadewerk in die hart. 

 

Ons kan dit, duidelikheidshalwe (om julle verder te help) soos volg beskryf na aanleiding van die 

gelykenis van die verlore seun: 

 

Bekering is: 

 

inkeer (hy het tot homself gekom) 

afkeer (ek het gesondig  ek is nie werd…) 

omkeer (… en hy het opgestaan. ) 

terugkeer (… en na sy vader gegaan.) 

 

2. WAARUIT DIE WARE BEKERING BESTAAN 

 

Die Kategismus sê die bekering bestaan uit twee dele en dan word hierdie twee dele vir ons in 

terme beskryf wat by die eerste aanhoor vir ons baie vreemd klink, nl. "die afsterwing van die ou 

mens" en "die opstanding van die nuwe mens." 

 

Maar tog is dit eg Bybelse terme, wat ons as Christene behoort te ken. Dit is terme wat Paulus 

gebruik en wat ons dus in ons godsdienstige taal moet opneem (Ef. 4:22-24; Rom. 6:6; Ef. 2:15; 

Kol. 3:10; Gal. 6:15).  

 

2.1 Die afsterwing van die "ou mens" 

 

Dit het niks met ouderdom te doen nie. Dit bedoel die tipies-menslike, sondige natuur van die mens 

d.w.s. Adam se natuur ná die sondeval. Dit is daardie selfsugtige, hardvogtige, eiegeregtige mens 

(Rom. 3:10vv.). Hierdie natuur van die mens moet verander. Hy moet sterf. 

 

2.1.1 Hartlike berou oor sonde 
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Die "ou mens" moet ontmasker word. Die beginsel wat hy gedien het, nl. sonde, moet in al sy 

aakligheid gesien word. God haat sonde. Hy vertoorn Hom verskriklik daaroor. Op 'n dag sien die 

mens, omdat sy oë deur God oopgemaak is, wat sonde werklik is. Hy kry skaam. Hy het berou 

omdat hy God so getreiter het. Dit is nie maar 'n berou uit jammerte oor die nadelige gevolge van 

die sonde wat hom getref het nie (dink aan Judas), (Matt. 27:3, 4) maar dit is 'n "hartlike leedwese 

en afkeer van die sonde" soos by Dawid (Ps.32:5; 51:4-7) en by Petrus (Matt. 26:75). Paulus noem 

dit 'n "droefheid volgens die wil van God" (2 Kor. 7:10). 

 

2.1.2 Haat en daarvan wegvlug 

Eers het die "oue mens" van die sonde gehou, dit lekker gevind. Wanneer daar egter ware berou is, 

volg daar 'n daadwerklike breuk met die sonde. Dit is dan nie meer lekker nie. Daar is nou 'n afkeer 

en weersin daarvan. Dit maak nou ongelukkig. Dit bring skuld (Eseg. 36:31). Dit gebeur omdat 

God die mens nou geleer het om skerper te onderskei wat Sy wil is. 

 

2.2 Die opstanding van die "nuwe mens".  

 

Die nuwe mens vind sy oorsprong in die genade van God. Dit is die ontplooiing van die vernuwing 

wat God gewerk het (Rom. 6:17). Dit is die herstelde beeld van God in die mens wat nou van stap 

tot stap ontvou. 

 

2.2.1 Hartlike vreugde in God 

Aan die positiewe kant groei die dank-baarheid en bewondering en aanbidding van God sodanig 

dat daar ook nie meer plek of status vir die ou sonde dinge is nie. Dit word verplaas en verdring 

deur die dinge van die ewige lewe, wat 'n innerlike soliede blydskap bewerk in plaas van die ou 

tydelike plesiertjies. 

 

2.2.2 Lus en liefde volgens die wil van God  

Maar nie net die hart verander binnekant nie. Dit word ook uiterlik prakties sigbaar. Waar die dinge 

van God eers afgestoot het en beskou was as sware boeie wat die vryheid ontneem, word nou 

ontdek dat dit net die teenoorgestelde is. Dit maak 'n mens innerlik gelukkig en vry wanneer jy 

lewe soos God van jou vra. Dit is geen straf nie (Matt. 11:28). Die mens ontdek dat hy nou eers sy 

ware element gevind het. Hy het nou tuisgekom. "God het die mens vir Hom gemaak, en die mens 

bly onrustig, totdat hy rus vind in God", was Augustinus se onsterflike en waar woorde.  

 

Goeie werke word nou 'n lewenstyl, net soos die sonde vroeër die lewe beheers het (Rom. 6:10, 11; 

Gal. 2:20). 

 

3. WANNEER DIE BEKERING PLAASVIND 

 

Ons moet onderskei tussen die eerste bekering en die voortgaande bekering 

 

3.1 Die eerste bekering soms ook wortelbekering genoem 

 

Dit is daardie omdraai terug na God toe vanaf die sonde, soos die verlore seun. Sommige mense 

beweer dat elke bekeerde mens die dag en datum van sy bekering moet kan noem anders is dit nie 

eg nie. In die Bybel vind ons wel sulke gevalle, bv. Manasse, (2 Kron. 33:12, 13) Paulus, (Hand. 

9) die tronkbewaarder van Filippi (Hand. 16:30-34) en andere. Maar wat dan van Dawid en wat 

van Johannes en Timotheus? Nee, mens kan nie altyd presies sê nie en mens hoef dit ook nie te kan 

doen nie. Selfs klein kindertjies kan reeds bekeerdes wees (Jer. 1:5). Tog is die gebeurtenis soms 

so ingegrif in die mens se geheue dat hy dit nooit sal vergeet nie. 
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3.2 Voortgaande bekering 

 

Maar die "ou mens" is nie morsdood by die eerste bekering nie, en die "nuwe mens" is ook nog nie 

springlewendig nie. Die ou mens sterf eers finaal by die dood van die gelowige want in die hemel 

is daar nie meer sonde nie. Die nuwe mens het dan ook eers werklik finaal opgestaan. 

 

Intussen is daar stryd – gedurige stryd. Dit volg onafwendbaar op die eerste bekering (Luk. 13:24). 

Paulus was baie bewus van hierdie stryd binne in hom (Rom. 7:21-23). Hy wil so graag die goeie 

doen, maar verknoei dit gedurig. 

 

Bekering is dus daaglikse bekering. Dit hou nie op nie. Bekering is om die stryd nooit gewonne te 

gee nie; om altyd aan die kant van God te stry en nooit teen Hom nie! Dit noem ons ook "die 

heiligmaking" en dit dek die hele lewe (Ef. 4:15). 

 

4. HOE DIE BEKERING PLAASVIND 

 

God is aan geen bepaalde patroon of metode gebonde nie. By Paulus het dit ingrypend en 

kragdadiglik plaasgevind. By Timotheus weer, was dit ŉ rustige spontane ontplooiing van 'n 

lewenspatroon waarmee hy opgegroei het (Hand. 16:1-5; 2 Tim. 1:5). Gewoonlik is dit dan ook so 

dat dit vir die kinders uit verbondshuise nie gepaard gaan met geweldige omwentelings nie, maar 

dat dit 'n heerlike blye deurbraak en bewuste aanvaarding is van die waardes wat al sedert hulle 

doop aan hulle geleer word. Dit is eerder soos 'n sagte reën as ŉ verwoestende storm. 

 

Julle sal moet rekenskap gee van julle eie bekering wanneer julle eersdaags belydenis van julle 

geloof aflê, want dan sal elkeen van julle moet sê of hy al vir Jesus Christus kan bely as sy Here en 

Verlosser 

 

5. WIE DIT BEWERK 

 

Wedergeboorte en bekering is eintlik twee kante van dieselfde saak. Dit is God wat ons beweeg 

om ons te bekeer (Kol. 1:21; Matt. 3:2; Open. 3: 20). Die mens is passief by die wedergeboorte, 

maar aktief by die bekering. Dit is nie so dat God slegs die moontlikheid skep en dat die mens self 

dit dan werklikheid maak nie. Nee, God bekeer die mens, sodat hy hom kan bekeer. Agt keer word 

die bekering in die Bybel beskryf as werk van God en honderd keer as die roeping van die mens. 

 

6. DIE NOODSAAKLIKHEID VAN BEKERING 

 

Dit is 'n heilige "moet" in die lewe van elke gelowige. As die mens se lewe nooit by die kruispad 

kom waar hy finaal vir of teen Christus moet kies met sy hele lewe nie, beteken dit maar net dat 

daar nog geen beginsel van die nuwe lewe gewerk is deur die Heilige Gees nie. Die "ou mens" 

heers nog volkome in daardie lewe (Matt. 18:3; Joh. 3:3). 

 

7. DIE VRUGTE VAN DIE BEKERING HOE DIT MOET WEES. 

 

Omdat goeie werke die vrugte is waardeur die bekering tot openbaring kom, moet ons baie duidelik 

weet wat dit is. By Sondag 24 het ons gehoor dat goeie werke nie ons geregtigheid en selfs ook nie 

'n deel daarvan kan verwerf nie. By Sondag 32 het ons gehoor van die onmisbaarheid van goeie 

werke. Hier gee die Kategismus nou 'n nadere omskrywing van wat die kenmerke van goeie werke 

is. 
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Luther het dit ook eers misverstaan. Saam met die Roomse Kerk het hy gemeen goeie werke is om 

jouself te kasty; om in armoede te lewe; om bedevaartstogte te onderneem; om 'n kersie te brand 

vir 'n beeld; om dieselfde gebed oor en oor op te sê! Dit het egter vir hom geen ge1oofsekerheid 

gebring nie. 

 

Vandag is daar ook mense wat dink dat goeie werke net is om siekes te besoek, armes te help, 

sendingwerk te bevorder daardie mooi en vroom dinge wat ons baie hoog prys. Maar wanneer 'n 

moeder haar kinders goed versorg is dit ook 'n goeie werk, wanneer die kruidenier sy klante en 

knegte goed en eerlik behandel, wanneer die seun op skool hoflik is en hard werk. Gewone dinge 

is dus ook goeie werke. 

 

Maar dan sal hulle moet beantwoord aan 'n driedimensionele vereiste: 

 

7.1 Uit 'n ware geloof 

 

(So diep moet dit wees.) Ongelowiges kan ook goed doen, maar die Bybel wil hê dat die motief 

waaruit ons iets doen, liefde tot God moet wees. Geloof sonder werke is dood, (Jak. 2:17) maar 

werke sonder geloof is skyn en valsheid. Goeie werke moet gewortel wees in God. Anders gaan 

dit dood (Rom. 14:23). 

 

7.2 Volgens die wet van God 

 

(So breed moet dit wees.) Om te weet wat reg en verkeerd is, vra ons vir God. Hy verskaf die 

norme. Ongelowiges se "goeie" werke kan wel aan sekere menslike maatstawwe beantwoord, maar 

die Christen se werke moet die toets van God se wet kan deurstaan. Word julle dade gedring deur 

liefde tot God en die naaste? Is jou gewete ingestel op God? 

 

7.3 Tot sy eer  

 

(So hoog moet dit wees.) Ons doen goeie werke nie vir 'n goeie naam nie. Die self mag nooit in die 

sentrum gestel word nie. Andere moet God-aan-die-werk sien in ons lewens. Nie ons saligheid is 

die doel van goeie werke nie, maar God se eer (Matt. 5:16; 1 Kor. 10:31; Rom. 11:36; Joh. 15:16). 

 

Nadat die positiewe drie-dimensionele maatstaf vir goeie werke gegee is, herhaal die Kategismus 

nogeens dat goeie werke nie op goeddunke van mense gegrond mag wees nie. Die mens kan nie 

goeie werke uitvind nie. God het lankal bepaal wat dit sal wees. 

 

Toetsvrae oor punt B 

1. Kan ons, nadat ons verlos is deur Christus, goeie werke doen? 

2. Is die volgende stelling korrek?  

Goeie werke is die vrug van ons geloof en nie die oorsaak daarvan nie. 

3. Watter gedeelte van die Kategismus kan beskou word as 'n ondersteuning van die 

sendingsopdrag van Christus aan sy Kerk? 

4. Is dit 'n moderne verskynsel dat daar kwaad gepraat word van die kerk en sy mense? 

5. Hoe lui Efese 5:5? 

 

Toetsvrae oor punt C en D 

1. Noem die elemente van die heilsorde. 

2. Wat beteken die twee woorde wat in die Bybel vir bekering gebruik word? 
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3. Wat is die twee dele waaruit die bekering bestaan? 

5. Watter soorte bekering is daar? 

 

Les 22 

 

DIE WET VAN GOD: UITING VAN DANKBAARHE1D 

D1E EERSTE GEBOD: WIE ONS MOET AANBID 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 34 
 

SONDAG: 34 – VRAAG EN ANTWOORD: 92 

 

Vraag: Hoe lui die Wet van die Here? 

 

Antwoord: God het al hierdie gebooie aangekondig 

Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die HERE jou God wat jou uit 

Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. 

1. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. 

2. 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 nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is 

ŉ 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. 

3. 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. 

4. Gedenk 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. 

5. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE 

jou God aan jou gee. 

6. Jy mag nie doodslaan nie. 

7. Jy mag nie egbreek nie. 

8. Jy mag nie steel nie. 

9. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. 

10. 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 

 

SONDAG: 34 – VRAAG EN ANTWOORD: 93 

 

Vraag: Hoe word hierdie gebooie ingedeel? 

 

Antwoord: In twee tafels1, waarvan die eerste in vier gebooie ons leer hoe ons ons teenoor 

God moet gedra, die tweede in ses gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is2. 
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Skriffundering 

1. Eksodus 31:18; Eksodus 34:28; Deuteronomium 4:13; Deuteronomium 10:3-4 

2. Matteus 22:37-40 

 

SONDAG: 34 – VRAAG EN ANTWOORD: 94 

 

Vraag: Wat gebied God in die eerste gebod? 

 

Antwoord: Ek moet ter wille van my siele heil en saligheid alle afgodery1, towery, waarsêery, 

bygeloof2, aanroeping van heiliges of ander skepsels3, vermy en daarvan wegvlug. Ek moet 

die enige ware God reg leer ken4, Hom alleen vertrou5, my slegs aan Hom met alle 

nederigheid6en geduld onderwerp7 en van Hom alleen alle goeie dinge verwag8. Ek moet 

Hom met my hele hart liefhê9, vrees10 en eer11. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af 

as om in die minste teen sy wil te handel12. 

 

Skriffundering 

1. 1 Korintiërs 6:10; 1 Korintiërs 10:7; 1 Korintiërs 10:14; 1 Johannes 5:21 

2. Levitikus 19:31; Deuteronomium 18:9-12 

3. Matteus 4:10; Openbaring 19:10; Openbaring 22:8-9 

4. Johannes 17:3 

5. Jeremia 17:5; Jeremia 17:7 

6. 1 Petrus 5:5 

7. Romeine 5:3-5; 1 Korintiërs 10:10; Filippense 2:14; Kolossense 1:11; Hebreërs 10:36 

8. Psalm 104:27-28; Jesaja 45:7; Jakobus 1:17 

9. Deuteronomium 6:5; Matteus 22:37 

10. Deuteronomium 6:2; Psalm 111:10; Spreuke 1:7; Spreuke 9:10; Matteus 10:28 

11. Deuteronomium 10:20; Matteus 4:10 

12. Matteus 5:29-30; Matteus 10:37-39; Handelinge 5:29 

 

SONDAG: 34 – VRAAG EN ANTWOORD: 95 

 

Vraag: Wat is afgodery? 

 

Antwoord: Dit is om in die plek van die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar, 

het, of naas Hom iets anders uit te dink of te hê waarop jy jou vertroue stel1. 

 

Skriffundering 

1. 1 Kronieke 16:26; Jesaja 44:15-17; Johannes 5:22; Galasiërs 4:8; Efesiërs 2:12; 

Efesiërs 5:5; Filippense 3:19; 1 Johannes 2:23; 2 Johannes:9 

 

Lees: Luk. 10:25-37 
 

Uit die nuwe veranderde lewenskoers spruit ook ander dinge. Die vrugte van hierdie nuwe lewe is 

“goeie werke”, maar nie enige werk is goed nie. Die maatstaf vir goeie werke is alleen of dit uit die 

geloof, volgens die wet van God en tot God se eer gedoen word. 

 

Dit is dus uiters belangrik dat ons sal weet wat sê die wet van God as ons ŉ dankbaarheidslewe lei. 

 

B. DIE WET VAN GOD 
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1. DIE WET OP DIE TAFELS VAN DIE HART 

 

Die wet is in werklikheid nie eers by Sinai aan die mens gegee nie. Toe God die mens geskep het, 

het hy die wet in sy hart gehad. Dit was deel van Adam se lewe voor die sondeval. 

 

Die sondeval het egter die mens se hele lewe aangetas, ook hierdie ingeboude liefdeswet. Nou het 

daar 'n teenoorgestelde neiging na vore getree, nl. i.p.v. om God en die naaste lief te hê (Gen. 1:26, 

31, Matt. 22:37, 29) het hy God en sy naaste gehaat en sy reëls gedurig oortree (Ps. 14:2, 3 Tit. 

3:3).  

 

2. BY SINAI OP KLIPTAFELS 

 

God het sy liefdeswil opgebreek in tien strale. Die Tien Gebooie is dus nie ŉ nuwe of vreemde wet 

nie, maar slegs die verheldering van die Skeppingswil van God.  

    

3. DIE WET IS EVANGELIE 

 

Die Wet is God se liefdesbemoeienis met sy volk. Hy het hulle nie maar laat gaan nie. Dit is nie 'n 

klomp lastige doringdrade nie. Nee, dit is juis die kode waarmee God sy mense tegemoet kom sodat 

hulle kan weet hoe om hulle liefde vir Hom uit te spel.  

 

Die wet staan nie teenoor die Evangelie soos ons dit in die Nuwe Testament vind nie. Hulle verskil 

nie van mekaar nie. Agter elke gebod hoor ons, net soos in die Evangelie, die liefdeshart van God 

klop. Die God van Sinai is ook die God van die kruis (Deut. 6:4). 

 

4. JESUS HET DIE WET VERVUL 

 

Jesus het uitdruklik verklaar dat Hy nie gekom het om die wet en die profete te "ontbind" nie, maar 

om dit te "vervul". Hy het dus nie alleen volkome by die wet gaan staan en Hom daarmee 

vereenselwig nie, maar Hy het dit ook kom vol-maak (vervul).  

 

Die mens self het God se wil en wet nie uitgevoer nie. Jesus Christus het egter namens die mensdom 

God se liefdeswil volmaak aanvaar en uitgevoer. Daarom is die geskiedenis in die Evangelie 

aangaande Jesus Christus ook die sleutel tot die regte gesindheid teenoor die wet. Eers as Hy, Jesus 

Christus, ons versoen het met die Vader en ons harte nuut gemaak het, kan ons begin lewe volgens 

sy wet: Soos niemand kan groei as hy nie eers gebore is nie, so kan ons nie volgens die wet lewe 

as ons nie eers wedergebore is nie. 

 

5. DIT IS ONS "REËL VAN DANKBAARHEID" 

 

Die wet is dus nie vir die Christen 'n reeks eise en voorskrifte nie. Christus het dit vir ons vervul, 

en omdat ons aan Hom behoort; wil ons sy gebooie bewaar (Joh. 14:15). 

 

6. DIE INHOUD VAN DIE WET 

 

Voordat ons die wet kan behandel, is daar eers 'n paar algemene eienskappe daarvan wat ons moet 

raaksien. 

 

6.1 Verbod en gebod  
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Let op dat twee van die gebooie positief is en agt negatief. Twee is gebod (4de en 5de) en agt is 

verbod. Maar God se hele wet is tog uiters positief. Dit het die Here Jesus vir ons duidelik geleer 

in sy bergpreek. In sy "goue reël" roep Hy dit uit: "Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan 

julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete" (Matt. 

7:12). Ons moet selfs ons vyande liefhê (Matt. 5:44). 

 

6.2 Die innerlike beginsel moet raakgesien word 

 

Elke gebod het 'n voor-die-hand liggende letterlike betekenis bv. die sewende gebod wat gaan oor 

verbreking van huwelikstrou. Die Here Jesus het dit egter baie duidelik gestel dat dit nie gaan om 

die uiterlike daad alleen nie. Selfs wanneer 'n man net na 'n vrou "kyk om haar te begeer" het hy 

alreeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg (Matt. 5:27, 28). Dit gaan om die hart en om die 

motiewe vir die daad. Elke gebod vertolk 'n innerlike beginsel naas die letterlike en eis nakoming 

daarvan. 

 

6.3 Slegs een voorbeeld word gegee 

 

Dit is verder belangrik om raak te sien dat die wet nie probeer om allesdekkend en omvattend te 

wees nie. Daar word slegs een voorbeeld, een eksemplaar, van 'n bepaalde beginsel gegee. Die 

sesde gebod noem bv. net "doodslaan" maar dit wil die aandag vestig op die waarde van die 

menslike lewe en verbied alle vorme van benadeling van die lewe. Elke gebod is dus feitlik net 'n 

opskrif vir 'n hele groot hoofstuk. 

 

6.4 Die indeling van die wet 

 

Die wet bestaan uit twee tafels (Ex. 32:15; 31:18; Deut. 4:13, 5:22, 9:10, 11, 10:1-4, 17). Die Here 

Jesus het self ook gepraat van 'n twee-verdeling van die wet nl. soos volg: 

 

Eerste tafel: LIEFDE TOT GOD 

 

(of: Ons verhouding tot God). 

 

Eerste gebod: Die vrese van God. (Ons verhouding teenoor God self).  

Tweede gebod: Die diens van God. (Ons verhouding teenoor sy diens).  

Derde gebod: Die Naam van God. (Ons verhouding teenoor sy Naam).  

Vierde gebod: Die dag van God. (Ons verhouding teenoor sy dag). 

 

Tweede tafel: LIEFDE TOT DIE MEDEMENS  

 

(of: Ons verhouding teenoor ons naaste). 

 

Vyfde gebod: Die gesag van die mens. (Ons verhouding teenoor hulle wat oor ons gestel is).  

Sesde gebod: Die lewe van die mens (eerbied teenoor die lewe).  

Sewende gebod: Die huwelik van die mens (eerbied teenoor die huwelik).  

Agste gebod: Die eiendom van die mens (eerbied teenoor sy besittings).  

Negende gebod: Die naam van die mens (eerbied vir sy goeie naam).  

Tiende gebod: Die begeertes van die mens (opsomming van al die verhoudings). 

 

6.5 'n Nuwe gebod?  
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Hoekom het die Here Jesus gesê: " 'n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos 

Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê" (Joh. 13:34). 

 

Het Hy 'n nuwe gebod gegee wat al die oues vervang of 'n elfde gebod wat by die ander moet kom? 

 

Nee, die gebod was nie "nuut" in die sin dat dit nou vir die eerste keer liefde voorgeskryf het nie. 

Van die begin af was die liefde die kern van God se wil en wet. So het Jesus dit self ook opgesom.  

 

Die nuwe element was egter dat Hy die wet aan Homself verbind het. Liefde is die vervulling van 

die wet; (Rom. 13:10). Hy is die Vervuller van die wet. Daarom sal "almal weet dat julle my 

dissipels is, as julle liefde onder mekaar het". Christus het dus 'n hele nuwe inhoud aan die ou 

bekende en erkende wet gegee (anders as die gangbare foutiewe Joodse opvattings daarvan) nl. dat 

dit nie gaan om die nakom van enkele afsonderlike gebooie nie, (Die Jode het 613 aparte wette 

rondom die 10 gebooie gebad wat almal nagekom moes word.) maar om die sentrale gebod van 

die liefde. 

 

Dit beteken egter nie dat die liefde losgemaak word van die res van die wet nie, of dat dit die wet 

oorbodig maak nie. Liefde is juis die vervulling van die wet, en die Seun het daardie liefde van God 

kom openbaar (Joh. 3:16). 

 

7. DIE WET GELD VIR ALLE MENSE 

 

Die wet geld nie net vir die dissipels van Christus nie. Dit is ook nie maar net 'n "onder-onsie vir 

gelowiges" nie. Dit geld vir alle mense aangesien dit alle mense aanspreek. 

 

Die wet is wel formeel alleen aan Israel gegee toe hulle 'n eie volksbestaan gekry het, maar die 

"tien woorde" (Deut. 4:13) het berus op die één grondwet van die liefde. Dit sou 'n seën, wees vir 

alle volke (Deut. 4: 6 – 8). Al dra die wet 'n sterk Israelitiese stempel, geld die inhoud vir alle nasies 

en vir alle tye. Daar is geen aparte sedewet vir verskillende volke nie. Daar is geen dubbele moraal 

nie. Daarom bly dit steeds die taak van die kerk om God se wet deur te gee aan alle volke. 

(Sendingtaak). 

 

8. DIE WET MAAK MY NAASTE MY NAASTE 

 

Vir ons as Christene gaan dit nooit net om 'n wet of die gebooie nie, maar die wet bring ons altyd 

uit by die Wetgewer. Dit word alles baie prakties en 'n lewende werklikheid wanneer ek onthou dat 

my naaste, as beelddraer van God, Christus self by my verteenwoordig. "Vir soverre julle dit 

gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen" 

(Matt. 25:40). Dit gee dadelik 'n taak aan ons almal. My naaste is God se wet in lewende lywe wat 

elke dag van my antwoord vra. Daarom is versoening met die broer net so belangrik as versoening 

met God (Matt. 5:23, 24). Daarom is ek my naaste se naaste, wie hy ook al is. Selfs al wil hy nie 

my naaste wees nie, eis die wet nogtans dat ek hom as my naaste moet behandel. 

 

C. DIE INLEIDENDE WOORDE 
 

1. DIE MAGTIGE AANHEF 
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Bokant die wet, heel aan die begin, staan daar eers een sinnetjie wat van ontsettende groot betekenis 

is: "EK IS DIE HERE JOU GOD WAT JOU UIT EGIPTELAND UIT DIE SLAWEHUIS 

UITGELEI HET!" (Ex. 20:2; Deut. 5:6). 

 

Dit is 'n magtige banier wat God ophef vir sy volk. Dit is 'n liefdesverklaring van die groot 

Bruidegom teenoor sy uitverkore bruid. Dit is 'n oorweldigende aankondiging van buitengewone 

bevoorregting. Dit is ware weelde hierdie! Hoe dankbaar, bly, trots, maar tog ook klein en 

ootmoedig moes hierdie volkie nie gevoel het by die aanhoor van sulke weeldewoorde nie! 

Waarom gebruik God hierdie woorde? Laat ons dit kortliks nagaan. 

 

1.1 ”Ek is”  
 

God is dus 'n persoon wat wil en wat handel: 'n Mens kan met Hom in 'n verhouding tree. Hy wil 

in 'n besondere verhouding tot sy volk staan. Hy het 'n bepaalde wil ook vir sy volk. Daarom gee 

Hy sy wet aan hulle as 'n openbaring van sy wil. Agter sy wil is sy wese. Sy wet is 'n uitdrukking 

van die persoonlike wil van hierdie God. Die persoonlike klank in die Wet moet die mens altyd 

hoor en gehoorsaam. 

 

1.2 "Die HERE" 
 

Omdat Hy 'n persoonlike God is, daarom het hy 'n Naam. Terselfdertyd bepaal hierdie Naam die 

gesag wat Hy het om aan hulle sy wet voor te skryf. Hy is nie 'n vreemde God of 'n God van 

twyfelagtige oorsprong nie. Hy is die God wat Hom reeds aan Adam, Abraham en talle ander 

bekend gemaak het. By het ook reeds aan Moses gesê dat sy Naam "EK IS" is (Ex. 3:14).  

 

Hierdie Naam beteken basies: "dié Een wat handelend daar is, waar Hy verkies om te wees. (Dit 

kom van 'n Hebreeuse werkwoord wat te doen het met "daar wees" of "gebeur”.) Hy is die een wat 

ingryp in die geskiedenis van hierdie wêreld. Hy is "Jahwe" (dit is die Naam wat in verband staan 

met die Hebreeuse woord vir "EK IS") wat hulle alreeds sedert die plae in Egipteland soveel 

bewyse van sy liefde en mag gegee het.  

 

Hy is onderskeie van alle gode. Dit is Hy wat nou sy wet afkondig. 

 

1.3 "Jou God" 

 

In hierdie een woordjie "jou" is 'n besliste evangeliese klank. Hy stel Homself tot beskikking van 

hierdie mense. Hy gee aan hulle sy wet en is bereid om aan hulle te behoort. Vir Farao was hulle 

blote slawe; vir God is hulle uitverkorenes wat Hy deur sy wet wil voorberei om die draers van 

seën vir al die geslagte van die aarde te wees… 

 

1.4 " HERE-God" 
 

God was 'n soort-naam vir baie in daardie tyd. 'n God was maar net nog een van 'n hele ry van 

wesens. Maar hier is nou die HERE-God. Hy het Homself aan Israel geopenbaar. Hulle het dit nie 

gevra nie en dit allermins verdien. Hy kom nie van binne af nie, maar van buite af na hulle toe. Hy 

is 'n God wat lewe en handel en wil en eis. 

 

1.5 "EK IS – jy mag" 
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Nadat God gesê het "EK 1S" sê Hy telkens: "Jy mag," "Jy mag nie". Dit dui daarop dat daar 'n 

persoonlike verhouding met hierdie God kan wees. Van Sy kant af is dit "EK-jy"; van die mens se 

kant af is dit "U-ek". Hy sê: "jy mag". Die mens staan dus ondergeskik aan God. Daarom is die 

mens absolute gehoorsaamheid teenoor God verskuldig omdat Hy volstrekte mag oor en reg op die 

mens het.  

 

1.6 "Wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het" 
 

God kondig nie sy wet af soos 'n diktator nie, maar Hy grond dit op 'n redelike oorweging nl. sy 

heilsdade waarvan die volk baie bewus is. Israel se wonderbaarlike redding uit Egipte is die bewys 

van God se krag en van die egtheid van sy Persoon en Naam. Hierdie sentrale gebeurtenis in die 

geskiedenis van Israel het monumentale betekenis vir hulle gehad. Dit was nie maar net 'n uittog 

nie, maar ook 'n intog. God het 400 jaar tevore aan Abraham beloof om die land Kanaän aan sy 

nageslag te gee (Gen. 17:8). Nou tree dit vir hulle in vervulling. 

 

Egipteland was ook nie net 'n geografiese plek nie, maar die "slawehuis" was ook 'n slawehuis van 

sonde. Daarom sê God dat hulle eintlike bestemming is om 'n "heilige nasie, 'n koninkryk van 

priesters" te wees (Ex. 19:6). Dit was dus ook 'n intog in 'n land van vryheid vir hulle. 

 

Let daarop dat God Israel éérs verlos, dan gee Hy aan hulle sy wet en lei hulle daarna in die beloofde 

land in. Hy gee aan hulle sy wet, sy orde as, sy lewenskode omdat hulle sy eiendom is wat Hy 

verlos het. Dit is nie 'n voorwaarde nie. Hy gee nie Sy wet aan hulle sodat hulle sy eiendom kan 

word nie! Nee, Hy het hulle in vryheid geplaas. Hulle moet dit nou met dankbaarheid aanvaar. Hy 

gee konkrete gestalte aan sy wil, nl. sy wet, waarin hulle weer in konkrete gestalte hulle 

dankbaarheid kan giet. 

 

1.7 Die aanhef is deel van elke gebod  
 

Nie net die eerste gebod nie, maar elkeen van die Tien Gebooie moet met hierdie aanhef begin bv. 

"Omdat die HERE ons God is wat ons uit die slawehuis uitgelei het, mag ons geen valse getuienis 

teen ons naaste spreek nie". Dit is die gesag waarmee elke gebod tot ons kom. 

 

2. WAT JOU UIT DIE SLAWEHUIS VAN SONDE UITGELEI HET 

 

Maar wat het dit alles met ons vandag te doen? Vir die Nuwe-Testamentiese Kerk is die uitredding 

uit Egipte die uitredding deur Jesus Christus uit die vloek van die sonde. In die wet boor ons nie 

alleen die stem van die Wetgewer nie, maar ook van die Wetsvervuller. Ook dit is vir ons 'n 

konkrete werklikheid. Omdat Hy my bevry het, daarom heilig ek sy dag, eer ek my vader en 

moeder, steel ek nie, ens. Natuurlik doen ek dit nie volkome nie. Ek kan nie. Ek is van nature 'n 

verbreker van God se orde. God weet dit. Daarom het Hyself die gebroke orde kom herstel. (ons 

mense kon sy Tien Woorde nie uitvoer nie. Daarom het Hy die EEN Woord – "Woord van God", 

"God-met-ons" – Immanuel vir ons gegee. Nou het ons die Tien Woorde nie meer nodig in die sin 

dat ons daarmee die verhouding probeer herstel nie. Nou gebruik 'ons dit om God daarmee te dank 

vir sy groot Verlossingswoord in Christus Jesus 

 

D. DIE EERSTE GEBOD 
 

Geen ander gode voor my aangesig nie! 
 

1. DIE NEGATIEWE (IN DIENS VAN DIE POSITIEWE) 
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1.1 Die histories-Joodse agtergrond 

 

Israel het reeds deeglik kennis gemaak met ander gode. In Egipte was dit o.a. Osiris; in Kanaän is 

Baäl en Astarte gedien; die Filistyne het die God Dagon gehad; die Moabiete Kamos, ens. Die 

Grieke en Romeine het letterlik 'n veelgodedom voorgestaan. So was dit maar vir baie eeue. 

 

Maar God het Israel uitverkies en met hulle as volk alleen 'n verbond gesluit. Daarom mag daar 

tussen hulle en 'n ander god geen verbintenis wees nie. Die verhouding tussen God en sy volk was 

soos 'n huweliksverhouding en verbreking daarvan is ontrou en gelykstaande aan hoerery (Deut. 

27:9; Rigt. 5:1vv. Jes. 65:9; Ps. 34:10). Hierdie een volk het net een God, nl. die God van die uittog. 

Elke god wat buite hierdie groot heilsdaad staan, is 'n vreemde god, 'n ander god, nie die HERE-

God nie. Hulle mag selfs nie eers die naam van 'n ander god op hulle lippe neem nie (Ex. 23:13). 

As hulle tog afgode aanbid het, dan sê Moses, het hulle "aan die duiwels geoffer, wat nie-god is, 

gode wat aan hulle nie bekend was nie; nuwes wat kort gelede opgekom het" (Deut. 32:17).  

 

Daar was dus 'n unieke verhouding waarop daar gedurig aanslae gemaak was, tussen God en Israel. 

 

1.2 Was daar ander gode?  

 

Die antwoord is: ja. Want die mens glo in ander dinge en skep vir hom gode. In hierdie sin bestaan 

hulle vir sekere mense.  

 

Israel word juis in hierdie gebod gewaarsku teen twee dinge: nl. die oorname van ander gode van 

die nasies rondom en die skepping van eie gode. Die mens is geskape om 'n god te hê. Dit kan nooit 

anders wees nie. As hy nie die ware God het om te aanbid nie, maak hy vir hom afgode, leuengode, 

valse gode. Die Bybel spot met sulke gode (Hand. 19:26; 1 Kor. 8:4-6; 2 Thes. 2:4; Fil. 3:19; Ps. 

96:5; Jes. 41:21-29). Hulle is minder as niks en nietigheid. 

 

Maar waar die mens die ware God nie leer ken het en Hom dus nie liefhet nie omdat sy ware 

heerlikheid en funksie nie waardeer kan word nie, maak die mens vir homself 'n god volgens sy eie 

gedagtes. So ontstaan afgode en waar afgode is, is heidendom.  

 

Dit, is die werk van Satan. Die doel van Satan is onttroning van God en verslawing van die mens 

aan iets wat nie God is nie – nl. 'n afgod. Die mag van afgode is die mag van Satan. 

 

'n Mens kan dus letterlik van enigiets 'n afgod maak – ook van waardevolle dinge soos eer, aansien, 

geld, mag, arbeid, vooruitgang, vryheid, skoonheid, geleerdheid, seksualiteit, wetenskap, kuns, 

volk ens. 

 

God alleen het alle seggenskap oor ons lewens. Die plek van die mens en alle aardse dinge is dus 

nie bo God nie en ook nie naas God nie, maar onder Hom. Niks kan Hom ooit vervang nie. 

 

1.3 Middeleeuse afgodery 

 

In die tyd van die kategismusopstelling het dit egter gewemel van dinge waaraan net soveel mag 

toegeskryf is, net soveel eer toegebring is en waarvoor net soveel ontsag gekoester is, as vir God. 

Daarom word 'n lys van Middeleeuse afgodiese dinge opgenoem nl. towery, waarsêery, bygeloof, 

aanroeping van heiliges, ens. 
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Is ons heeltemal seker dat dit Middeleeuse afgodery is? Is daar in ons tyd nie 'n hele klomp dinge 

wat tussen ons en God inskuif en ons aandag, liefde en toewyding opeis nie, dinge waarvan ons 

afgode gemaak het? Ons noem maar net die twyfelagtige dinge soos drank, verdowingsmiddels, 

rook, seks, dans, ens. Wat van ander dinge soos sport, politiek, geleerdheid, kuns, ens. wat God vir 

sommige mense totaal verdring en van Hom 'n ondergeskikte afgodjie maak? 

 

1.4 Ook van God kan 'n afgod gemaak word  

 

Wanneer 'n mens God se openbaring omtrent Homself nie ernstig opneem nie en God nie aanvaar 

soos Hy is nie, m.a.w. God nie God laat bly nie, skep hy vir homself 'n valse beeld van God en 

maak dus van Hom 'n afgod. Byvoorbeeld, as jy sê: God bestaan nie (soos die ateïsme), of: ek weet 

nie of God bestaan nie (soos die agnostisisme), of: God bestaan, maar Hy het niks meer met die 

wêreld te doen nie (deïsme), of: God is dood (die gesekulariseerde teologie), of God het nie van 

ewigheid af uitverkies nie (Arminianisme), of: God is nie in Homself en tegelyk drie persone nie 

(modalisme – Jehovagetuies) of op so baie ander maniere nog – dan skep jy 'n God van jou eie 

gedagtes. Jy onttroon God en stel jou eie rede op die troon. Jy buig nie voor God nie. Jy laat God 

nie God bly nie. 

 

Die historiese uittog uit Egipte was die teken van die verskil tussen God en ander gode. So is die 

kruis van Golgota vandag vir ons die skeidingsteken tussen God en ander gode (afgode). Wie die 

kruis van Christus onvoorwaardelik aanvaar, buig voor God Drie-Enig, Vader, Seun en Heilige 

Gees, wat ons eerste so oneindig liefgehad het. 

 

1.5 "Voor my aangesig" 
 

Aangesig dui in die Ou Testament die persoon aan, nie net sy gesig nie. God is alomteenwoordig. 

Hy sien alles. Hy sien ook in die diepste kamers van ons harte.  

 

Die eerste gebod gaan dus om die hart van die mens. God weet van al die afgode wat ons dien. En 

dit is ook dikwels nie dat ons ander gode in die plek van God het nie. Daar is vir Hom by ons 

Christene nog 'n plek, maar dit is soms so 'n klein plekkie. 

 

2. DIE POSITIEWE (UIT DIE NEGATIEWE) 

 

Wanneer 'n mens duidelik kan onderskei tussen die ware God en 'n afgod, dan kan jy nie anders as 

om te treur oor die afgode en om hulle met veragting te verwerp nie. Dan begryp jy God nog nie -

want wie kan God ooit begryp? Maar dan dring die besef van die majesteit en heerlikheid van God 

tot jou deur. Dan besef jy hoe "gans anders" God werklik is – anders as wat óns Hom kan of sou 

uitdink: anders as enige afgod wat enige mens kan versin! 

 

Dan gaan jy ook terug na God se Woord om daar te gaan vra wie God is! Dan spreek sy Woord 

onuitspreeklike misterievolle dinge omtrent God (1 Tim. 3:16). Wie dit dan in geloof aanvaar, leer 

God "reg ken" en dit is dan die belewenis van jou lewe wat alle ander dinge nietig en klein maak 

in die gloed van sy heerlikheid, liefde en lig. Die gelowige, verloste mens leer om "Hom alleen te 

vertrou, hom aan God alleen te onderwerp, van Hom alleen alle goeie dinge te verwag en Hom van 

ganser harte lief te hê, te vrees en te eer". 

 

Dit is wat die eerste gebod van ons vra! Dit staan nie in soveel woorde in die gebod nie, maar die 

Heidelbergers het die positiewe oproep van die eerste gebod so verwoord. Ons sê daarop: Amen.  

 



226 
 

So roep dit ook vir ons! 

 

so dierbaar as my saligheid vir my is… 

sal ek eerder van alle ander skepsele afsien en hulle laat vaar… 

kan ek nie in die minste teen sy wil handel nie! 

 

As ons nou op ons knieë in aanbidding voor hierdie God val, dan lees ons ook die woorde wat vir 

ons vertel hoe intens hulle dit moes belewe het: 

"In lewe en in sterwe behoort ek nie aan myself nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus 

Christus." 

 

Hom het ek bo alles lief met my hele hart en met my hele siel, my hele verstand en al my kragte! 

(Matt. 22:37) "Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie" 

(Ps. 73:25). 

 

Toetsvrae oor punt B 

1. Het God die wet reeds by die skepping aan die mens gegee? 

2. Waarom het God tien gebooie by Sinai aan ons gegee? 

3. Is die wet 'n "blye boodskap" vir die mens of is dit 'n swaar las wat God op ons gelê het? 

4. Wie het die wet volmaak vervul? 

5. Moet ons nog die wet onderhou om daardeur ons verlossing te verdien of met watter motief moet 

ons die wet onderhou? 

 

Toetsvrae oor punte C en D 

1. Noem die ses afleidings wat ons uit die aanhef van die wet maak 

2. Vir watter gebod/gebooie geld hierdie opskrif? 

3. Het die Israeliete ander gode geken? Watter? 

4. Hoe kan ons ook van die ware God 'n afgod maak? 

5. Verduidelik, aan die hand van die eerste gebod, 

5.1 watter negatiewe dinge deur ons vermy moet word; 

5.2 watter positiewe gesindhede ons moet najaag; en 

5.3 wat die graad is waarin dit alles moet geskied. 

 

Les 23 
 

DIE WET VAN GOD: UITING VAN DANKBAARHEID 

DIE TWEEDE GEBOD: HOE MOET ONS HOM AANBID 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 35 
 

SONDAG: 35 – VRAAG EN ANTWOORD: 96 

 

Vraag: Wat eis God in die tweede gebod? 

 

Antwoord: Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie1 en Hom op geen ander manier 

vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie2. 
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Skriffundering 

1. Deuteronomium 4:15-16; Jesaja 40:18-19; Jesaja 40:25; Handelinge 17:29; Romeine 

1:22-25 

2. Deuteronomium 12:29-32; 1 Samuel 15:23; Matteus 15:9 

 

SONDAG: 35 – VRAAG EN ANTWOORD: 97 

 

Vraag: Mag ons dan glad nie beelde maak nie? 

 

Antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie1. Die skepsels mag 

wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te 

vereer en Hom daardeur te dien2 

 

Skriffundering 

1. Jesaja 40:25 

2. Eksodus 23:24; Eksodus 34:13-17; Numeri 33:51-52; Deuteronomium 12:3-4 

 

SONDAG: 35 – VRAAG EN ANTWOORD: 98 

 

Vraag: Mag ons beelde as "boeke van die leke" in die kerkgebou toelaat? 

 

Antwoord: Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur 

stom beelde nie, 1 maar deur die lewende verkondiging van sy Woord laat onderrig2 

 

Skriffundering 

1. Jeremia 10:8; Habakuk 2:18-19 

2. Romeine 10:14-17; 2 Timoteus 3:16-17; 2 Petrus 1:19 

 

Lees: 1 Sam. 13:5-14; 15:1-3; 13-23 
 

Ons het in die vorige les gesien dat God vir ons in die eerste gebod leer WIE ons moet dien en 

DAT ons Hom alleen móét dien. Nou wil Hy in die tweede gebod vir ons leer HOE ons Hom moet 

dien. 

 

Die tweede gebod wat ons nou behandel, gaan oor die ware diens van God – godsdiens. Ons moet 

tog nooit die fout maak om die oortreding van hierdie tweede gebod net op rekening van die 

Roomse Kerk te plaas, aangesien daar sprake is van beelde en dit vandag alleen in die Roomse 

Kerke sou voorkom nie. O nee, ons Gereformeerde Protestante is ook maar hoogskuldig aan hierdie 

gebod miskien net met gebruikmaking van ander en sagter materiaal as die klipbeelde van die 

Roomse Kerk. Hoe is dit gesteld met ons godsdiens? 

 

1. GESNEDE BEELDE EN GELYKENISSE 

 

Ons mag nie 'n beeld uitsny of 'n gelykenis (d.w.s. 'n ooreenstemmende figuur) maak nie, sê die 

gebod. Maar van wie of waarvan? 

 

1.1 Geen beeld van God nie 

 

Dit word nie in die gebod so gesê nie. Die Kategismus sê dit egter ondubbelsinnig dat ons God op 

geen enkele manier mag afbeeld nie. Hierdie aanvulling deur die Kategismus is korrek want die 
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bedoeling is dat Jahwe die enigste God is, dié God wat sy volk uit Egipteland uitgelei het. As Hy 

gedien moet word, kan en mag dit nie gebeur deurdat iets in sy plek aanbid word nie. Daarom mag 

daar in die eerste plek nie 'n beeld of gelykenis van God gemaak word nie. Hoekom nie? 

 

1.1.1 Dit kan nie 

Hoe lyk God? Wie het God ooit gesien? Niemand nie (Joh. 1:18). "God is Gees" (Joh. 4:24). Met 

wie of wat kan ons God vergelyk? (Jes. 40:18). Hy is alomteenwoordig (Ps. 139) – orals tegelyk – 

hoe kan 'n mens dit voorstel of verbeeld? Wat mense ooit van God gesien het, was maar net 

verskyningsvorme waarin Hyself verkies het om Hom te openbaar, bv. die brandende doringbos 

(Ex. 3:4), die vuur- en wolkkolom (Ex. 13:21), toe Moses God van agter gesien het (Ex. 33:23), 

toe Jesaja die some van sy kleed in die tempel gesien het (Jes. 6:1), en so meer. 

 

Ons weet nie hoe God lyk nie! Ons kan geen begrip van Hom vorm nie Hy is baie groter en baie 

meer as ons hoogste gedagtes.  

 

God lyk ook nie soos ons nie. Al is die mens geskape na die beeld en gelykenis van God, is dit juis 

nie 'n uiterlike beeld nie; maar 'n innerlikgeestelike beeld wat bestaan in kennis, geregtigheid en 

heiligheid (Ef. 4:24; Kol. 3:10). 

 

Ons weet ook nie hoe Jesus Christus gelyk het nie. Die Bybel gee geen besonderhede nie. Ook 'n 

beeld van Jesus Christus moet noodwendig vals wees. 

 

Om dus 'n beeld van God te maak, is suiwer verbeelding. Dit is elke keer 'n belediging vir God 

want elke voorstelling wat die mens van God probeer maak, kan alleen 'n karikatuurbeeld wees en 

dus 'n valse beeld. Dit is altyd 'n beeld van 'n god wat die mens self uitgedink het en dus 'n eiesinnige 

en eiewillige beeld. Dit sal altyd wensdenkery wees waarin 'n god voorgestel word soos die mens 

Hom graag wil hê. Die mens word dus die skepper en God word deur die mens beperk en begrens. 

 

1.1.2 Dit mag nie 

Nuwere ondersoek het aan die lig gebring dat die ou volkere dikwels beelde van hulle gode gemaak 

het om hulle in hulle mag te kry. Die gedagte was dat die god dan sy intrek sal neem in die beeld 

van bv. 'n dier en dat hy dan daar gedien kan word. Die god word so verbind aan 'n sekere plek en 

volk. Hulle bring offers aan hom en versorg hom. So is hy dan ook aan hulle verskuldig om hulle 

te seën. Daar is gevalle bekend waar die beeld geslaan is sodat die god hulle gebede sou verhoor. 

As hy glad nie wil hoor nie, word die beeld vernietig. Die beelde was voetstukke of woonplekke 

vir die gode. Deur die beeld het die mens 'n houvas op die god verkry. Maar so laat Jahwe nie met 

Hom handel nie. Die mens kan Hom nie manipuleer of beheer nie. God is altyd soewerein bokant 

die mens. Daarom is 'n beeld van God, veral met die doel om beheer oor Hom te verkry, 'n totale 

teenstrydigheid. 

 

1.2 Beelde van geskape dinge 

 

Die gebod noem die dinge op:  

 

"Van wat bo in die hemel is", d.w.s. son, maan, sterre, engele, ens.  

 

"of van wat onder op die aarde is nie", d.w.s. van plante, mense, diere, natuurverskynsels, ens. 

 

"of van wat in die water onder die aarde is nie", d.w.s. visse en ander see- en waterdiere en die 

plantelewe in die water (dit bedoel nie alleen onderaardse water soos ons dit vandag ken nie). 
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1.2.1 As sodanig nie verkeerd nie 

Die Kategismus verklaar dat skepsels afgebeeld mag word. Kunswerke nl. as beeldhouwerke, 

skilderye, ens., is as sodanig nie verkeerd nie. Besaleël en Oholiab het dan ook van God self opdrag 

gekry om kunstige houtsneewerk vir die tabernakel te maak selfs van engele (Ex, 35:30, 34), 37:7-

9). Foto's, films, televisie, kaarte, X-straalfoto's, selfs klankbeelde soos langspeelplate en 

bandopnames val in dieselfde kategorie. Dit is alles beelde en gelykenisse van geskape dinge wat 

in diens staan van die ontwikkeling van die mens se gees en dus in lyn is met die skeppingsopdrag 

om oor die aarde te heers (Gen. 1:28). Daarom maak ons ook graag versigtige gebruik van 

aanskouingsmiddels in die godsdiensonderrig. 

 

1.2.2 Die motief daaragter 

Dit hang egter daarvan af of die beeld vervaardig word met die doel om God daarmee of daardeur 

te dien. Indien dit die geval is, kan God dit nie toelaat nie. Dit is wat Aäron en die volk in die 

woestyn wou doen met die goue kalf. Hulle het nie alleen God (Jahwe) verbeeld nie, (en sodoende 

'n karikatuurbeeld van Hom verkry – 'n bees!) maar ook probeer om die kalf te gebruik as 'n middel 

in die diens van Jahwe. "Môre is daar fees tot eer van die HERE (Jahwe) (Ex. 32:5). Ook Jerobeam 

II die seun van Nebat, koning van Israel, wou verhoed dat sy volk in Jerusalem die HERE gaan 

dien en het toe twee goue kalwers gemaak in Bet-El en Dan sodat hulle daar "die gode wat hulle 

uit Egipteland opgebring het, kan dien" (1 Kon. 12:26-33). 

 

Ook wanneer die Roomse Kerk beweer dat hulle hul gedagtes beter op God kan vestig d.m.v. 'n 

beeld en God sien agter die beeld, word dit veroordeel deur die Kategismus wat sê dat ons nie sulke 

gelykenisse mag maak "om dit te vereer of God daardeur te dien nie". 

 

1.2.3 “Boeke van die leke"  

Rome wil graag voorgee dat hulle praktyk van beeldediens onskuldig is en eintlik ŉ baie nuttige 

doel dien deur te beweer dat dit “die boeke vir die leke is.” Die Roomse Kerk maak nl. 'n onderskeid 

tussen "geestelikes" en "leke". Laasgenoemdes is die mense wat geen godsdienstige of teologiese 

opleiding het nie. Hulle is dus van 'n laere klas en is geestelik nog onvolwasse. Vir hulle moet daar 

dus van beelde gebruik gemaak word soos van prentjies vir kinders. 

 

God is self die grootste opvoedkundige en Hy het nie die onderskeiding gemaak dat sekere mense 

beelde in hulle godsdiens mag gebruik en ander nie, en as Hy gedink het dit is nodig vir ons 

godsdiens sou die tweede gebod nie bestaan het nie. Ons moet nie wyser as God probeer wees nie. 

 

1.2.4 "Op geen enkele manier" 

Hierdie woorde staan ook nie in die gebod nie. Is dit dan nie inlegkunde van die kant van die 

Heidelbergers nie? Nee, elke gebod gee maar net een of meer voorbeelde van wat die groot 

bedoeling van die gebod is. Hulle het geweet hoe subtiel die mense gees is en hoe slinks ons probeer 

om die beginsel te omseil deur net na die letter te kyk. Let maar op hoe mense vir hulleself 

denkbeelde van God vervaardig: Sommige dien 'n God wat blind is, daarom kan hulle bv. maar die 

Sondag vier soos hulle wil; sommige dien 'n God wat doof is, daarom bid hulle nie meer nie, want 

Hy hoor tog nie; sommige dien 'n God sonder arms en dus 'n magtelose God, daarom soek hulle al 

hulle steun by mense; sommige dien 'n God wat slaap, daarom gaan hulle maar voort met hul 

uittartende sondes. 

 

Baie ander voorbeelde kan genoem word. Maar "op geen enkele manier" mag God so verdraaid 

afgebeeld word nie – nie in ons gedagtes en ook nie in 'n materiële beeld nie. 
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2. SELFVERVAARDIGDE GODSDIENS 

 

Eintlik is die tweede gebod 'n baie duistere gebod tensy 'n mens begryp dat die maak van beelde 

beoefen was in verband met die diens van God en dat dit in die kern dus daarop neergekom het dat 

die mens vir homself besluit het wie sy God is. 

 

Omdat die mens dus sy eie gedagtes omtrent God daarop nahou, kan hy ook besluit hoe hy hom 

wil dien. Teen hierdie hele gedagte kom die tweede gebod in hewige verset. Geen eiewillige 

godsdiens nie! Sê die Here. 

 

God moet gedien word op sy manier en nie op my manier nie. Dit word nie aan ons eie smaak en 

luste oorgelaat hoe ons Hom wil dien nie. Eiewillige "godsdiens" is ook 'n teenstrydigheid. 

Godsdiens is juis iets wat God self bepaal. Daarom is hierdie selfvervaardigde godsdiens altyd 

skyngodsdiens. 

 

3. GOD-VERVAARDIGDE BEELD EN GELYKENIS 

 

God alleen kan van homself 'n beeld maak. As hoogste kunstenaar het Hy dit ook gedoen. Hy het 

aan ons 'n pragtige beeld van Homself gegee – in sy Woord! 

 

Hierdie Woord loop uit op Jesus Christus. "Nadat God baie keer 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" (Heb. 1:1). Die mens self was oorspronklik geskape om die beeld van God te vertoon, maar 

deur die sonde is die beeld vernietig. Daardie beeld word in Christus teruggeskenk aan die 

mensdom. Christus is self die ligtende middelpunt van die tweede gebod. "Hy wat My gesien het, 

het die Vader gesien" (Joh. 14:9; 2 Kor. 4:4). "Hy is die beeld van die onsienlike God" (Kol. 1:15), 

 

Ons leer Christus ken in en deur die Woord. Daar leer ons wie God is en hoe ons Hom moet dien. 

Daar leer ons dat die Jode deur hulle eiewillige godsdiens Christus gekruisig en verwerp het. Deur 

sy dood, is ons met God versoen en is 'n streep getrek deur ons vroeëre selfvervaardigde godsdiens 

en het ons geleer om in aanbidding te buig voor Christus "onse Here" en om Hom "in gees en in 

waarheid" (Joh. 4:24) te aanbid. Sy beeld vind weerkaatsing in ons lewens en ons word al meer 

"gelykvormig aan die beeld van sy Seun" (Rom. 8:29). Dit is die ware dankbaarheidslewe: om al 

hoe meer soos Hy te word, die heiligmaking: dat sy beeld al hoe meer in ons lewens nuut word, 

terwyl die ou selfvervaardigde, eiesinnige en eiewillige beeldediens al hoe meer verdwyn. 

 

Ware Godsdiens is 'n lewe van dankbare gehoorsaamheid aan die Woord van God en om Hom te 

dien soos sy Woord dit van my verwag! 

 

So sal ek daagliks meer en meer, nie van Hom 'n beeld maak nie, maar self 'n beeld van Hom word. 

Ander mense sal Jesus kan sien in my! Hy was die groot Profeet, Priester en Koning. So sal ek ook 

profeet, priester, koning wees – 

 

profeet om te bely,  

koning om te stry, 

priester om my lewe te wy. 

 

Baie belangrik is dit om daaraan te dink dat die Bybel ook die vorm van die diens van God 

voorskryf. Vanaf die diens in die tempel en in die Sinagoge op die Sabbat (Luk. 4) het dit ontwikkel 

tot die "lering en vermaning met psalms en lofsange en geestelike liedere" en die gereëlde prediking 
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van die evangelie elke Sondag (Kol. 3:16; Rom. 10:14, 15). Ja, ons hele lewe moet 'n voortdurende 

diens-van-God wees, maar die polsende hart van die tweede gebod is die erediens van die 

gemeente. Dít is veral nie 'n eiewillige saak nie. Ook hier skryf God voor en die mens gehoorsaam 

uit liefde en dankbaarheid. 

 

4. 'N JALOERSE GOD 

 

"Jaloers" word hier in sy positiewe betekenis gebruik nl. 'n God wat omgee; 'n God vir wie dit saak 

maak hoe ons Hom dien! God het 'n liefdesywer wat dinge nie maar kan laat gaan nie. Sy beeld, 

en ons diens daarvan – ons godsdiens – is nie vir Hom 'n onverskillige saak wat Hy maar aan ons 

oorlaat nie. Hy is jaloers daarop dat ons net die regte beeld van Hom sal hê en Hom dan op grond 

daarvan reg sal dien. 

 

5. BEDREIGING EN SEËN 

 

Vir God is dit so belangrik dat ons Hom sal dien soos Hy voorskryf, dat Hy alle ander pogings, 

d.w.s. die maak van eiewillige en selfuitgedinkte en selfvervaardigde beelde, beskou as "misdaad" 

en dat dit gedoen word deur mense wat Hom eintlik "haat". Dis geen klein sakie hierdie godsdiens-

deur-selfvervaardigde-beelde nie! Hy "besoek die misdaad van die vaders aan die kinders, aan die 

derde en vierde geslag van die wat Hom haat!" 

 

Ons is elkeen self verantwoording aan God verskuldig vir ons sondes, (Eseg. 18:1-4) maar niemand 

sondig net vir homself nie. Die gevolge van ons sonde raak altyd die mense rondom ons. As iemand 

God halfgehoorsaam dien, sal sy kinders net 'n kwart-gehoorsaam wees en sy kleinkinders glad nie 

meer nie. Hulle mis dan God se genade en die toorn en vloek van God oor die sonde rus op hulle. 

 

Gelukkig is God se liefde en genade altyd méér as sy toorn. Daarom is daar ook die heerlike 

evangelieverkondiging in die tweede gebod dat aan "diegene wat Hom liefhet en sy gebooie 

onderhou" barmhartigheid bewys sal word vir duisende "geslagte". In sy toorn tel God net tot vier, 

maar in sy genade tot duisende. 

 

Om God te leer ken is om Hom lief te hê, en om Hom te dien. Wanneer jy Hom ken en liefhet, sal 

jy Hom alleen op sy manier dien. 

 

Hoe dien jy die Here? 

 

Toetsvrae: 

1. Waarom kan ons nie 'n beeld van God maak nie? 

2. Noem twee doelstellings wat die ou volkere gehad het wanneer hulle 'n beeld van bv. 'n dier 

gemaak het. 

3. Wat is "die boeke van die leke" en kan ons dit aanvaar? 

4. Wie is die ware beeld van God wat ons moet dien? 

5. Watter twee woorde gebruik God om die ernstigheid van die oortreding van hierdie gebod te 

beskryf ? 

 

Les 24 

 

DIE WET VAN GOD: UITING VAN DANKBAARHEID 
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DIE DERDE GEBOD: DIE NAAM VAN DIE HERE 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 36 EN 37 
 

SONDAG: 36 – VRAAG EN ANTWOORD: 99 

 

Vraag: Wat eis die derde gebod? 

 

Antwoord: Ons mag die Naam van God nie laster of misbruik deur te vloek1, deur 'n valse 

eed2 of deur onnodig te sweer nie3. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons 

aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie4. Kortom, ons mag die heilige Naam van God 

nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie5, sodat Hy deur ons reg bely6, aangeroep7 en 

in al ons woorde en werke geprys word8. 

 

Skriffundering 

1. Levitikus 24:15-16 

2. Levitikus 19:12 

3. Matteus 5:37; Jakobus 5:12 

4. Levitikus 5:1; Spreuke 29:24 

5. Jesaja 45:23; Jeremia 4:2 

6. Matteus 10:32; Romeine 10:9-10 

7. Psalm 50:15; 1 Timoteus 2:8 

8. Romeine 2:24; Kolossense 3:17; 1 Timoteus 6:1 

 

SONDAG: 36 – VRAAG EN ANTWOORD: 100 

 

Vraag: Is dit dan so 'n groot sonde om die Naam van God te laster deur te sweer en te vloek 

dat God Hom ook oor elkeen vertoorn wat hierdie sonde nie sover moontlik teëgaan en 

verbied nie? 

 

Antwoord: Ja, seker, 1 want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van 

sy Naam nie. Daarom het Hy ook beveel om dit met die dood te straf2 

 

Skriffundering 

1. Levitikus 5:1; Spreuke 29:24 

2. Levitikus 24:16 

 

SONDAG: 37 – VRAAG EN ANTWOORD: 101 

 

Vraag: Mag 'n mens ook godvresend by die Naam van God 'n eed sweer? 

 

Antwoord: Ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis of as die nood dit vereis om daardeur 

trou en waarheid te bevestig. Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen 

word. Sodanige eedswering is op die Woord van God gegrond1, en die gelowiges in die Ou en 

Nuwe Verbond het dit reg gebruik2. 

 

Skriffundering 

1. Deuteronomium 6:13; Deuteronomium 10:20; Jesaja 48:1; Hebreërs 6:16 

2. Genesis 21:24; Genesis 31:53; Josua 9:15; 1 Samuel 24:22-23; 2 Samuel 3:35; 1 

Konings 1:29-30; Romeine 1:9; Romeine 9:1; 2 Korintiërs 1:23 
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SONDAG: 37 – VRAAG EN ANTWOORD: 102 

 

Vraag: Mag 'n mens ook by die heiliges of by ander skepsels sweer? 

 

Antwoord: Nee, want om 'n regte eed te sweer, beteken dat ek God aanroep as die enigste 

kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer1. 

Hierdie eer kom geen skepsel toe nie2. 

 

Skriffundering 

1. Romeine 9:1; 2 Korintiërs 1:23 

2. Matteus 5:34-36; Jakobus 5:12 

 

Lees: 2 Sam. 6:1-10 
 

Hoewel die derde gebod weer eens as 'n verbod (negatief) gestel is, is dit in werklikheid 'n baie 

positiewe gebod en bring dit 'n mens vanself uit by die punt waar jy vra: hoe kan ek dan die Naam 

van die HERE NIE ydellik gebruik nie? Om sy Naam reg te gebruik, is die hart van 'n dankbare 

God-gewyde lewe. 

 

1. DIE NAAM VAN GOD 

 

Wanneer 'n mens oplet na die gebruik van die woord "Naam" in die Bybel in verband met God, 

dan merk jy dadelik twee dinge op. Die eerste is dat dit altyd met 'n hoofletter "N" geskryf word en 

die tweede is dat die woord blykbaar groter inhoud en betekenis het as wat ons vandag in ons taal 

daaraan heg. 

 

Vir ons is 'n naam daardie onderskeidende "opskrif" wat ons aan 'n bepaalde mens gee, waarmee 

ons hom aanspreek en waarop hy reageer. Dit is die manier waarop sy besittings gemerk word as 

behorende aan hom. Sy naam is eie aan hom, identifiseer hom tussen andere, dui vir ons iets aan 

van sy afkoms, ens. Ons kan egter sê dat dit hoogstens 'n kenteken of "etiket" is wat elke mens dra. 

Dit roep wel vir ons die persoon, met sy voorkoms en eienskappe voor die gees en dit stel hom aan 

ons bekend, maar ons kan hom ook 'n heel ander naam gee, of 'n bynaam, en dit sal nogtans 

dieselfde funksie verrig. 

 

In Bybelse dae het name van mense veel meer beskrywende betekenis gehad. Dit het dikwels iets 

van die eienskappe en karakter van die persoon uitgedruk (amper soos baie van ons byname 

vandag). Abraham beteken "vader van baie", Petrus beteken "rotsman", ens. 

 

Maar wanneer die Bybel praat van "die Naam van die Here", dan is dit tog vir ons duidelik dat hy 

nie net een van die name van God soos Elohim, Jahwe, die Vader, die Almagtige, Jesus, Christus, 

die Seun of Heilige Gees, bedoel nie, maar "die Naam van God" is gelyk aan "die Wese van God" 

– God self! 

 

God het Homself aan ons geopenbaar. Hy het Homself 'n Naam gegee (Ex. 3:14). Hy het uit sy 

verborge dieptes (Deut. 29:29) waarby die mens nooit sou kon kom nie, getree en Homself aan ons 

gegee – Homself bekend gemaak. Daardie bekendmaking, daardie openbaring – dit is sy Naam! 

Die resultaat van die oordrag van kennis aangaande Homself aan ons, is sy Naam! Wat ons van 

God weet, sy wese, sy karakter, sy eienskappe, sy wonder-dieptes, sy liefde, sy ewigheid, sy 

onbegryplikheid – dit is sy Naam. Sy "Naam" is Hyself! Sy "Naam" is 'n ander naam vir God self! 
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Wanneer ons praat van "die Naam van God", is dit nie net God se betiteling of sy opskrif of sy 

aanspreekvorm nie, maar dit is alles waarvoor Hyself en sy name staan! 

 

Die "Naam van die HERE, jou God", bring dus tot ons die begrip van die ontsaglik-heilige, 

heerlike, gans-andere, onvergelykbare God wat Homself aan ons bekend gemaak het. 

 

Die gebod sê dus: "Ek is die HERE, jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het". 

Jy mag my Naam, die openbaring wat Ek jou gegee het aangaande Myself, nie ydellik gebruik nie! 

 

2. MISBRUIK VAN GOD SE NAAM 

 

2.1 Vloek 

 

Natuurlik bedoel die derde gebod dat ons nie moet vloek nie. Dit beteken dat ons God se name 

(L.W. met 'n kleinlettertjie), d.w.s. God se letterlike name, soos God, HERE, Vader, Seun; Heilige 

Gees, Heiland, Skepper, Almagtige, Waaragtige, Trooster, ens, nie oneerbiediglik mag gebruik nie. 

God se name is vir ons dierbaar en heilig. Ons sing van Jesus en ons glo dat in die Naam van Jesus 

elke knie sal buig (Fil. 2:10) en dat die Vadernaam die liefde baie naby aan ons bring. As ons die 

naam van die moeder wat ons liefhet nooit as 'n stopwoord of skelwoord sal gebruik nie, hoeveel 

minder sal ons die Naam van ons Verlosser minagtend kan gebruik! 

 

Tog doen mense dit. Ook in die Bybel is baie voorbeelde daarvan (Lev. 24:10-16; Matt. 26:7; Hand. 

23:12, 13; Job. 3; 2 Sam. 16:5, 7). Dit is verbasend hoe baie en hoe grof daar gevloek word, selfs 

deur Christene! 

 

In elke sin moet 'n kragwoord kom en dan moet dit die letterlike benaming vir God wees: God, 

Here, Jesus, Heiland! Dit is om van te sidder! Ook in die letterkunde. Dit beledig en belaster God! 

God luister wanneer ons sy Naam gebruik, want Hy is jaloers daarop. Sy Naam is vir Hom kosbaar. 

Hy hoor dit en Hy let op ons vloeke. 'n Vloek is die teenoorgestelde van 'n gebed. As die vloekers 

maar liewers gebid het! As die vloeker wat uitroep "My Here" as hy skrik, maar liewers op sy knieë 

gegaan het en Thomas se belydenisgebed voltooi het: "My Here en my God"! 

 

Ons mag nie aanvoer dat ons onwetend vloek nie, of nie bedoel om te vloek nie. Gif bly gif, al sit 

jy hom in 'n suikerpil. Om te sê "Jissie" of "Jislaaik" bedoel nog maar "Jesus" en "bleddie" kom 

van "bloody" en dit bedoel: "The bloody Christ". "Magtag" kom tog maar van "die Almagtige" en 

"Wragtag" kom van "die Waaragtige". 

 

Om hierdie kragwoorde en stopwoorde te gebruik openbaar maar net jou eie innerlike 

kragteloosheid en bankrotskap. Wat jy sê het nie krag nie. Daarom probeer jy indruk maak deur 'n 

soort skoktaktiek. Dit verraai jouself, jou swakhede, jou wanverhouding met God. 

 

2.3 Ydellik gebruik 

 

"Ydellik". Dit is die woord wat God gebruik. "Ydel" beteken: leeg, hol, niksseggend, oppervlakkig, 

sinloos, ledig, ligsinnig, sonder enige doel. Om iets ydellik te gebruik, beteken dus baie beslis om 

dit te minag – om nie eers te sê: om dit te beledig en te belaster nie! Doen dit met die Naam van 

God – d.w.s. met God – dan is dit die verskriklikste heiligskennis! 

 

Die derde gebod wil ons nie net 'n bietjie meer beskaaf maak deurdat ons nie grof sal vloek nie; die 

letterlike gebod noem dit nie eers nie. Dit gaan nie eers in die heel eerste plek oor daardie geweldige 
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soort misbruik van God se Naam nie, maar as ons dit net ligvaardig (ydellik) gebruik, dan is dit 

reeds vir God growwe misbruik! 

 

Met ander woorde (of "kortom", soos vraag 99 dit stel) ons mag die Naam van God nie anders 

gebruik as met vrees en eerbied nie. Alle ander maniere is misbruik van sy heilige Naam wat Hy 

nie ongestraf sal laat bly nie! 

 

Dus moet ons mooi daarop let dat elke belydenis wat nie opreg is nie en elke gebed wat nie eg is 

nie, alle lippetaal in ons Godsdiens, elke lied wat ons saam met die gemeente sing sonder om dit te 

bedoel, elke vrome woordjie waarin ons hart nie is nie, elke erediens wat ons bywoon maar nie 

werklik aan deelneem nie, ydellike gebruik, ja, ernstige misbruik van God se Naam is! 

 

3. GEBRUIK VAN GOD SE NAAM 

 

God se Naam móét gebruik word. Ons mag nie maak soos wat die Jode met die besondere 

Verbondsnaam van God, Jahwe, gemaak het nie. Juis omdat hulle bang was om die derde gebod te 

oortree, het hulle hierdie Naam nooit uitgespreek nie, maar dit vervang met 'n ander woord wat 

Here beteken (Adonai sien vorige lesse). Gelukkig het hulle sodoende nie oor God geswyg nie. 

Maar ons mag nie ten einde ydel-gebruik te vermy, God se Naam probeer omseil nie! In plaas van 

ydellik gebruik, moet God se Naam reg gebruik en gedurig gebruik word. 

 

3.1 Uit dankbaarheid 

 

Dit kan ook nie anders nie. Waar die hart van vol is, sal die mond van oorloop. Hy vir wie baie 

vergewe is, het baie lief (Luk. 7:47) en watter verliefde sal nooit praat van sy geliefde nie? Die 

manier waarop mense van God praat, verraai dikwels hulle harteverhouding tot God. 

 

3.2 In getuienis 

 

Sy Naam moet deur ons opreg bely word. "As hulle swyg, sal die klippe uitroep" het Jesus gesê 

(Luk. 19:40). As ons ons vir Hom skaam, sal Hy Hom vir ons skaam voor Sy Vader in die hemel. 

(Mark. 8:38). Die Griekse woord vir "getuig" het dieselfde stam as die van die woord "martelaar". 

Dit beteken basies dat ons nie anders kan as om te getuig van ons Here nie – al kos dit ook dat ons 

daarvoor gemartel sal word. 

 

Die Joodse Raad het vir Petrus en Johannes voor hulle gedaag en "hulle bevel gegee om in die 

geheel nie in die Naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê 

vir hulle: Of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis; 

want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie" (Hand. 4:18-

20). 

 

3.3 In lofprysing  

 

Hy moet "in al ons woorde en werke geprys word." Die menselewe wat deur die sonde 'n roue 

vloek geword het, het nou 'n lied geword, 'n simfonie, in die kinders van God. in al hulle woorde 

en werke vonkel en skitter nou sy Naam." Sy Naam is nie net op ons voorhoofde deur die doop nie, 

maar dit het ons hele lewe deurtrek. 
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Dit bring natuurlik 'n geweldige verantwoordelikheid, want deur die dinge wat ek sê, die briewe 

wat ek skryf, die dade wat ek doen, die plekke waar ek gesien word, die boeke wat ek lees, kan so 

maklik 'n vlek gewerp word op sy skoonste Naam! 

 

Ons hele lewe moet 'n loflied wees tot eer van die Naam van ons God. 

 

3.4 In gebede 

 

"Sodat Hy deur ons reg bely, aangeroep" word. Die skoonste en mees Godverheerlikende gebruik 

van God se Naam is om daarop te pleit. Jesus het self gesê dat alles wat ons "in sy Naam vra", Hy 

vir ons sal gee (Joh. 14:14). Dit is "die vernaamste deel van die dankbaarheid" om sy Naam so te 

gebruik. 

 

4. ONBRUIK VAN GOD SE NAAM 

 

4.1 Deur te swyg as daar gevloek en gelaster word  

 

Die Kategismus sê dat as ons swyg wanneer die Naam van God misbruik word, dan maak ons "ons 

aan sulke verskriklike sondes skuldig". Dit sê verder (vraag 100) dat God "Hom ook oor elkeen 

vertoorn wat hierdie sonde nie sover moontlik teëgaan en verbied nie". 

 

Om die misbruik van God se Naam te bestraf en te stuit, moet sy Naam gebruik word. In die plek 

van die laster moet die lof van God gestel word; waar God se Naam geminag word, moet sy Naam 

hoog opgehef word tot 'n bestraffende getuienis. As dit nie gedoen word nie, word die Naam van 

God ongebruik gelaat op 'n strategiese punt. Die vyand val aan, maar God se volgelinge laat die 

swaard ongebruik lê. Dit is lafhartig en krimineel en verraad teenoor God! 

 

4.2 Neutraliteit 

 

Baie mense meen dat God se Naam nie pas op sekere terreine van die lewe nie: in die onderwys, 

hul die politiek, in die sport, in die kuns. Daarom word sy Naam vermy en nie in daardie verband 

gebruik nie. Daar geld sy beginsels nie. 

 

Vir ons as Gereformeerdes is daar geen terrein van die lewe waar God se Naam ongebruik gelaat 

kan word nie. As Christene getuig ons orals en altyd van ons Here en sien ons alles in die lig van 

sy openbaring. 

 

4.3 Nalatigheid en versuim  

 

Sonde is nie net om die kwade te doen nie, maar ook om die goeie na te laat. Om die gebruik van 

Gods naam na te laat, om nooit positief vir en van jou Here te getuig nie, wys op die heel ergste 

sonde: die liefde wat ontbreek. Ook as die "onderlinge byeenkoms" die erediens waar God se Naam 

verkondig word, nagelaat word, is dit ernstige versuim waarteen ons vermaan word (Heb. 10:25). 

 

5. DIE EED 

 

Die Kategismus behandel die eed as 'n aparte onderwerp omdat daar in die tyd van die 

Kategismusopstelling 'n beweging was van skerp isolasie en afgrensing tussen godsdiens en die 

algemene lewe. Sommige mense wou lewe "met hulle boekie in 'n hoekie" en nie ook na buite 
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teenoor die wêreld hulle getuienis lewer nie. Daarom praat die Kategismus van "Godvresend by 

die Naam van God ŉ eed sweer" en bepleit dit selfs. 

 

5.1 Regte eed 

 

5.1.1 Die aard daarvan 

Dit "beteken dat ons God aanroep as die enigste Kenner van die hart om vir die waarheid getuienis 

te gee". God hoor my en Hy sien tot diep in my hart. Hy sal weet as ek lieg, maar ek is selfs bereid 

dat God my kan toets! Meer nog: Hy kan my straf as ek vals sweer! 

 

Die eed is 'n geweldige gebeurtenis. Die mens stel homself daardeur voor die regterstoel van God. 

Hy appelleer na God se waarheid; Hy roep God as getuie en medepligtige vir die waarheid en 

egtheid van wat hy sê. 

 

5.1.2 Die doel daarvan 

"Om trou en waarheid daardeur te bevestig tot eer van God en tot heil, die naaste". Trou en waarheid 

is besondere eienskappe van God (1 Joh. 1:9). Dit is ook twee van die ratte waarop die samelewing 

draai. As dit nie bestaan nie, sal daar chaos wees. 

 

Gesagsdraers moet bv. 'n ampseed aflê (die eerste minister, regters, dokters) om hulle daardeur te 

bind aan hulle beloftes en take. Dit is om hulle trou te hou. In die hof moet mense wat getuig, 'n 

waarheidseed aflê. 

 

Die staat (die regter of landdros) kan nie in die hart sien nie, maar God kan wel en deur God in te 

roep, word die saak eintlik verskuif na die regbank van God wat oor die harte kan oordeel. 

 

Elke keer as 'n eed afgelê word, word God se eer dus luid uitgeroep. Die mens se kleinheid, 

beperktheid en huigelagtigheid word erken teenoor God se grootheid en volmaaktheid en trou. As 

die mens onreg pleeg of verkeerd oordeel, bly God nog altyd oor as die Groot Regter. 

 

So is dit dan ook tot heil van my naaste want, wanneer die leuen goedkoop is, is die naaste altyd in 

groot gevaar. Wanneer God waak oor die waarheid, kan die waarheid alleen maar vry maak. 

 

5.1.3 Wanneer dit geoorloof is 

"As die owerheid dit van sy onderdane eis, of as die nood dit vereis"  

 

Sommige mense meen dat 'n Christen glad nie mag sweer nie, omdat Christus gesê het: "Maar Ek 

sê vir julle: sweer hoegenaamd nie maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, 

is uit die Bose (Matt. 5:34-37). Ook Jakobus het dieselfde gesê in sy brief (Jak. 5:12). 

 

As mens hierdie woorde van Jesus egter mooi ontleed, sal jy sien dat dit juis die valse eed is 

(waaroor ons in die volgende punt praat), wat Jesus afwys en waarvan Hy sê dat mens hoegenaamd 

nie so moet sweer nie. Die feit is dat die Here Jesus self ook 'n eed gesweer het voor die regbank 

van Pilatus. "Ek besweer U voor die lewende God dat U vir ons sê of U die Christus, die Seun van 

God is," roep Pilatus uit. Jesus antwoord hom: "U het dit gesê" (Matt. 26:63, 64). Dit beteken: dit 

is so. Paulus het ook gesweer (Rom. 9:8; 2 Kor. 1:23). Op baie ander plekke in die Bybel word 

voorskrifte i.v.m. die eed gegee (Lev. 5:4; Pred. 8:2; Heb. 4:3, 6:16). God self sweer: "Daarom, so 

sê die Here HERE, so waar as Ek leef, Ek sal gewis my eed wat hy geminag het en my verbond 

wat hy verbreek het op sy hoof laat neerkom" (Eseg. 17:19, 18:3; Heb. 6:17; Ps. 110:4) 
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Daarom erken die Kategismus dat die owerheid die reg het om van sy onderdane die eed te eis om 

daardeur by die waarheid uit te kom. Dit is ook 'n pragtige erkenning van die rol en gesag van die 

owerheid. 

 

Vir die Christen is dit 'n pynlike saak dat hy gevra word om te sweer, terwyl hy as mens getrou aan 

die waarheid lewe. Sy ja is ja, en sy nee is nee. Maar ons lewe in 'n verskeurde wêreld waar dit "uit 

die Bose" se optrede kom dat mens nie weet – en veral ook nie die staat nie – wie jy kan glo en wie 

nie. Buitendien moet die Christen juis deur met vrymoedigheid God as getuie in te roep, vir God 

getuig "te midde van 'n krom en verdraaide geslag” (Fil. 2:15). 

 

5.2 Valse eed 

 

5.2.1 Met beroep op 'n valse naam 

Alleen by God mag gesweer word, by geen heilige of ander skepsel nie. Aan hulle kom so 'n eer 

nie toe nie. Die Jode het in die tyd van Jesus by allerhande dinge gesweer: by die hemel, by die 

aarde, by Jerusalem, by hulle koppe! En dan het hulle daardeur 'n skuiwergat gevind om tog nog 

ten spyte van so 'n eed te lieg, want om by sulke dinge te sweer was nie bindend nie (Matt. 23:16-

20). Hulle het dus oneerlike gebruik van die eed gemaak. 

 

5.2.2 Meineed 

Wanneer mens God ingeroep het as getuie om wag te hou oor die waarheid wat jy praat en jou te 

straf as jy jou nie daarby hou nie en jy nogtans, ten spyte van jou plegtige versekering, lieg en 

ontrou is, dan is jy nie alleen self 'n huigelaar nie, maar jy het God gruwelik beledig en belaster. Jy 

het die God van waarheid 'n vennoot probeer maak van jou bedrog. 'n Valse eed is meineed en nie 

alleen strafbaar deur die staat nie, maar God se straf daaroor is onontwykbaar. Dit is een van die 

ergste vorme waarin sy Naam ydellik gebruik kan word. 

 

5.3 Onnodige eed 

 

Ede gaan altyd oor groot en gewigtige sake. As mense sommer vir nietige sakies sê: "Die Here 

hoor my" of "God kan my maar straf as ek lieg", dan word die eed gedegradeer en word God 'n 

goedkoop getuie. So word sy Naam inderdaad ydellik gebruik. (Gewoonlik is mense wat so maklik 

sweer nie baie eerlik nie.) Jefta het 'n onnodige belofte-eed afgelê, en dit het hom bitter berou toe 

sy lieflingdogter daardeur getref is (Rigt. 11). 

 

5.4 Christelike ede 

 

Hoewel dit nie in die spesifieke vorm van 'n eed gedoen word nie, geskied elke doopsbelofte, elke 

aflegging van belydenis, elke huweliksbevestiging, elke bevestiging van leraars, ouderlinge of 

diakens voor die aangesig van God, in die Naam van God, met God as getuie. Dit is dus niks anders 

as 'n eed nie. Verbreking van hierdie heilige beloftes is ydelgebruik van die Naam van God. 

 

6. GEEN YDEL DREIGEMENT NIE 

 

God bedoel altyd wat Hy sê. Sy woorde is nooit ydel nie. Die Kategismus wys daarop dat die Bybel 

op 'n ander plek die aard van die straf op die ydellike gebruik van die Naam bepaal, nl. die 

doodstraf. (Lev. 24:16). Hy sal ook nie net sekerlik straf nie, maar niemand sal oorgeslaan word 

nie – niemand wat hierdie dinge doen en nie tot berou kom nie sa1 "ongestraf bly nie". 

 

In die kern beteken hierdie gebod die verwerping van God. Die straf daarop is die ewige dood! 
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Toetsvrae: 

1. Waarvoor staan "die Naam van God?" 

2. Op watter maniere kan mens God se Naam misbruik? 

3. Hoe moet 'n mens God se Naam gebruik? 

4. Kan mens ook God se Naam ydellik gebruik deur dit nie te gebruik nie? 

5. Wat is meineed? 

 

Les 25 
 

DIE WET VAN GOD: UITING VAN DANKBAARHEID 

DIE VIERDE GEBOD: DIE DAG VAN DIE HERE 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 38 
 

SONDAG: 38 – VRAAG EN ANTWOORD:103 

 

Vraag: Wat gebied God in die vierde gebod? 

 

Antwoord: God wil Ten eerste dat die Woordbediening en die skole in stand gehou word1. 

Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom2 om die Woord 

van God te hoor3, die sakramente te gebruik4, die Here openlik aan te roep5 en die Christelike 

liefdegawes te gee6. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus, en die 

Here deur sy Gees in my laat werk. So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe7. 

 

Skriffundering 

1. 1 Korintiërs 9:13-14; 2 Timoteus 2:2; 2 Timoteus 3:14-15; Titus 1:5 

2. Levitikus 23:2-3; Psalm 40:10-11; Psalm 68:27; Psalm 122:1; Handelinge 2:42 

3. 1 Korintiërs 14:1; 1 Korintiërs 14:3; 1 Korintiërs 14:29; 1 Timoteus 4:13; Openbaring 

1:3 

4. Handelinge 20:7; 1 Korintiërs 11:33 

5. 1 Korintiërs 14:16; 1 Timoteus 2:1-4 

6. Deuteronomium 15:11; 1 Korintiërs 16:2 

7. Jesaja 66:23; Hebreërs 4:9-10 

 

In die eerste gebod het God vir ons gesê WIE ons moet aanbid; in die tweede het ons gehoor HOE 

ons Hom moet aanbid; in die derde Hy ons gewys op sy heerlike Naam – sy wese. Nou in die vierde 

sê Hy selfs vir ons WANNEER ons Hom moet aanbid (en dit is sodat ons fyn sal let op wat met 

hierdie "wanneer" bedoel word). 

 

Nou gaan ons noukeurig kyk na die vierde gebod, maar laat ons dadelik waarsku dat hierdie vierde 

gebod anders is as die ander gebooie en dat ons mooi moet oplet dat die Bybel self vir ons leer van 

'n latere verwikkeling wat daar i.v.m. hierdie gebod ingetree het. 

 

1. DIE BETEKENIS EN TOEPASSING VAN DIE LETTERLIKE VIERDE GEBOD 

IN DIE OU TESTAMENT 
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Vir Israel was die vierde gebod baie belangrik. Dit was ingeweef in hulle ontstaansgeskiedenis as 

volk. Die ritme van ses dae werk en een dag rus, na die onafgebroke slawerny in Egipte, was alreeds 

soos balsem op hulle wonde. Dit was ook nie maar net 'n sinlose nuwe gewoonte nie. Dit was vol 

betekenis. Dit het 'n boodskap gedra. Dit was self 'n teken. Dit was die teken van God se verbond 

waarin Hy belowe dat Hy hulle eendag die ware rus sal laat ingaan (Heb. 4:8-10). Elke 

terugkerende Sabbat het vooruitgewys na die ware vervulling en tuiskoms wanneer moeite en stryd 

nie meer sal wees nie. Hoe moes hierdie teken nou gebruik word? 

 

1.1 Deur dit te "heilig"  

 

Heilig beteken in die Bybel om iets eenkant te stel, apart en anders te behandel, maar dan altyd met 

die spesifieke doel om dit daardeur juis tot beskikking van God te stel. So moes die Sabbat anders 

behandel en beleef word as die ander dae. 

 

1.2 Deur te "rus" 

 

Die woord Sabbat kom van 'n stam wat basies rus of ophou beteken (Ex. 23:12, 34:31; Jer. 17:22; 

Amos 8:5; Jes. 58:13). Daar mag "geen werk" d.w.s. geen gewone werk op die Sabbat gedoen word 

nie. Dit was egter nie bedoel as 'n dag van niksdoen nie, want die motivering wat vir die "geen 

werk" gegee word, is dat God ook "gerus" het na sy ses skeppingsdae. Maar God het juis nie gerus 

in die sin van uitspan, en niksdoen nie. Hy het onmiddellik voortgegaan om aktief vir sy wêreld te 

voorsien. Hy het slegs opgehou met een aktiwiteit om oor te gaan tot 'n ander. (Dus ander-aktief, 

nie on-aktief nie.) 

 

1.3 Deur te "dink" 

 

Hulle moes op die Sabbat "daaraan dink" dat hulle in Egipteland slawe was en dat God hulle 

daarvandaan uitgelei het. Hulle moet dus aan God dink op die Sabbat en aan sy magtige dade. Die 

onderhouding van die Sabbat was dus 'n getuienis van die verbondsverhouding tussen God en sy 

volk. Dit het hulle onderskei van ander volke en hulle in die spanning van die verwagting van iets 

gaan gebeur. Iemand wat gaan kom – laat lewe. Daarom was Sabbat so geweldig belangrik vir 

Israel (Ex. 31:14; Jes. 58:13, 14; 17:19-27; Neh. 13:17, 18). 

 

2. MISVERSTAAN DEUR DIE FARISEËRS 

 

Die Fariseërs het in die tyd van Jesus die klem van die vierde gebod laat val op watter werk jy alles 

moet laat staan op die Sabbat in plaas van op watter werk jy alles moet doen op die Sabbat. Hulle 

het van die dag 'n dag van "mag-nies" en "moenies" gemaak. (Kol. 2:20, 21) en vergeet van die 

heerlike geleenthede wat die dag bied om geestelik aktief te wees tot opbou en heiligmaking van 

jou lewe. Daarom was daar so baie voorskrifte en reëls nog bo-op die verbod-deel van die gebod 

gestapel (bv. die sabbatsreise, ens.).  

 

Omrede hierdie misverstand van die vierde gebod kom Jesus gedurig in botsing met die Fariseërs 

oor die Sabbat (Matt 19:9 V). 

 

3. DIE GROOT VERANDERING BY DIE EERSTE CHRISTELIKE GEMEENTE 

 

Dit is baie interessant dat daar nie een keer 'n verbod of 'n vermaning voorkom in die Nuwe 

Testament om die Sabbat of enige besondere dag te hou nie. Wat ons wel teenkom is 'n besliste 

verandering in die hele Sabbatsbeskouing. Die Sabbat verloor sy krag en aanslag. 
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Paulus verklaar dat diegene wat die Sabbat nog onderhou, nie volgelinge van Christus is nie, maar 

dat hulle nog aan "skaduwees" vashou. Die persoon self het nou om die hoek gekom. Nou is die 

skaduwee nie meer belangrik nie (Kol. 2:16, 17; Gal. 4:9-11). Nie een dag nie, maar ál die dae kry 

nou 'n ander en nuwe waarde (Rom. 14:5, 6). 

 

Nou ontdek ons ook dat die Christene nie meer die Sabbat (Saterdag) gebruik om bymekaar te kom 

nie, maar die eerste dag van die week (Hd. 20:7) en dat hulle spesifiek op die eerste dag van die 

week (en nie op die Sabbat nie) hulle "insamelings vir die heiliges" opsy sit (1 Kor. 16: 1,2). Daar 

word ook gepraat van die eerste dag as "die Dag van Here" (Openb. 1:10). Daar word nie eenkeer 

in die Nuwe Testament gesê dat die Christene op 'n Sabbat bymekaar gekom het nie. 

 

4. WAAROM DIT GEBEUR HET 

 

Daar is maar net een rede voor en dit is: Jesus Christus. 

 

4.1 Hy het ook die vierde gebod kom vervul! 

 

Hy het die ware rus vir die mens gebring. Hy het dit moontlik gemaak om los te kom uit die 

draaikolk van die sonde en waarlik “getroos” en verlos te wees. "Kom na My toe, almal wat 

vermoeid en belas is en Ek sal julle rus gee" (Matt. 11:28). Net Hy kon dit sê. Die skaduwee 

verdwyn. Die Koning verskyn! Hy is Here ook van die Sabbat (Matt. 12:8). Die Sabbat het sy rol 

vervul. Sy boodskap is afgelewer. Sy uniform word uitgetrek en neergelê. 

 

4.2 Jesus staan op die eerste dag op 

 

Hoewel die Here Jesus voor die kruisiging die Sabbat in sy ware diepere betekenis streng 

gehandhaaf het, (dink bv. aan sy gewoonte om op die Sabbat op te gaan na die sinagoge) (Luk. 

4:16) het Hy na sy kruisiging heeltemal anders opgetree. Hy kon so maklik en so gerieflik op die 

Sabbat verskyn het na sy opstanding, maar Hy doen dit nie eenkeer nie. Elke keer verskyn Hy op 

die dag na die Sabbat – die eerste dag van die week! (Matt. 28:1). Later word die Heilige Gees ook 

uitgestort op die eerste dag van die week – die Pinksterdag. 

 

Hierdie opstanding het die gebeurtenis van sentrale betekenis geword vir die gemeentes. Dit was 

die teken van die nuwe "vrede wat alle verstand te bowe gaan" (Fil. 4:7) wat Hy gebring het. 

 

Baie gou het "die eerste dag van die week" die "dag van die Here" geword.  

 

Niemand het dit besluit nie. Niemand het dit beveel nie. Die Heilige Gees het die kerk daartoe gelei. 

 

5. TOG NOG DIESELFDE BEGINSEL-INHOUD 

 

Die Sondag is nie maar net 'n verskuifde Sabbat nie. Dit is ook nie maar net 'n verlengstuk van die 

Ou-Testamentiese Sabbat nie. Tog is daar baie duidelike en noodsaaklike verband tussen die twee. 

Die Sabbat was bv. 'n teken van God se verbond met Israel; die Sondag is die teken van God se 

verbond met sy nuwe volk. Albei is feesdae. Verder: net soos die Sabbat sy motivering het in die 

skepping en in die Verlossing van Israel, so is dit ook die hoofredes vir die hou van die Sondag. 

Die drie opdragte van heiliging, rus en in herinnering roep, bly ook geldig vir die Sondag. Alles 

word egter verdiep en verbreed. Die heiliging is nie vir een dag nie, maar vir die ganse lewe. Die 

rus word vervul in besondere arbeid, en die ganse lewe (nie net een dag nie) moet 'n uiting van 
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dankbaarheid wees wat getuig van die gedurige "gedenk" van sy verlossingsdade. So word die 

Sondag die kloppende hart van die lewe. 

 

6. NIE DIE RUS VAN NIKSDOEN NIE, MAAR VOLOP ARBEID 

 

As ons na die antwoord van die Heidelbergse Kategismus op vraag 103 kyk, dan is dit duidelik dat 

daar iets geweldigs gebeur het met die vierde gebod. Daar is geen woord van "geen werk doen nie", 

maar 'n hele string werkwoorde word gebruik wat almal praat van 'n stroom van aktiwiteite op die 

Sondag: onderhou, ywerig opkom, hoor, gebruik, aanroep, liefdegawes bring! Hier is positiewe 

aksie! Die Sondag sê nie: "jy mag geen werk doen nie", maar juis jy moet sekere dinge doen! Die 

Sondag skep die geleentheid daartoe. Dit is 'n hoë voorreg! 

 

6.1 "Dat die Woordbediening en die skole in stand gehou moet word" 

 

In plaas van 'n passiewe rus moet die ware rus, nl. die rus en vrede wat Christus bring, verkondig 

word. Dit geskied in die "kerkdiens" deur die "predikamp". Hierdie saak moet "onderhou" word. 

Dit beteken in stand gehou word. Daarvoor moet georganiseer word. Daar moet daadwerklik 

voorsien word daarvoor. Die vierde gebod word dus ook nagekom deur in die week hard te werk 

vir die nodige middele waarmee Gods huis in stand gehou kan word. 

 

"Die skole" het in daardie tyd bedoel skole wat hoofsaaklik gedraai het rondom die kerklike 

onderrig. Dit was ál skole wat daar was en het dus te doen gehad met die hele opvoeding van die 

kind. Daar moet dus ook gesorg word vir die skole. Afgesien van daadwerklike stoflike hulp, word 

ook aan die kerk en die skool gebou wanneer die eie huisgesin reg gebou word. Die huis moet 'n 

mini-kerk en 'n mini-skool wees. 

 

Dit is egter die erediens waarop hier besonder klem gelê word en waarvan 'n pragtige omskrywing 

gegee word. Die gevaar bestaan nou dat ons al weer net aan een dag sal dink wanneer ons aan 

“Kerkdiens" dink. Die feit dat daar gesê word "kerkdiens of predikamp " wys dat die prediking 

meer te doen het met die preek op Sondag, maar die "kerkdiens" het te doen met die hele diensaksie 

van die kerk ook elke dag. Die vierde gebod kweek nie eendaglelies nie; nie eendag-Christene nie, 

maar aldag-Christene. As jy net op Sondag jou godsdienstige pligte nakom en nie in die week 'n 

Sondagsmens is nie, dan is jy soos die Joodse sabbatsmense en nie 'n Christen nie. Die Kategismus 

waarsku juis teen 'n Sondags-Christendom. Ons hele lewe moet 'n erediens vir God wees. 

 

Nou het God in sy goedheid een besondere dag, nl. Sondag vir ons uitgelig tussen die ander as 'n 

oefenskool waar ons bekwaam gemaak en toegerus kan word vir die voortdurende erediens van 

elke dag. Dit is 'n heerlike geleentheid 'n instrument wat God in ons hande gegee het. 

 

Die Sondag is tog immers nie 'n doel op sigself nie. Dit is 'n middel tot 'n doel. Sondag is nie los 

van die lewe nie, maar die hart van die lewe. 

 

6.2 "Ook moet ek, veral op die rusdag, ywerig met die gemeente van God saamkom " 

 

"Met die gemeente". Die gemeente is die lewende tempel van die Heilige Gees (1 Kor. 3:16). Daar 

is die gemeenskap van die heiliges. "Ywerig… saamkom". Nie so af en toe en asof dit 'n swaar 

straf is nie, maar ywerig. Dit is 'n heerlike voorreg dat ek aan God eer en liefde mag toebring. 

"Veral op die rusdag". Daar is dit weer. Ja veral op Sondag, maar dit is nog lank nie al nie. Ook op 

die ander dae, wanneer die gemeente saamkom. 
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6.3 "Om die woord van God te hoor" 

 

Watter geweldige saak: nie die woord van 'n mens nie, maar die Woord van God! Ek moet honger 

en dors wees vir 'n egte "Woord van God" ek moet weet en glo dat God in die erediens waarlik 

spreek. Daarom moet ek fyn luister en hoor met my ore, met my verstand, met my hele wese. Ek 

moet daardie Woord aanvaar en erken as die absolute gesag waarvoor ek buig en waaraan ek 

gehoorsaam is, die ware lig op my pad. 

 

6.4 "Die sakramente te gebruik" 

 

Die gemeente is aktief in die sakramente. Hulle "gebruik" iets. Nie net hulle ore hoor terwyl hulle 

hele liggaam passief is nie. Nee, al die sintuie neem nou deel aan hierdie heilige handeling: die oë 

sien, die hande voel, die mond proe, die neus ruik. 

 

In die doop bou die Koning van die kerk sy gemeente. In die nagmaal herhaal God sy verbond met 

sy mense. Die vermoeide siel ontvang hemelse spys – tot versterking van sy geestelike lewe vir die 

stryd van elke dag. 

 

6.5 "Die Here openlik aan te roep" 

 

Hier word die gebede bedoel. 'n Christen móét bid – nie net op Sondag nie, elke dag (1 Thes. 5:17) 

maar ook op Sondag. Die diens van die Woord is profetiese diens, die diens van die gebede is 

priesterlike diens. Nie net alleen en privaat in die stiltetyd moet gebid word nie, maar ook hardop 

in die gemeente – openlik! (Omdat die Here gepraat het van die Fariseërs wat op die hoeke van die 

strate staan en bid, (Matt. 6:5) hoef ek nie op te hou bid nie, mits dit opreg uit my hart kom.) 

 

6.6 "Die Christelike liefdegawes te gee" 

 

Dit is die diens van barmhartigheid. Daar moet middele wees om ander te help wat in nood is – nie 

altyd net stoflike nood soos armoede nie – maar ook geestelike nood soos twyfel, wanhoop, 

eensaamheid.  

 

Let op dat daar gepraat was van die kerkdiens onderhou, en nou van die bring van Christelike 

liefdegawes. Dit is twee redes waarom ons nie met leë hande na die kerk gaan nie en waarom daar 

in elke erediens offers aan die Here gegee word. 

 

Al hierdie dinge dui dus duidelik die koers aan dat die Sondag 'n vol, werkbelaaide dag moet wees 

waarin my gees verkwik word deur sy Woord en waarin ek daadwerklik barmhartigheid moet 

bewys en my godsdiens moet beoefen. Die groot "goeie werk" van die Sondag is nie die eerste plek 

die "nalaat van werk" nie, maar die werk in en vir die Koninkryk van God. 

 

Natuurlik sal ek dan alles vermy en uitskakel wat my wegtrek van die Here, en 'n belemmering is 

vir hierdie heerlike geestelike aktiewe program van die Sondag. 

 

7. NIE "UITRUS" NIE MAAR "RUS VAN MY BOSE WERKE" 

 

Die vorige aktiwiteite wat die Kategismus opnoem, moet "veral op die rusdag" gedoen word, maar 

nou vervolg dit dat "ten tweede" daar dinge is wat ek "elke dag van my lewe" moet doen. Gaan die 

vierde gebod dan nie eintlik oor een dag nie? Om die vraag te beantwoord, moet ons maar net let 

op die woordjie "want" wat in die vierde gebod gebruik word: "want in ses dae het God…" God se 
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werk word dus as voorbeeld en maatstaf geneem. Ons weet reeds dat God juis op die sewende dag 

begin het met sy voorsienigheid wat nog nooit opgehou het nie. Jesus sê self: "My Vader werk tot 

nou toe… " (Joh. 5:17). Dit is dus voortdurende werksaamheid. 

 

Nog mooier kom hierdie voorbeeld van God uit in die rus "van my bose werke". Hy is aktief 

werksaam in die goeie, maar, wat sonde of bose werke betref, is daar totale stilstand by Hom. 

Daarin en daaraan werk Hy nie (Joh. 8:46). Ook hierin moet ons dus elke dag sy voetstappe volg. 

 

Dit is die Koninklike aspek van ons Sondagbetragting nl. dat ons oor die sonde sal heers! 

 

8. “DIE HERE DEUR SY GEES IN MY MOET LAAT WERK" 

 

Die nakoming van die vierde gebod in sy Nuwe Testamentiese gestalte is alreeds 'n getuienis van 

'n veranderde lewe. Om so profeties (die uitdra van die boodskap aangaande Christus), priesterlik 

(die beoefening van die gebed en die barmhartigheidsdiens), en koninklik (die heers oor die sonde) 

te kan optree, kom nie uit die mens self nie, maar word deur die Heilige Gees in die mens gewerk. 

Nou word daarop gewys dat die mens homself al meer moet oorgee aan, en tot beskikking stel van 

die Heilige Gees. Dit is die proses van heiligmaking waarvan die regte gebruik van die Sondag 

altyd 'n duidelike simptoom is. 

 

9. "SO BEGIN EK DIE EWIGE SABBAT REEDS IN HIERDIE LEWE" 

 

Die Bybel praat van die "Sabbatsrus" wat vir die volk van God oorbly na hierdie lewe (Heb. 4:9). 

Daar sal volkome gerus word van die stryd teen die sonde en God sal volmaak gedien en geprys 

word. Dit begin egter nie eers "eendag" in die verskiet nie. Dit kan nou reeds begin. As ons 

binnekant nuut gemaak is deur die Heilige Gees en elke dag Sondagmense is en die sonde nie oor 

ons heers nie, dan het die "ewige Sabbat" reeds in ons harte gekom en smaak ons al "die vrede wat 

alle verstand te bowe gaan" (Fil. 4:7). Ons dit in beginsel net soos ons ook die "ewige lewe" nou 

reeds in beginsel het. 

 

10. KANAAL VAN DANKBAARHEID 

 

As daar dus een plek is waar ek duidelik kan toon hoe my hart en lewe teenoor God staan, dan is 

dit deur die manier waarop ek my Sondag gebruik. 

 

Daar is 3 maniere: 

 

1. Deur die Sondag totaal te ignoreer en te misken en te maak en te lewe net soos ek wil. 'n 

Lekker vakansiedag. 

 

2. Deur op die Sondag baie versigtig te wees om nie die gebod te oortree deur te werk nie. Alle 

gewone werksaamhede word gestaak. Dit is 'n heerlike uitrusdag! 

 

3. Deur die Sondag vol te maak met aktiewe diens aan God deur kerk toe te gaan, die Kategese 

by te woon, goeie geestelike boeke te lees tot opbou van my geestelike lewe, my offers vir 

die Here af te staan en opsy te sit, deel te neem aan positiewe geestelike werk soos 

hospitaalbesoek, opsoek van oues van dae, siekes, ens. 

 

Hoe bring julle jul Sondae deur! Toets dit maar uit of jy nie Maandag meer verkwik sal wees as jy 

op die derde manier Sondag vier nie.  
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Toetsvrae: 

1. Op watter drie maniere moes die Israeliete die Sabbat hou? 

2. Op watter wyse het die Fariseërs die Sabbat benader? 

3. Watter verandering het daar gekom in Christus? 

4. Hoekom het dit gebeur? 

5. Hoe moet ek my Sondag gebruik? 

 

Les 26 
 

DIE WET VAN GOD: UITING VAN DANKBAARHEID 

DIE VYFDE GEBOD: GESAG 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 39 

 

SONDAG: 39 – VRAAG EN ANTWOORD: 104 

 

Vraag: Wat eis God in die vyfde gebod? 

 

Antwoord: Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou 

bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid 

onderwerp1. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê2, omdat God ons deur hulle wil 

regeer3. 

 

Skriffundering 

1. Eksodus 21:17; Spreuke 1:8; Spreuke 4:1; Spreuke 15:20; Spreuke 20:20; Romeine 

13:1; Efesiërs 5:22; Efesiërs 6:1-2; Efesiërs 6:5; Kolossense 3:18; Kolossense 3:20; 

Kolossense 3:22 

2. Spreuke 23:22; 1 Petrus 2:18 

3. Matteus 22:21; Romeine 13:2-3; Efesiërs 6:4; Efesiërs 6:9; Kolossense 3:20 

 

Lees: 2 Sam. 18:5-9, 19-33 
 

Ons kom nou by die eerste gebod van die tweede tafel nl. die reëling van ons verhouding tot ons 

naaste. 

 

Hierdie eerste gebod van die tweede tafel, die vyfde gebod is 'n uiters belangrike gebod wat baie 

diep in elke mens se lewe en veral in die lewens van jongmense insny. Voordat 'n mens werklik 

volwasse kan wees, moet jy eers vrede maak met die vyfde gebod. 

 

1. GOD REGEER 

 

Ons het reeds ontsaglik baie aangaande God geleer: Hy is die Skepper van die heelal; Hy onderhou 

alles nog tot vandag toe; Hy het ons lief; Hy het ons lewens volgens pragtige wette georden en 

gereël – nie net fisiese wette nie so bv. die swaartekrag, maar ook geestelike wette (waaroor die 

5de gebod o.a. handel.) ens. 
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Bokant alles staan een ding duidelik uit: God is Koning. Hy regeer, Hy beheer. Hy beskik (Ps. 50:9; 

Hand. 17:25). God is aan niemand onderworpe nie. Naas Hom is daar niks en niemand nie. Hy het 

geen gelyke nie. (Jes. 40: 18; 44: 8) Niks val buite sy mag en beheer nie (Mat 10: 30; Ps 103: 19). 

Alles behoort aan Hom.  

 

So leer ons God ken in sy Woord. So erken ons Hom. Dit glo ons van Hom en dit bely ons van 

Hom.  

 

Die wêreld wil Hom nie as Koning erken nie. Hulle spot met die idee van Sy heerskappy oor alles. 

Die mens wil self koning wees. Maar ons wat God leer ken het, weet beter. Ons kan dieper sien as 

hulle, want ons oë is geopen" soos dié van Gehasi, die kneg van Elisa, wat die waens en perde agter 

hom gesien het (2 Kon. 6:17). 

 

2. GOD STEL MENSE OOR ONS 

 

God gebruik mense om sy regering te bedien op aarde. Hy gee egter nie sy gesag aan mense oor 

om as tussengangers en plaasbekleders namens Hom te regeer nie. Hulle moet sy gesag bedien. 

Hy beklee sommige mense met gesag oor andere. 

 

Dit beteken dat die persoon wat gesag het, dit nie uit homself van homself verkry het nie, maar dat 

dit aan hom gegee is. Daarom praat die Kategismus van die feit dat sekere persone oor my "gestel” 

is. Gesag volg op aanstelling (Rom. 13:1). Die gesagspersoon tree altyd namens iemand anders op.  

God is die een wat die aanstellings doen en van die aangestelde verantwoording eis. Agter die 

aangestelde (hulle wat God se gesag bedien) moet die Aansteller altyd gesien kan word. 

 

Juis daarom is daar dan ook grense aan gesag. Nooit mag diegene wat God met gesag beklee het 

vergeet dat hulle God se gesag moet bedien nie en rentmeesters is wat aan God daaroor 

verantwoording sal doen nie. As aardse regeerders bv. vergeet dat hulle eintlik rentmeesters is, 

maak hulle hulle aan magsmisbruik en tirannie skuldig. Dan staan God nie meer agter hulle nie. 

Gesag is 'n lieflike ding, maar wanneer dit uit die hande van God geneem word, word dit 'n 

afskuwelike en gevaarlike ding. 

 

3. VADER EN MOEDER AS EERSTE VOORBEELD 

 

Die vyfde gebod neem net een voorbeeld van 'n instansie wat deur God met gesag beklee is. Die 

huisgesin is 'n pragtige voorbeeld van hoe God die hele lewe georden het. 

 

God het die vader en moeder aangestel om as rentmeesters die kinders te lei, te leer en te regeer. 

Hy het die kinders aan hulle gegee, nee, eintlik maar aan hulle geleen (Job. 1:21; Jak. 1:17). Hulle 

behoort aan God kragtens die Verbond waaraan die ouers ook behoort (Gen. 17:7). Maar Hy het 

die ouers aangestel om te regeer as Vors en Vorstin in hierdie miniatuur-koninkrykie, die gesin. 

Feitlik 'n kwart van sy lewe is elke kind in die hande van die ouers en dan juis op die buigbaarste 

tyd van sy lewe. God maak die kind (veral die babatjie) absoluut afhanklik van die ouers. Die ouers 

kan die kindjie vernietig of laat gedy, maak of breek! So vertrou Hy die ouers om die kind te leer 

hoe om te lewe volgens sy beginsels. Die gesin is die Godgegewe leerskool. Dit is die plek van 

voeding en opvoeding. Dit is die bron. Daarom het die gesin vir ons so 'n hoë betekenis. 

 

In die intieme huiskring leer die kind om te luister en te gehoorsaam. Nie omdat die vader 'n despoot 

is wat hom dwing om te maak soos hy sê nie; nie omdat die moeder nie voedsel sal gee tensy hy 

luister nie. Nee, God plaas sy regeermag in die liefdevolle hande van mense wat vriendelik en 
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goedgesind is en net soos God die beste vir die kind soek, en hom versorg soos God vir sy skepping 

sorg. Dit is dus die heel natuurlikste ding dat daar 'n besondere verhouding tussen kind en ouers sal 

wees 'n gesagsverhouding waarin die kind die ouers laat "sê" en hy graag gehoorsaam omdat God 

dit in die eerste instansie "gesê" het.  

 

4. ALMAL WAT OOR MY GESTEL IS 

 

Dit is nie net my ouers wat iets oor my te sê het nie. God het dit so bepaal dat die gesagskringe in 

my lewe al hoe wyer word. Met die ouers as beginpunt beklee God ook die kerk (kerkraad) met 

gesag oor my; ook die skool (hoof en onderwysers) en later my baas by die werk; my bevelvoerder 

in die leër, ens. Veral het God ook aan die staat 'n besondere gesag gegee (Rom. 13:1) wat hy 

uitoefen deur wette, regters, polisie, ens. 

 

Ons kan dus ook praat van 'n gesagsleer waarin alle mense onder gesag staan en sommiges ook in 

'n sekere mate van gesag oor ander. Heel boaan die leer is God. Hy is die oppergesag van wie alle 

ander gesagsinstansies hulle opdrag kry. 

 

5. WAT GOD VAN MY VERWAG  

 

5.1 Alle eer, liefde en trou 

 

Omdat God self in die laaste instansie agter alle gesag sit, verwag Hy van ons om hulle op dieselfde 

manier te behandel as wat ons Hom sou behandel het. 

 

"Eer" word eerste genoem omdat dit nie in die eerste plek gaan oor die persoon nie, maar oor die 

amp. Die gesagspersone is God se onderkonings. Daarom moet hulle geëer word selfs ten spyte 

van die persoon. 

 

Dan volg "liefde" omdat eerbied moet verdiep tot liefde en omdat liefde tot God die ware rede vir 

die eerbied is. Daarom behoort dit nie vreemd te wees om die liefde tot God oor te dra ook na jou 

gesagdraende naaste nie. Net soos God se wette "nie swaar is nie" (Joh. 5:3) so moet die erkenning 

van God se ordereëls in die samelewing ook gepaard gaan met liefde en toegeneentheid mits hierdie 

gesag reg uitgeoefen word. 

 

Die bewys van hierdie eerbied en liefde word dan gevind in "trou". Trou is 'n egte, lojale 

verhouding wat ontstaan en waarin gesag uitgeoefen word met verantwoordelikheid en gesag 

aanvaar word met vertroue en welwillendheid. 

 

Eer, liefde en trou is die "skone drie-eenheid" waarop die vyfde gebod rus. "Alle" eer, liefde en 

trou. Hier is dus nie sprake van geveinsdheid en halfhartigheid nie. 

 

5.2 Verskuldigde gehoorsaamheid 

 

In die paradys het die gees van rewolusie en rebellie, aangeblaas deur Satan, sy kop uitgesteek en 

het die mens ongehoorsaam geword aan God se liefdesbevel (Gen. 3). Toe het die 

ongehoorsaamheid deel geword van sy lewe en nou leef elke mens in 'n staat van rebellie teen God, 

en daarom dikwels ook teen sy medemens en die hele samelewing. Daarom moet gesag gedurig 

afgedwing word. 
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Wanneer God 'n mens se hart egter verander deur die wedergeboorte, word die oorspronklike 

gehoorsaamheid in beginsel herstel en kan jy ook buig voor gesag. 

 

Die "verskuldigde gehoorsaamheid" geld in die heel eerste plek teenoor God. Dit pas ons in die 

hoogste mate om aan Hom onvoorwaardelik gehoorsaam te wees. Maar dan pas dit ons ook om 

aan sy "aangestelde" (bv. ons ouers en owerhede) volle gehoorsaamheid te verleen. Hierdie 

gehoorsaamheid moet dan ook nie knegtelike gehoorsaamheid wees nie, maar kinderlike 

gehoorsaamheid. Weer eens is die huisgesin 'n pragtige voorbeeld daarvan. Paulus brei daarop uit 

in sy sg. "huistafels" (Ef. 5:22- 6:9; Kol. 3:184:1). 

 

5.3 Geduld 

 

Natuurlik is dit maar net mense wat God aanstel om namens Hom op te tree. Alle mense is 

aangeraak deur die sonde en daarom het hulle swakhede en gebreke. Ook vaders en moeders is so 

dikwels maar baie swak rentmeesters van God.  

 

God vra egter van ons nie net alle eer, liefde, trou en gepaste gehoorsaamheid nie, maar ook geduld! 

Geduld is liefde by uitnemendheid (I Kor. 13:1,7). Hoeveel geduld het God nie al met ons gehad 

nie omdat Hy ons so liefhet! Hoeveel geduld het ons ouers nie al teenoor ons beoefen nie? Veral 

as ouers oud en sieklik word, is daar ook 'n "gepaste" geduld wat ons moet beoefen. 

 

6. WAT GOD VAN HULLE VERWAG  

 

6.1 "Goeie leer" 

 

God het nie die gesag ingestel om ons te pla of te terg nie (Kol. 3:21), inteendeel Hy sê baie duidelik 

dat die owerheid "'n dienaar van God, jou ten goede" is (Rom. 13:4). Die vyfde gebod is 'n voorreg 

wat God aan die mens gee. Gehoorsaamheid is tot ons saligheid. Sonder God se gesagsordening 

sou ons samelewing uitgeloop het op chaos en ellende. 'n Huis sonder ouers, 'n kerk sonder 

opsieners, 'n staat sonder justisie en polisie sou hel gewees het. 

 

Ouers mag dus nie net vir hulleself leef nie, maar hulle opdrag van die kant van God moet ook 

daarin uitkom dat hulle die kinders aan "goeie leer" onderwerp. Dit is die opvoedingsproses. Dit is 

die uitvoering van die doopbelofte. As ouers dit nie doen nie, verkrag hulle die gees van die vyfde 

gebod. 

  

Ook die staat is nie daar ter wille van homself nie, maar wel terwille van die burgers. As dit nie so 

is nie, dan word dit 'n totalitêre staat (d.w.s. waar alle gesag uitsluitlik in die hande van die 

staatsmag is) en kom dit in botsing met die vyfde gebod. 

 

6.2 Tug 

 

God is 'n God van orde. Liefde en geregtigheid gaan hand aan hand. God seën gehoorsaamheid 

maar Hy straf ongehoorsaamheid (Deut. 28). Dit verwag Hy ook van sy gevolmagtigdes. "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" (Rom. 13:4). Dit sê God van die owerheid. 

 

Net so verwag Hy van die ouers dat hulle sal beloon en prys waar kinders dit verdien maar ook sal 

straf waar daar ongehoorsaamheid, oneerbiedigheid en ontrou is (Ef. 6:4). God tugtig self diegene 

wat Hy liefhet. "Wie sy roede terughou, haat sy seun" (Spr. 13:24). Dit was Eli se slap houding 
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teenoor die ongehoorsaamheid en oneerbiedigheid van sy seuns wat hom sy lewe gekos het (I Sam. 

3:13). Die Kategismus draai geen doekies daarom dat ouers die reg en die plig het om kinders te 

straf wanneer dit nodig is nie. Dit sou juis getuig van liefdeloosheid wanneer ouers so min omgee 

en so min gesag uitoefen dat hulle nooit ook die tug laat geld nie. 

 

Ook die kerk is geroepe om namens God tug uit te oefen "tot behoud van die sondaar, tot heil van 

die kerk en tot eer van God". 

 

Ook dit is "gepaste gehoorsaamheid" van die kant van die kind om hom dan daaraan te onderwerp. 

 

7. GESAGSKRISIS EN GESAGSGRENSE 

 

Daar word baie gepraat van 'n "gesagskrisis". Dwarsoor die wêreld kom veral die jongmense in 

opstand teen hierdie vyfde gebod. Op sommige plekke en in sommige kringe word die hele 

ordening van die samelewing verwerp en verloën. Omdat die kerk die verkondiger is van die vyfde 

gebod en pleit vir orde in die samelewing, word die kerk en godsdiens dan ook verwerp. 

 

Die verwerping van gesag neem baie vorme aan. 'n Hele gees van rewolusie word in sekere kringe 

gevind. Hulle weier om te buig onder die gesag wat God oor hulle gestel het, en daarmee verwerp 

hulle God en sy gesag ook. 

 

Mag 'n mens dan nooit opstaan teen enige gesag nie? Moet jy maar gelate en gedwee alles aanvaar? 

Nee, God het juis bepaalde grense aan die gesag gestel. 'n Grenselose gesag ken Gods Woord nie. 

Die gesagsinstansie mag bv. nie sy mag misbruik nie. Regering mag nie despotisme word nie. 

Ouers en ander persone mag nie in 'n soort magswellus ontbrand nie. Gesag mag ook nie sy eie 

grense oorskry nie. God stel sekere persone aan vir gesagsuitoefening met 'n bepaalde doel, bv. die 

ouer in die gesin; die onderwyser in die skool; die leraar in die kerk; die owerheid in staatsverband; 

ens. As hierdie persone buite hulle terreine beweeg, oortree hulle God se opdrag. Die staat kan bv. 

nie die kerk se sake reël nie. 

 

Paulus het selfs onderdanigheid aan die heidense Romeinse regering geëis omdat hy geglo het dat 

ook hulle deur God daargestel is (Rom. 13:13. Dit is egter 'n heel ander saak wanneer die staat God 

se wette nie wil erken nie en my dus dwing om te kies tussen die Wet van God en die wet van die 

staat. Dan geld die woorde van Petrus en Johannes: "Of dit reg is voor God om julle meer 

gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis; want vir ons is dit onmoontlik…" (Hand. 4:19, 

20). Dan het die mens 'n plig tot ongehoorsaamheid. 

 

Omdat dit egter nie maar sommer vir enigeen is om te besluit wanneer hierdie grense oorskry word 

nie, het Calvyn baie beslis verklaar dat alleen die verantwoordelike leiers van die samelewing 

hieroor mag beslis. Nie enige een mag maar sy persoonlike griewe gebruik om opstand te 

organiseer nie. Daar kan egter soms 'n dag aanbreek van heilige opstand teen gesag juis omdat 

daardie gesag nie staan onder die oppergesag van God nie. 

 

8. DIE BELOFTE 

 

Paulus gee hierdie vyfde gebod die pragtige naam van "die gebod met 'n belofte" (Ef. 6:2). "Sodat 

jou dae verleng kan word in die land wat die Here jou God aan jou gee." 

 

Maar eintlik geld hierdie belofte vir al die gebooie (Deut. 4:1; 8:1). God beloof lewe waar daar 

gehoorsaamheid is. Hier word die belofte veral in verband gebring met die gesinslewe. 
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Dit word egter ook spesifiek in verband gebring met die beloofde land. Dit gaan dus om die 

vervulling van hulle taak as verbondsvolk, en bedoel dus nie in eerste instansie 'n toevoeging van 

lewensjare nie, maar 'n toevoeging van lewensinhoud aan die dae in die nuwe verbond. 

 

Daarteenoor grawe ongehoorsaamheid en rewolusie teenoor hierdie deur-God-ingestelde-gesag 

daardie volk en die indiwidu se graf, want dit eindig in chaos. 
 

Toetsvrae: 

1. Kragtens watter geloof aangaande God, glo ons dat Hy alleen oppergesag besit? 

2. Die Here regeer deur sekere instansies as tussenpersone. Noem 'n paar voorbeelde. 

3. Watter bron-instansie, wat deur God self met gesag beklee is, word in die vyfde gebod genoem? 

4. Watter vyf dinge verwag God van my in my verhouding en op-trede teenoor diegene wat Hy oor 

my gestel het? 

5. Wat is die belofte wat aan hierdie gebod verbind is? 

 

Les 27 
 

DIE WET VAN GOD: UITING VAN DANKBAARHEID 

DIE SESDE GEBOD: DIE LEWE WAT GOD GEGEE HET 

 
A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 40 
 

SONDAG: 40 – VRAAG EN ANTWOORD: 105 

 

Vraag: Wat eis God in die sesde gebod? 

 

Antwoord: Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of 

doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder 

met die daad1. Ek moet alle wraaksug laat vaar2. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of 

moedswillig in gevaar begewe nie3. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te 

weer4. 

 

Skriffundering 

1. Genesis 9:6; Matteus 5:21-22; Matteus 26:52 

2. Matteus 5:25; Matteus 18:35; Romeine 12:19; Efesiërs 4:26 

3. Matteus 4:7; Romeine 13:14; Kolossense 2:23 

4. Genesis 9:6; Eksodus 21:14; Romeine 13:4 

 

SONDAG: 40 – VRAAG EN ANTWOORD: 106 

 

Vraag: Praat hierdie gebod net van doodmaak? 

 

Antwoord: Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel daarvan, soos afguns1, 

haat2, woede3 en wraaklus verafsku. Dit alles is vir Hom heimlike moord4. 

 

Skriffundering 
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1. Psalm 37:8; Spreuke 14:30; Romeine 1:29 

2. 1 Johannes 2:11 

3. Galasiërs 5:19-21; Jakobus 1:20 

4. 1 Johannes 3:15 

 

SONDAG: 40 – VRAAG EN ANTWOORD: 107 

 

Vraag: Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo 

gesê is nie? 

 

Antwoord: Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied Hy dat ons ons naaste 

moet liefhê soos onsself1. Ons moet teenoor hom geduldig, vredeliewend, sagmoedig, 

barmhartig en vriendelik wees2, alles wat hom kan benadeel, sover moontlik probeer 

voorkom3 en selfs aan ons vyande goed doen4. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 7:12; Matteus 22:39; Romeine 12:10 

2. Matteus 5:5; Matteus 5:7; Lukas 6:36; Romeine 12:18; Galasiërs 6:1-2; Efesiërs 4:1-

3; Kolossense 3:12; 1 Petrus 3:8 

3. Eksodus 23:5 

4. Matteus 5:44-45; Romeine 12:20 

 

Lees: Gen. 6:9-14 en 9:1-13 
 

Deur sy wet hou God 'n skild oor die kosbare dinge van die lewe:- 

 

die 5de gebod is 'n skild oor die huisgesin en oor gesag; 

die 6de is 'n skild oor die lewe; 

die 7de oor die huwelik; 

die 8ste oor eiendom; 

die 9de oor die eer van die mens… 

 

Ons gaan nou kyk na die heerlike nuwe lewenskoers wat hierdie 6de gebod vir ons aandui. 

  

1. 'N DRUPPEL IN DIE VUUR 

 

Bedoel God hierdie gebod werklik. Is Hy ernstig? Nie doodslaan nie? – In 'n wêreld van geweld 

en doodslag? Slaan elke koerant oop en lees van gruwelmoorde, voorbedagte moorde, seksmoorde, 

selfmoorde – nasiemoord! 

 

Terwyl die rook van Hirosjima en Nagasaki se atoombomme nog skaars opgetrek het, het Amerika 

en Rusland atoombomme wat gelykstaande is aan 60 miljoen ton TNT gereed gemaak. TNT = 

Trinitrotolueen, 'n soort ontploffingstof wat bv. gebruik word in bomme, ens. 

 

In die Tweede Wêreldoorlog is 23 miljoen mense dood en 30 miljoen invalides is agtergelaat. 

Vliegtuigskakings, ontvoerings, briefbomme, landmyne, terroriste, Mafia, sluipmoorde, 

gewapende roof – dis alles aan die orde van die dag. Is hierdie gebod nie maar soos 'n druppel wat 

in die vuur val en wegsis nie? Wat maak 'n mens met hierdie gebod in 'n eeu soos hierdie? Is dit 

nie dalk sarkasme van die kant van die Kategismus nie? Tog bly hierdie woord ongesteurd staan; 

Ek is die Here jou God – daarom mag jy nie doodslaan nie! 
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2. DIE SLEEPSEL VAN DIE SLANG 

 

As daar nie sonde was nie, sou daar ook nie dood gewees het nie (Gen. 2). Maar nou is ek "van 

nature geneig om God en my naaste te haat". Dit is die gevolg van die sonde – die sleepsel van die 

slang! Direk na die sondeval lees ons van 'n moord – Kain vermoor Abel (Gen. 4:8). Die eerste lied 

wat op aarde klink, is nie 'n loflied tot eer van God nie, maar 'n bloedstollende lied – Lameg wat 

dreig met doodslag! (Gen. 4: 23, 24). So loop die bloedspoor dwarsdeur die Bybel: verby Atália 

wat haar hele familie vermoor het (2 Kon. 11:1) en Herodes se vrou wat 'n mensekop op 'n 

skinkbord begeer het (Matt. 14:8), tot by Golgota, waar die mens sy Verlosser gekruisig het (Matt. 

14:8). Die mens se hele neiging is om te haat. Daarom moes God 'n skans rondom die lewe bou 

om die kroon van sy skepping – die mens, wat na sy beeld geskape is – te beskerm. 

 

3. DIE WILDE VRUGTE 

 

Dit is asof die Kategismus so bewus is van die wilde vrugte van geweld wat in die mens se hart 

gegroei het a.g.v. die sonde, dat hy dit nou een vir een en takkie vir takkie wil afsny. Dit wys eers 

vir ons hoe dit ons naaste raak en dan hoe dit ons self tref. 

 

3.1 Teenoor my naaste 

 

Die 6de gebod praat net van "doodslaan" maar die Kategismus sien dit as die uiterste trap in 'n 

reeks van handelinge waardeur ek my naaste se lewe kan benadeel en dus die kern van die gebod 

daarmee oortree. 

 

3.1.1 Onteer 

Dit begin by onteer, waarmee enige beledigende of verkleinerende optrede teenoor my medemens 

bedoel word. Ek wil hom nie eer of erken as mens met waarde nie. Eintlik is ek nie baie 

geïnteresseerd in hom nie, en staan min of meer afsydig en neutraal teenoor hom. 

 

3.1.2 Haat 

Dan volg haat. Nou is dit nie meer 'n neutrale houding nie, maar 'n negatiewe haat en vyandigheid 

wat eintlik net wag vir die geleentheid om leed aan te doen. 

 

3.1.3 Seermaak (wond) en beledig 

Dan volg seermaak. Dit is nog glad nie doodmaak nie – miskien selfs nog baie ver daarvan (want 

'n mens kan eintlik baie pyn verduur) maar vir die Kategismus is dit 'n bedreiging van die lewe van 

die medemens. Inderdaad kan 'n mens oneindig leed aangedoen word deur hom "seer" te maak 

(mishandeling, foltering, pyniging) en daardeur sy hele lewe te skend sodat hy lewenslank die 

letsels daarvan dra. 'n Christen vra dus nie net of hy nie dalk 'n mens se lewe kan beëindig deur, sy 

optrede nie, maar ook of hy nie dalk sy lewe kan skade aandoen deur leed, verminking – of selfs 

net deur pyn en ongerief te veroorsaak nie.  

 

Seermaak kan ook geestelik in die vorm van belediging plaasvind… Jy maak hom geestelik seer 

deur hom sleg te maak, te verneder of te na te kom. 

 

3.1.4 Doodmaak 

Eers dan, in die vierde plek, word doodmaak genoem. Let op: nie doodslaan nie, maar doodmaak. 

'n Mens sou nog kon reken dat jy 'n skuiwergat het om op ander maniere om die lewe te bring – 
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soos deur uithongering, gif, doodskiet, gas, verwurging, ens., maar nou sê die Kategismus net 

eenvoudig doodmaak, d.w.s. op geen manier nie! 

 

3.1.5 Die wyse waarop 

Nou sou 'n mens ook wou reken dat jy tog maar net met een of ander daad kan doodmaak. Die 

Kategismus praat egter in opklimmende orde van gedagtes, woorde, gebare en dan eers – "nog 

minder met die daad". Jy kan dus onteer, haat, seermaak, selfs doodmaak met gedagtes! Want 

gedagtes bly gewoonlik nie net gedagtes nie. Dit word dikwels ook woorde. 

 

Ook met woorde kan jy jou naaste onteer, haat, seermaak en selfs doodmaak. Want woorde kan 

nie net bitter seermaak nie, maar dit gaan so maklik oor tot dade. 

 

Waarom noem die Kategismus dan gebare? Het hulle gedink aan die arenas van die Romeine 

waarin so baie Christen-martelare gesterf het as die keiser of die skare met die duime grondwaarts 

gewys het? Gebare is ook houdings. Deur net my rug op iemand te draai en so te toon dat ek hom 

verwerp, kan ek soveel leed aandoen dat 'n lewe daardeur permanent beskadig kan word.  

 

As ek dit nie eers behoort te doen nie – nl. haatgedagtes dink, haatwoorde praat, haatgebare maak 

– dan nog soveel minder mag ek 'n daad-van-haat doen, soos moord, verminking, verwonding, ens. 

 

3.1.6 “Alle wraaksug laat vaar” 

Praat van ontwapening! Praat van samespreking tussen die groot moondhede om oorlogswapens 

af te lê! Hier staan: "Ek moet alle wraaksug laat vaar". Die profeet Jeremia het egter uitgeroep: 

"Kan 'n Kusiet, (swartman) sy vel verander of 'n luiperd sy vlekke?” Dan sal julle ook in staat wees 

om goed te doen, julle wat gewend is om kwaad te doen" (Jer. 13:23). Vir ons lyk dit net so 

onmoontlik om ons wraakgierigheid af te lê. Uit hierdie geweldige verwagting van die Kategismus 

besef ons – as ons dit nie reeds uit al die ander woorde besef het nie dat ons hier te doen het met 

nuutgemaakte mense! Dit is die lewe "uit dankbaarheid" waaruit alles nuut geword het en wraak 

verander het in liefde, wat hier beskryf word. 

 

3.2 Teenoor myself 

 

God se Woord ken 'n besondere waarde toe aan die lewe van die mens – enige lewe – ook die eie 

lewe. Die groot opsomming wat Jesus Christus self van hierdie tweede wetstafel gegee het, is dat 

ek my naaste moet liefhê "soos myself”. Selfliefde (nie egoïsme of selfverafgoding nie) is dus ook 

'n gebod. Daarom sê die gebod nie dat ons nie "ons naaste" mag doodslaan nie, daar staan slegs: 

nie doodslaan nie – ook jou eie lewe mag jy dus nie aanraak nie. 

 

Dit is asof die Kategismus huiwer om die afskuwelike woord selfmoord te gebruik. Dit word 

ongesê gelaat, maar die bedoeling is duidelik. Weer eens gaan die Kategismus baie verder terug as 

daardie ontsettende daad. Jy mag ook nie jou eie liggaam skade aandoen deur jou te verwond nie. 

Daar was al dikwels mense wat gemeen het dat hulle boete doen voor God, of dat hulle vir hulle 

sondes betaal deur hulleself liggaamlik te pynig of te vermink. Die woorde van die Here Jesus in 

Sy bergpreek (Matt. 5:29, 30) dat jy jou regteroog moet uitruk en jou regterhand moet afkap, stel 

dit radikaal hoe ernstig 'n mens die stryd teen die kwade moet aanknoop. As Hy wou gehad het dat 

ons dit letterlik moet doen, sou Paulus ten, minste heeltemal vermink moes gewees het op grond 

van Rom. 7:18-20 en 23 waarvolgens die kwaad in sy hele liggaam is. Weer eens beskerm die 

sesde gebod die eie lewe deur hierdie soort martelaarskap te verbied aangesien dit tog geen genade 

by God verdien nie en daar buitendien 'n volmaak doeltreffende metode is nl. die versoening deur 

die kruis van Christus. Hy is vermink en vermoor, daarom hoef dit nie met ons te gebeur nie. 
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Ons mag onsself ook nie "moedswillig in gevaar begewe nie". Toe die Satan vir Jesus versoek het 

deur Hom te beveel om van die tempeldak af te spring, het Hy getrou aan die sesde gebod die Skrif 

laat spreek: "Daar is ook geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie" (Matt. 4:7). Die 

Bybel praat nêrens lafhartigheid goed nie, maar aan die ander kant beskou dit 'n menselewe as so 

kosbaar dat daar nie mee gespeel mag word deur waaghalsigheid en roekeloosheid nie. Om jouself 

onnodig in gevaar te stel, is om te lag vir die sesde gebod – en vir die Wetgewer van die sesde 

gebod! 

 

Ook die gebruik van verdowingsmiddels, 'n lewe van wellus, drank misbruik, ens. val alles 

hieronder. Ook op hierdie maniere bring jy jou lewe in gevaar en tas jy die lewe aan! 

 

En wat dan van die selfmoordenaar? Hier pas dit ons om te swyg soos die Kategismus swyg. Laat 

ons nie maar ligtelik veroordeel nie. Ons mag nie op God se stoel gaan sit nie. Daar is net een 

onvergeeflike sonde en dis die laster teen die Heilige Gees (Matt. 12:31, 32). Is daar verskil tussen 

die moordenaar aan die kruis wat een-minuut-voor-twaalf vergewe is en die selfmoordenaar? Tog 

mag niemand staatmaak op die minuut-voor-middernag vergifnis nie. Een ding weet ons: God sê: 

jy mag nie (jouself) doodslaan nie. Dit is ook so onnodig, want Christus is dié oplossing vir elke 

probleem – hoe groot ook al! 

 

3.3 Die swaard van die owerheid  

 

Asof om te beklemtoon dat God die lewe wil beskerm, handhaaf die Kategismus dan ook die reg 

van die owerheid om die doodmaker dood te maak (Rom. 13:2). Dit is so deur God ingestel "om 

die doodslag te weer". Dit is 'n afskrikmiddel. Bloed is kosbaar. Jy kan nie ligtelik 'n lewe neem 

nie, want dan sal jy met jou eie lewe moet betaal. Die staat moet liewers 'n tweede lewe neem as 

om toe te laat dat een mens in die lewe bly en hy twee of tien of honderd mense vermoor, of dat 

deur sy voorbeeld tien mense tien ander mense doodmaak. Sedert die dae van Noag het God dit so 

gereël om die geweld in toom te hou (Gen. 9:6). Daarom mag die owerheid nie hierdie swaard 

ongebruik laat nie (en dit natuurlik ook nie misbruik nie). Om die doodstraf te wil afskaf, is om 

regverdiger as God self te probeer wees. 

 

4. DIE DIEPERE WORTELS 

 

In antwoord 106 leer die Kategismus ons dat God nie na die hande kyk nie, maar na die hart (1 

Sam. 16:7; Spr. 17:3; Spr. 21:2). Daarom is doodmaak vir Hom gelyk aan afguns, haat, woede en 

wraaklus.  

 

Ja, hierdie dinge gaan nie altyd oor tot 'n daad van moord nie, maar dit is nie aan óns te danke nie, 

maar aan die genade van God. Nogtans is die verkeerde gesindheid van die hart daar. 

 

Die Here Jesus het dit klinkklaar gestel in sy bergpreek: "Julle het gehoor dat daar vir die mense 

van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording 

doen voor die gereg. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, 

verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka (Raka is net 'n 

vernederende uitroep van veragting. Dit is amper net 'n geluid soos Bog!) moet verantwoording 

doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse 

vuur" (Matt. 5:21, 22). Jesus kyk na die begin van die daad in die hart en nie net na die voltooiing 

daarvan met die hand nie. 
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Nou is ons almal in 'n hoek gejaag. Ons het nog gedink dat hierdie gebod darem nie vir ons wat 

nog jonk is, geld nie net vir die gehardste oorlogsveterane of miskien vir misdadigers. Maar nou 

weet ons skielik dat God al ons eie haatlikheid ken – al ken die mense dit nie! 

 

5. DIE TWEEDE KILOMETER SAAMLOOP 

 

Vraag 107 skud ons los van die morbiede negatiewe doodsgedagtes. Gods Woord is nie tevrede 

daarmee dat ons net ons hande sal weghou van ons medemens se lewe nie, maar ons moet juis ons 

hande na hom uitsteek om hom in liefde te help en te ondersteun, soos die Here Jesus in sy 

bergpreek ook leer. 

 

Die Here Jesus verwyt die Fariseërs dat hulle allerhande klein puntjies van die wet stiptelik probeer 

nakom, "en die swaarste van die wet laat julle die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie 

dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat" (Matt. 23:23). Om nie te moor nie, help 

nog niks sonder positiewe liefde vir die medemens nie. Daarom beklemtoon die Kategismus dat 

daar 'n gebod saamgaan met hierdie verbod. 

 

5.1 Naasteliefde word gebied 

 

Hierdie gebod gebied: naasteliefde (soos vir onsself) en geduld, vrede, sagmoedigheid, 

barmhartigheid en alle vriendelikheid.  

 

Liefde is 'n daad. "Toon my jou geloof uit jou werke" (Jak. 2:18) sê Jakobus. Liefde is nooit eg as 

dit passief en neutraal bly nie. Die Here Jesus het self die maatstaf gegee van die manier waarop 

ons ons medemens behoort lief te hê, nl. "soos jouself" d.w.s. op dieselfde manier – toetsend aan 

die Wet van God wat liefde vra. 

 

Dit moet tot uiting kom in geduld. Geduld is die teenoorgestelde van haat en afguns en vloek en 

woede. Dit moet ook uitkom in die vrede wat ek met hom hou en die sagmoedigheid en 

barmhartigheid wat ek teenoor hom openbaar. Die Kategismus veronderstel dus hier blykbaar 'n 

"naaste" wat uitgesak het of in die nood verkeer. Miskien is hy siek of arm of het hy "onder die 

rowers verval" (Luk. 10:30). Hy is miskien van sy kant af "moeilik". Dit neem egter nog nie hierdie 

eis weg nie, want dan moet ek juis geduld met hom hê en "alle vriendelikheid" teenoor hom betoon. 

 

Wat meer is, ek moet sy lot vir my aantrek en hom nie net help wanneer hy in die verknorsing 

beland het nie, maar ek moet selfs "skade van hom afkeer". Dus ook in die dae van voorspoed moet 

ons na mekaar omsien en mekaar beskerm. 

 

5.2 Ook vyandsliefde 

  

Die Here Jesus het die skokkende woorde uitgespreek: "Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet 

jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat. Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê" 

(Matt. 5:43, 44). Nou voeg die Kategismus selfs by: "ook aan ons vyande moet ons goed doen." 

Nie net woordeliefde nie, maar liefde wat oorgaan tot die daad 

. 

Watter geweldige toets vir die Christenmens se gehoorsaamheid om by hierdie nou poortjie van 

die sesde gebod in te gaan en sy dankbare liefde teenoor sy Verlosser te bewys in liefde tot 'n 

haatlike vyand! 

 

6. DIE MOTIEF VIR DIT ALLES 
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Reeds in die tyd van Noag is dit gesê dat daar nie bloed vergiet mag word nie, "want God het die 

mens na sy beeld gemaak" (Gen. 9:6). Lewe is alreeds 'n gawe van God (Ps. 66:8, 9) maar ons 

behoort ook in 'n besondere sin aan God deurdat ons sy beelddraers is. Daarom waak God oor die 

lewe wat Hy gegee het. Hy laat nie die werke van sy hande vaar nie (Ps. 138:8). 

 

Buitendien onttrek moord die ongelowige aan die moontlikheid van geloof en die gelowige aan die 

moontlikheid van groei en die heiligmaking. Deur moord probeer Satan die werk van Christus aan 

die kruis vernietig. 

 

God alleen beskik oor lewe. Daarom is dit aanmatigend van die mens om in te gryp in hierdie 

soewereine reg van God. 

 

7. JESUS EN DIE SESDE GEBOD 

 

Herodes wou Hom as babatjie vermoor (Matt. 2:16), die mense van Nasaret wou Hom van die 

krans afstamp, (Luk. 4:29), die Jode wou Hom stenig (Joh.].0:31). Uiteindelik is Hy gekruisig. Hy 

is by die moordenaars gereken (Luk. 23:33). Hy is gehaat en uitgeskel en bespot (Luk. 23:36). 

 

Tog het Hy vir sy moordenaars gebid (Luk. 23:34) en selfs ook vir hulle gesterf. Hy het letterlik 

toegepas wat Hy geleer het. Hy het sy vyande liefgehad – ook vir ons, toe ons nog sy vyande was 

(Rom. 5:10). 

 

Toetsvrae:  

1. Watter ander vorme van oortreding van die sesde gebod behalwe doodmaak noem die 

Kategismus? 

2. In watter verband praat die Kategismus van "gebare"? 

3. Wat mag ek nie met myself doen nie, volgens die Kategismus? 

4. Wat beskou God alles as doodslag? 

5. Waarom het God die "swaard van die owerheid" ingestel? 

6. In plaas van moord te pleeg, moet ek naasteliefde en liefde hê. 

 

Les 28 
 

DIE WET VAN GOD: UITING VAN DANKBAARHEID 

DIE SEWENDE GEBOD: DIE HUWELIK EN DIE SEKSUELE 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 41 
 

SONDAG: 41 – VRAAG EN ANTWOORD: 108 

 

Vraag: Wat leer die sewende gebod ons? 

 

Antwoord: Alle onkuisheid is deur God vervloek1, en daarom moet ons dit hartgrondig haat2. 

Daarenteen moet ons kuis en ingetoë lewe3 sowel binne as buite die huwelik4. 

 

Diffundering 
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1. Levitikus 18:28 

2. Maleagi 2:16 

3. 1 Tessalonisense 4:3-5 

4. 1 Korintiërs 7:7-11; Hebreërs 13:4; Judas:23 

 

SONDAG: 41 – VRAAG EN ANTWOORD: 109 

 

Vraag: Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie? 

 

Antwoord: Omdat beide, ons liggaam en siel, 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat 

ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde1, 

gedagtes, luste2 en alles wat 'n mens daartoe kan verlei3. 

 

Skriffundering 

1. 1 Korintiërs 6:18-19; Efesiërs 5:3-4 

2. Deuteronomium 22:20-29; Matteus 5:27-28 

3. 1 Korintiërs 15:33; Efesiërs 5:18 

 

Lees: Joh. 8:1-11 
 

Die vorige les het ons geleer dat God die skild van sy wet oor die lewe van die mens hou. Hierdie 

sewende gebod wat ons nou behandel, JY MAG NIE EGBREEK NIE, is die skild wat God oor die 

huwelik en die gesin hou.  

 

Dit is 'n baie kort gebod en die woordjie in Afrikaans wat vir die huwelik gebruik word (eg), het 

maar net twee letters, maar ontelbaar is die pyle en bylhoue en swaardsteke wat hierdie skild reeds 

moes afweer! 

 

1. REGUIT PRAAT 

 

As daar een instansie is wat werklik reguit praat oor hierdie uiters belangrike saak, dan is dit die 

kerk. As daar een plek is waar daar reguit gepraat moet word, dan is dit in die katkisasieklas, want 

hier moet julle toegerus word om die lewe in te gaan en as Christene, en soos Christene die storms 

van die lewe te trotseer. 

 

Julle lees tog orals van seks en julle hoor gedurig daarvan. Dit storm feitlik op julle af. Julle vra 

vrae. Julle verwag dat die kerk sekere antwoorde sal gee. Ons gaan 'n paar gee. Is jy bereid om 

eerlik te luister, en eerlik te antwoord daarop? 

 

2. "MEER AS EGBREUK" 

 

Die Kategismus vra of God dan nie meer as egbreuk verbied in die sewende gebod nie. Die 

antwoord kan eintlik lui: natuurlik! Die verskynsel van egbreuk is maar net die finale resultaat van 

'n hele reeks van dinge wat dit veroorsaak. Buitendien, hier staan nie: egskeiding nie maar egbreuk. 

Egskeiding is skeiding tussen twee egliede (getroudes) maar egbreuk is die skending van die wese 

van die huwelik en alles wat God daarmee laat saamgaan het. 

 

Die huwelik self berus weer op 'n hele struktuur waarin God die mens geskep het. Net soos die 

gesin en gesag, is dit 'n baie belangrike rat waarop die samelewing draai en waarin die mens sy 

vervulling en bestemming vind. Die mens is liggaamlik en geestelik ingestem op die huwelik. God 



258 
 

het Hom so gemaak. Dit is God se wil! Daarom gaan die sewende gebod beslis nie net oor egbreuk 

nie, maar oor alles wat die verhouding tussen man en vrou raak met inbegrip van die seksuele. 

 

3. HUWELIKS—HOËTROU 

 

Toe die Here Jesus van egskeiding gepraat het, het Hy gesê: "maar van die begin af was dit nie so 

nie". Aan die "begin" het God net twee mense geskep: een man en een vrou. Hulle was nie eenders 

nie, maar was vir mekaar "'n hulp" wat die een by die ander "gepas" het. God het Eva aan Adam 

gegee en Adam aan Eva. Hulle was op mekaar aangewys. Hulle moes mekaar bystaan en versorg 

en beskerm. Hulle was maats. Hulle het alles gedeel. Hulle het mekaar gelukkig en bly gemaak. 

Hulle liggame het ook aan mekaar behoort. Eintlik was hulle nie twee liggame nie, maar hulle twee 

saam het 'n eenheid gevorm, – "een vlees" noem die Bybel dit (Gen. 2:24; Mark. 10:7, 8) – want 

hierdie "tweeheid" is eintlik 'n "eenheid".  

 

Uit hierdie "eenheid" (die "huwelik", is dit later genoem) moes kinders gebore word en die 

menslike geslag voortgeplant word. So was dit "van die begin af” (Matt. 19:4). 

 

So het God bv. ook Isak na sy vrou Rebekka gelei (Gen. 24). So herstel die Here Jesus (soos Hy 

ook so baie ander dinge herstel het) weer die ware huwelik onder mense (Matt. 5); Paulus kon later 

daarop bou en baie vrymoediglik daarop aandring dat die Christelike huwelik alleen bestaan uit 

een man en een vrou en dat in daardie sedelose tyd 'n ouderling of diaken "die man van een vrou" 

moes wees (1 Tim. 3:2, 12). 

 

Die huwelik is dus een van daardie instellings waarin die oorspronklike suiwere gedagtes van God 

aangaande die mens beliggaam is. Die huwelik is nog 'n stukkie van die paradys. In die huwelik 

vind die hoogste liefde sy uiting. Die huwelik skep daardie mini-koninkrykie, die gesin, waarin 

vader, moeder en kinders 'n veilige hawe teen die storms kan vind. 

 

Die huwelik, as sodanig, het dus 'n baie suiwer klank. Wanneer ons praat van 'n platespeler wat 

werklik die oorspronklike klanke getrou weergee, dan noem ons dit 'n "hoëtroustel”. 

 

So is die huwelik. Dit vertolk God se oorspronklike bedoelinge met die mens. 

 

Ons hef die huwelik hoog op en ons salueer dit en ons dank God nederig vir hierdie weelde wat hy 

so onverdiend aan ons gegee het! 

 

4. HUWELIKS-SABOTASIE 

 

Daardie huweliksreëling van "die begin" het egter nie so gebly nie. Satan en sonde het dit 

gesaboteer. Hulle het dit baie gou reggekry.  

 

Lameg was maar net die sewende in die lyn na Adam (uit die nageslag van Kain). Hy was die eerste 

mens wat vir hom twee vroue geneem het (Ada en Silla). In daardie huis het dit woes gegaan. Die 

vader was 'n woestaard. Hy het selfs met sy seuns geveg en sy vroue het voor sy skerp tong gekruip 

(Gen. 4:19-24).  

 

Sedert sy tyd is die huwelik self (soos God dit ingestel het tussen een man en een vrou) vir eeue 

lank vertrap en vermink. Baie min het daarvan oorgebly, omdat Satan hierdie fort wat God vir sy 

instellings gegee het, gedurig probeer opblaas. Selfs die vromes van die Ou Testament: Abraham, 

Jakob, Elkana, Dawid, Salomo (Gen. 16:3; Gen. 29; 1 Sam. 1:2; 2 Sam. 3:2-5; 1 Kon. 11:3) e.a. 
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het meegedoen aan hierdie sabotasiewerk deur hulle veelwywery. Elke keer was daar 

rampspoedige gevolge. In nie een van hierdie huise was daar waarlik geluk en harmonie nie. Die 

Bybel praat dit nêrens goed nie. Die Here Jesus verwys met trane daarna en skryf dit toe aan "die 

hardheid van hulle harte" (Matt. 19:8). 

 

Die huwelik was op hierdie wyse gruwelik vermink en beskadig, maar dit kon tog nie vernietig 

word nie. Ook in ons tyd gaan hierdie sabotasieproses voort. Prof. J. A. Heyns haal aan uit 'n 

mededeling van Sorokin, 'n vooraanstaande sosioloog, omtrent die Kommunistiese houding oor 

die huwelik: 

 

"Gedurende die eerste fase van die Rewolusie het die leiers doelbewus probeer om die huwelik en 

die gesin te vernietig. Vrye liefde is verkondig in die beeld van die sg. "glas-waterteorie". As 'n 

persoon dors het, maak dit nie saak watter glas hy gebruik om sy dors mee te les nie, ewe min is 

dit belangrik hoe en waar hy sy seksuele dors les. So het die wettige verskil tussen 'n 

huweliksverhouding en 'n buitehuwelikse verhouding volledig verval. Maar binne enkele jare het 

hordes wilde, huislose kinders 'n ware bedreiging vir die Sowjet-Unie geword. Miljoene lewens, 

veral van jong meisies, was verwoes, vrugafdrywing was aan die orde van die dag, haat en nyd het 

opgevlam; al meer mense het verskillende vorme van neuroses begin vertoon en selfs die werk in 

die genasionaliseerde fabrieke is aangetas. Kortom: die resultate was so chaoties, dat die regering 

besluit het om sy beleid m.b.t. die huwelik te wysig. Die heiligheid van die huwelik en kuisheid 

voor die huwelik is toe gepropageer as essensiële bestanddele van die Rewolusie; vrugafdrywing 

is, behalwe in enkele gevalle, verbied, en egskeidingswette is strenger gemaak. En die resultaat van 

hierdie maatreëls? Sorokin vat dit saam in die volgende beskamende woorde: “Sowjet Rusland het 

vandag 'n meer monogame stabiele en Victoriaanse familie- en huwelikslewe as die meeste van die 

Westerse lande”. Onbewus en onbedoeld het die ongelowige Kommuniste die waarheid van Gods 

wet bevestig. (Aangehaal, a.w. bl. 38, 39 verwysende na "The New Morality" van A. Lunn en G. 

Lean 1964, bl. 49, 50). 

 

Dit is skaars nodig om te verwys na wat aangaan in Westerse lande en in ons eie land. Egskeidings 

neem hand oor hand toe. 'n Sekere tydskrif het 'n artikel geplaas onder die opskrif: "Is ons die laaste 

getroude geslag?" 

 

Mense woon maar sommer saam of beoefen 'n "proefhuwelik" of glo nie aan die huwelik nie omdat 

dit jou van jou vryheid ontneem, ens. Die mens is soos 'n dier, sê hulle, wat aan meer as een vrou 

of meer as een man behoefte het. 

 

Maar die huwelik sal nooit vernietig word nie, want dit behoort tot die orde wat God vir die mens 

se lewe in hierdie wêreld daargestel het. Wie dit oortree, gelowig of ongelowig – eindig "in chaos. 

 

5. MOOI SEKS 

 

Aan die begin het God self die opdrag aan die eerste huwelikspaar gegee: "Wees vrugbaar en 

vermeerder" (Gen. 1:28). Dit was dus 'n opdrag tot seksuele gemeenskap met mekaar, want só het 

God die mens geskep. Dit was die metode waardeur Hy self die bevrugtingsproses verorden het 

sodat daar 'n nuwe lewe kan ontstaan en die menslike geslag in stand gehou kan word. 

 

Seks as sodanig is nie lelik of vuil nie. Dit is een van die mooiste dinge wat God aan die mens 

gegee het. Dit is die "liefdes-hoëplek" in die huwelik en bied 'n wonderlike geleentheid aan man 

en vrou om hulle liefde vir mekaar te vervul. Seks as sodanig is ook nie sonde nie. 
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Die boek Hooglied gebruik die skoon natuurlike huweliksverhouding d.w.s. ook die seksuele (wat 

duidelik na vore tree in Hooglied) as 'n beeld van die mens se verhouding met God. Daarin word 

onder andere gesê dat die liefdesywer " 'n vlam van die Here is" (Hoogl. 8:6). Paulus praat van 

sekere "verleidende geeste" Wat "verbied om te trou" en vervolg dan in die volgende vers: "want 

alles wat deur God geskape is, is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word 

nie. " (1 Tim. 4:3-5). 

 

Die Here Jesus se eerste wonderwerk het by 'n bruilof plaasgevind waarheen Hy op uitnodiging 

gegaan het (Joh. 2). Die Bybel vergelyk ook dikwels die verhouding tussen Christus en sy kerk met 

dié van 'n bruidegom en 'n bruid (Ef. 5:22-23). As daar enigiets verkeerd was met so verhouding – 

ook seksueel verkeerd – dan sou dit nooit in die Bybel gestaan het nie. 

 

6. GESKAAKTE SEKS 

 

Wanneer 'n vliegtuig geskaak word, bereik dit gewoonlik nie sy bedoelde bestemming nie maar dit 

word van koers af gedwing en die hele saak eindig so dikwels in chaos en ramp en ellende en 

lewensverlies. 

 

So gaan dit ook met seks. Ons het gesê seks is mooi en seks is nie sonde nie. Dit is so. Maar daar 

kom iets by: MITS – 'n Baie belangrike voorwaarde: MITS DIT BINNE DIE HUWELIK IS! So 

het God ons lewens geprogrammeer. Buite die huwelik is dit geskaakte seks. Iets baie moois en 

heerliks word gesteel en misbruik en daardeur besoedel. Die spreekwoord lui: "Die bederf van die 

beste is die slegste”!” As jy 'n pragtige jong roosknoppie wil gaan oopbreek om hom soos 'n 

volwasse oop lieflike roos te maak, beskadig jy hom en het jy 'n lelike verlepte paar blare, wat jy 

in die asblik moet gooi. 

 

6.1 Binne die huwelik 

 

Die Kategismus sê ons kan die seksuele skaak – “of dit in die heilige staat van die huwelik is of 

daarbuite." Dit is beslis ook moontlik dat 'n man en vrou binne in die huwelik dierlik optree en 

bloot mekaar se liggame misbruik vir eie plesier. Baie huwelike berus nie op liefde wat 'n geestelike 

en liggaamlike uiting vind nie. Daar is net egoïstiese en erotiese liefde. Hulle ken mekaar nie as 

persone nie, maar net as seksvoorwerpe. 

 

Maar hieroor wil ons nie nou praat nie. Genoeg as julle maar net sal besef dat 'n mens baie versigtig 

moet wees in die keuse van jou huweliksmaat en dat jy moet weet dat 'n huwelik ook heeltemal sy 

doel kan mis wanneer die seksuele geskaak word vir 'n onheilige bestemming. Die huwelik kan of 

'n stukkie van die hemel wees of 'n stukkie van die hel. 

 

6.2 Buite die huwelik 

 

"Buite die huwelik" beteken twee dinge nl. buite die eie huwelik en voor die huwelik.  

 

Buite die eie huwelik sien daarop dat alleen binne jou eie huwelik d.w.s. met jou eie vrou of man 

daardie intieme verhouding in orde is. MET GEEN ANDER MAN OF VROU NIE. Dan is dit 

owerspel en hoerery om nie eers te praat van prostitusie nie. Dit is huweliksontrou en "egbreuk" in 

die hoogste mate. Wanneer 'n mens trou, beloof jy voor God om mekaar "in alles getrou te wees". 

Daarom moet jy selfs in die klein dingetjies getrou en lojaal wees – laat staan nog so 'n groot ding 

soos in die seksuele. 
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Veral voor die huwelik is dit moontlik om 'n brutale skaking van die deur-God-ingestelde 

seksdrang uit te voer. Dit word so graag goed gepraat. Dit word gedoen onder die vlag van die 

"vrye liefde" of "die nuwe moraliteit" of van "proefhuwelike". Terwyl ons jonk is, is ons drange – 

veral die seksdrang – natuurlik baie sterk. Daarmee is niks verkeerds nie. Daaroor moet jy bly wees 

want dit wys dat God jou so gemaak het dat jy eendag 'n ware man en 'n ware vrou sal kan wees. 

Maar jy mag nie daardie drang skaak nie. Selfbeheersing is een van die nege dinge wat genoem 

word as "die vrug van die Gees" (Gal. 5:22). 

 

Dit is nou eenmaal nie waar dat 'n mens skade opdoen wanneer jy nie jou drifte en drange uitleef 

nie. Ja, diere word gedryf deur instinkte en kan nie anders handel nie, maar mense is redelike en 

sinvolle wesens wat die yl genot van 'n paar oomblikke baie maklik kan laat verbygaan ter wille 

van 'n blywende soliede geluk. Inteendeel dit doen hom nie skade nie, maar elke beheersing van sy 

drifte maak die mens sterker. Dit is trouens sy koninklike opdrag van God om oor die sonde te 

heers en om dit nie oor hom te laat heers nie. Dit is swakheid en lafhartigheid om maar net te laat 

los en alles te doen wat jy voor lus het. Daar is ook so iets soos lewensdissipline. Wat is mooier as 

dit. Gaan lees maar weer die verhaal van Josef en mev. Potifar (Gen. 39:7). 

 

7. ONKUISHEID VERVLOEK EN VERBIED 

 

Dit is vir ons, as Afrikaners, moeilik om hierdie ou woord "kuis" te verstaan. Die Griekse woord 

wat met kuis vertaal word, beteken egter ook o.a. suiwer, skoon, onbesoedel, onskuldig, heilig, 

beheers, selfgedissiplineer. In hierdie verband word dit egter m.b.t. die seksuele gebruik. Ons sou 

dus kon sê dat kuis beteken seksueel-skoon of seksueel-onbesoedeld ('n maagd is bv. nog "kuis"). 

Aan die ander kant beteken "onkuis" dan seksueel-besoedel, of seksueel-nie-meer-rein-nie. Dit het 

dus beslis die betekenis van seksuele misbruik. 

 

Hierdie misbruik van die seksuele is nie maar iets ongewens of iets wat miskien 'n slegte nadraai 

kan hê nie – nee, dit is deur God vervloek (antw. 108) en Hy verbied dit (antw. 109) "want almal 

wat enigeen van hierdie gruwels doen – dié siele moet uitgeroei word onder hulle volk uit" (Lev. 

18:29). Dit is nie net 'n kwessie van wat die mense daarvan sê nie of van wat almal tog doen nie – 

maar die vraag is: wat sê God daarvan? 

 

7.1 Dade 

 

Hieronder kan baie dinge ingesluit word: selfbevlekking, voorhuwelikse gemeenskap, 

homoseksualiteit, alle vorme van perversie (afwykings), onbeheerstheid, ens. Met ander woorde 

alle vorme van seksuele uitlewing wat nie binne die huwelik plaasvind nie. Alle ander seksuele 

dade staan teenoor God se heerlike bestemming vir die seksuele. Daarom is dit al weer: beter-weet-

as-God; nie bereid wees om God onvoorwaardelik te vertrou nie. Die mens neem al weer die reg 

in sy eie hande. Die mens besluit wat sonde is en wat nie. God weet niks nie! Die mens moet besluit 

en die luste van die massas gee die deurslag! 

 

7.2 Gebare  

 

Die lelike dade wat ons genoem het, is ontsettend erg. Maar die Kategismus vlek ons oop tot op 

die been. Selfs ons gebare kom onder die soeklig. Watter gebare kan bedoel word? Seksuele tekens 

wat mense aan mekaar gee? Seks-simbole wat gebruik word? (Daar is baie simbole wat lelike 

seksuele betekenisse het.) Of is dit die manier wat sekere vroue staan of sit wat tekens is vir die 

teenoorgestelde geslag? Of die manier wat hulle aantrek? 
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Kan ons dit nie interpreteer dat met "gebare" ook sekere danse bedoel kan word nie? Die bewegings 

by sekere danse is beslis seksbewegings wat daarop gemik is om die dansmaat te prikkel. Dit word 

gesê dat die liggame van die dansers met mekaar "praat". 

 

7.3 Woorde 

 

 ŉ Mens se woordeskat kan soms so duidelik verraai hoe die res van jou lewe is. Vuil, vieslike 

woorde kom uit 'n lewe wat so is. God wil ook ons taal nie net van vloekwoorde skoon hou nie, 

maar ook van banale woorde wat onwelvoeglik en onfatsoenlik is. 

 

Christene gebruik nie vieslike taal nie! Ook met jou woordgebruik moet jy vir God getuig. Ons 

behoort selfs te weier om daardie soort boeke wat sulke taal gebruik, en wat in ons Afrikaanse 

letterkunde ingesluip het, te lees. 

 

7.4 Gedagtes 
 

Dit sny nog dieper. 'n Mens kan ook 'n vuil gedagtewêreld hê, waarin jy in jou gees die skimme-

wêreld van onsedelikheid betree. Die Here Jesus het pertinent hierdie soort seksuele misbruik met 

die sewende gebod in verband gebring: "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). In sy hart, d.w.s. in sy 

gedagtewêreld. 

 

7.5 Luste 

 

Dit gaan nog verder terug. Maar kan ons dan ons luste en begeertes beheer? Nee, maar ons 

begeertes en luste is verklikkers van wat aangaan in die geheimsinnige dieptes van ons harte. As 

dit dáár vuil is, kom die luste daaruit op. Daarom gee Paulus selfs daardie dieptes aan God oor en 

bid hy dat God "elke gedagte gevange moet neem tot gehoorsaamheid aan Christus" (2 Kor. 10:5).  

 

8. WAT DAARTOE KAN VERLEI  

 

As ek met vuur speel en ek brand, is dit my eie skuld. Seks is 'n vuur – 'n geweldige vuur! Maar 

seksmisbruik is ook ŉ seekat. As jy maar net naby sy donker skuilplek waag, gryp sy suigende 

arms jou en kan jy nie meer weerstand bied nie. Daarom mag 'n Christen nooit kyk hoe naby hy dit 

kan waag sonder om gegryp te word nie, maar hy moet juis die gevaar besef en daarvan wegbly, 

maar naby aan sy Here bly. 

 

Daar is boeke met foto's en stories wat bedoel is om die seksuele uit te buit; daar is plate waarin die 

musiek en die woorde 'n onweerstaanbare seksprikkeling het; daar is films wat die laere en die 

dierlike drifte opwek; daar is boeke wat suiwer pornografie (vuil lektuur) is; daar is plekke waarin 

'n mens nie kan gaan sonder dat jou siel skade lei nie – al doen jy niks, word jou gees daardeur 

vergiftig. 

 

As ons aan Christus behoort, as Hy ons nuut gemaak het deur sy Gees, moet ons radikaal vir Hom 

kies. Die seks is 'n afgod – sterker as Mammon. Jy kan nie God en SEKS dien nie! Goddank, dat 

onse God sterker is as seks en dat Hy ook daaroor die oorwinning gee! 

 

9. LIGGAAM EN SIEL 
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Ons reken so maklik dat seks net met die liggaam te doen het. As daar dan nie liggaamlike gevolge 

oorgehou word nie, dan is daar ook nie verdere skade nie. Dit is geheel-en-al nie waar nie. 

Seksmisbruik doen altyd ook sieleskade. Al kraai daar geen haan na nie, moet ek nog met my 

gewete saamlewe. Hoeveel neurose en senukwale spruit nie direk uit seksuele bedrywighede wat 

teen die-orde-van-God is nie? Gods Woord sê dat beide ons liggame (Rom. 8:9; 1 Kor. 3:16, 17; 1 

Kor. 6:15, 16) en ons siele tempels van God is en deur die Gees van God bewoon word. Vreeslik 

om dit dan te besoedel met misbruike wat die beste so bederf dat dit die slegste word! 

 

Toetsvrae: 

1. Waaroor hou die Here die sewende gebod soos 'n beskermende skild? 

2. Van wanneer af bestaan die huwelik? 

3. Uit watter woorde van God weet ons dat seks as sodanig nie sonde kan wees nie? 

4. Wat beteken "onkuisheid buite die huwelik? 

5. Watter van die volgende veroordeel die sewende gebod: seksdade, seksgebare, sekswoorde, 

seksgedagtes, seksluste? 

 

Les 29 
 

DIE WET VAN GOD: UITING VAN DANKBAARHEID 

DIE AGSTE GEBOD: EIENDOMSREG 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS, SONDAG 42 
 

SONDAG: 42 – VRAAG EN ANTWOORD: 110 

 

Vraag: Wat verbied God in die agste gebod? 

 

Antwoord: God verbied nie slegs die diefstal1 en roof2 wat die owerheid straf nie, maar Hy 

beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste waardeur ons probeer om ons naaste se 

besittings in die hande te kry3. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die 

vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere4, geld, deur woeker5 of enige 

middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid6 en alle misbruik en verkwisting van 

sy gawes7. 

 

Skriffundering 

1. 1 Korintiërs 6:10 

2. Levitikus 19:13; 1 Korintiërs 5:10 

3. Lukas 3:14; 1 Tessalonisense 4:6 

4. Deuteronomium 25:13-15; Spreuke 11:1; Spreuke 16:11; Esegiël 45:9-10 

5. Psalm 15:5; Lukas 6:35 

6. 1 Korintiërs 6:10 

7. Spreuke 21:20; Spreuke 23:20-21 

 

SONDAG: 42 – VRAAG EN ANTWOORD: 111 

 

Vraag: Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? 
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Antwoord: Ek moet die belange van my naaste, waar ek kan en mag, bevorder en hom so 

behandel soos ek wil hê dat hy my moet behandel1. Daarby moet ek ook my werk getrou 

doen, sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help2 

 

Skriffundering 

1. Matteus 7:12 

2. Efesiërs 4:28 

 

Lees: Job. 1:1-22 en 42:7-17 
 

Ons gaan nou voort met die behandeling van die Tien Gebooie, nl. die agtste gebod: Jy mag nie 

steel nie. 

 

1. GOD VERTROU ONS MET SY GOED 

 

Die oomblik as ons nie steel nie, dan beteken dit dat daar goed is wat aan iemand anders behoort. 

Dit is syne, nie joune nie. Ander goed weer, is joune, nie syne nie. Dit is 'n erkenning van 

eiendomsreg en privaatbesit. Weer eens is dit een van die strukture waarop die hele samelewing 

rus en wat ordelike naasbestaan moontlik maak. Dit leer ons die besondere waarde wat God aan 'n 

mens heg, ken. God verbind sekere goed aan die mens se persoon. 'n Dier word besit, maar 'n mens 

besit. 

 

Tog is God die groot Besitter van alles. "Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, 

die see en die wat daarin woon" (Ps. 24:1). "Die vee op 'n duisend berge is syne" (Ps. 50:10). Die 

Here sê aan Israel: "So het Ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aan gearbei en stede wat julle 

nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, 

daar eet julle van" (Jos 24:13). 

 

God gee, nee, leen wat Hy besit, aan ons. "Wat het jy wat jy nie ontvang het nie?" (1 Kor. 4:7). Dit 

is eintlik God s'n, waarvan Hy ons sy rentmeesters maak. Hy gee aan ons gebruiksreg daarvan. 

Maar net soos die Israeliete geen absolute eiendomsreg in die Beloofde land besit het nie, so kan 

ons ook nie die goed wat God tot ons beskikking stel op aarde, permanent besit en dit met ons 

saamneem hemel toe nie. "Ons het niks in die wêreld ingebring nie: dit is duidelik dat ons niks 

daaruit kan wegdra nie" (1 Tim. 6:7). 

 

Alleen op hierdie wyse is ons eienaars en besit ons goed. Op geen ander manier nie. God doen ons 

die hoë eer aan om ons met sy goed te vertrou. Ons ontvang dit per slot van rekening uit sy hand 

en erken dit so, want ons, as Christene, weet dat ons self ook aan Hom behoort. Ons stem met 

Paulus saam: "Alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God" (1 

Kor. 3:23). 

 

Om dit nie te erken nie, is diefstal van God, die eintlike Eienaar! Die mens wat egter deur God nuut 

gemaak is, leef in gedurige dankbare erkenning daarvan dat "hy nie aan homself behoort nie, maar 

aan sy getroue Saligmaker, Jesus Christus". Vraag 1 van die H.K. 

 

2. HOE VERKRY 'N MENS GOED? 

 

God het 'n aantal wettige en normale maniere bepaal waarop ons eiendom mag verkry nl. deur 

daarvoor te werk, dit te koop of te ruil, dit as erfenis of geskenk te ontvang en deur dit te ontdek. 
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2.1 Eerlike arbeid  

 

Die eerlike arbeid is die Godgegewe metode waardeur ek goed verdien. Ek ruil my kragte, vernuf 

en vaardigheid vir 'n loon. Die Kategismus praat ook daarvan dat ek "my werk getrou doen". Sedert 

die sondeval is dit aan die mens opgedra dat hy "in die sweet van sy aangesig sy brood sal verdien" 

(Gen. 3:19). In plaas daarvan dat hy "gesterwe" het (Gen. 3:3), het God tog weer genade bewys en 

die arbeid aan hom opgedra. Arbeid is dus genadebewys. Die Here Jesus het ook die arbeid op 'n 

besondere wyse geheilig deur daarna te verwys dat ook Hy en sy Vader "werk tot nou toe" (Joh. 

5:17). 

 

Niks gee meer bevrediging as om te weet jy het hierdie bate "uitgewerk" nie. Aan die ander kant is 

luiheid niks anders as sonde nie, want jy misbruik die geleenthede wat God skenk en steel die tyd 

wat Hy gee (Ef. 5: 16). 

 

2.2 Koop of ruil 

 

Om te koop of te ruil is 'n voortsetting van dieselfde beginsel. Wat ek deur my arbeid verdien het, 

word volgens dieselfde waarde omgeruil vir iets anders. In plaas van te betaal met 'n hoenderhaan 

of 'n bees, ontvang ek geld waarvoor ek vir my vleis gaan koop. 

 

2.3 Erf 

 

Wanneer ek iets erf is die beginsel weer dat my ouers of naasbestaandes wat self eers daarvoor 

gewerk het, dit nou aan my laat toekom omdat ek aan hulle verbind is. 

 

2.4 Ontdek 

 

Vandag word eintlik nie meer kosbare dinge op aarde "ontdek" nie, maar indien ek so iets op my 

eiendom vind (Matt. 13:44) of dit op 'n "niemandsland" eerste vind, dan kom dit my ook toe. 

Hierdie maniere is die heerlike en koninklike weg waarop God bepaal het dat ons rentmeesterskap 

oor 'n deel van sy aarde se inhoud mag kry. Daar moet ook altyd 'n balans wees tussen die 

hoeveelheid en graad van arbeid wat iemand insteek en die eiendom wat uiteindelik daardeur 

verkry word, 

 

3. HOE MENS DIT NIE MAG VERKRY NIE 

 

Teenoor hierdie wettige metodes "verbied" God ander oneerlike metodes sowel as maniere waarop 

die balans tussen prestasie en loon versteur word. Wat word dan alles verbied? 

 

3.1 Nie slegs dié diefstal en roof wat die owerheid straf nie 

 

Die Kategismus kies dus volmondig die kant van die gereg deur alle vorme van steel of 

gewelddadige roof of afpersing af te wys. Wat iemand anders s’n is – ook die staat s'n – mag jy nie 

sonder 'n wettige transaksie of onderlinge ooreenkoms vir jou neem nie. Die mens kan en mag 

sekere eiendomsregte uitoefen wat niemand hom mag ontsê nie. God het sekere goed aan hom 

gegee as eiendom om dit as rentmeester namens God te besit. Om sy reg hiertoe te ontken en dit 

op slinkse wyse of gewelddadig vir jouself toe te eien, beteken 'n liefdelose vergryp teenoor God 

en die naaste veral – as dit nog menseroof of verkragting is. 

 

3.2 Maar Hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste 
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Hiermee word bedoel daardie subtiele manier waarop mense so van mekaar steel en mekaar bedrieg 

dat jy dit nie juis klinkklaar kan bewys nie en waarop, al sou die aardse wette nie daarvoor 

voorsiening maak nie, God wel sy verbod geplaas het. Wat die mens nie sien of nie van weet nie, 

sien God tog! 

 

Interessant is dit dat, in die tyd toe die Heidelbergers die Kategismus opgestel het, hulle kon sê dat 

diewery "met geweld of skyn van reg soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, 

inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker" nie deur die owerhede gestraf word nie. Dit wys net 

hoeveel ons wetgewing vooruit gegaan het aangesien hierdie dinge vandag wel deur wetgewing 

verbied word. 

 

Die besonderhede is egter hier nie van belang nie aangesien die beginsel duidelik uitkom nl. dat 

God, wat in die harte sien, en vorme van oneerlike besitverkryging verbied. In ons dae sou lysie 

van 'n hele klomp ander metodes gemaak kon word. Ons sou kon dink aan dobbelary, ontduiking 

van inkomstebelasting, omkopery, vliegtuigskaking, menseroof, geldverduistering, geldvervalsing, 

huurkoop met die bedoeling om nie klaar te betaal nie, tjeks uitskryf sonder dat daar geld in die 

bank is, terugdraai van 'n motor se kilometerteller, onderbetaling van jou bediende, kort ure werk 

by jou werk, met die ampsmotor privaatritte ry, buitensporige wins, ens. ens. 

 

Die feit is dat alle wetgewing teen oneerlikheid en onwettige verkryging van eiendom dit wel 

miskien tot 'n mate aan bande kan lê maar dit nooit kan uitroei nie, want die grypsug lê baie diep 

in die mens. Dit sit in ons bloed. Geldgierigheid is 'n wortel van alle kwaad (I Tim. 6:10). Dit was 

eers toe die Here Jesus in die lewe van Saggéüs gekom het, wat hy kon sê dat indien hy van iemand 

iets afgepers het, hy dit vierdubbeld sal teruggee (Luk. 19:8). 

 

Laat ons ook onthou dat of ons nou 'n speld steel of R1 000, die beginsel dieselfde bly. Alles is 

diefstal. Of ek nou my vriend se kennis steel in die eksamen of die geheime wapenplanne van 'n 

regering, die beginsel bly ook hier dieselfde. Dit bly diefstal en oortreding van die agtste gebod. 

 

En dan kan ons nog iets noem nl. tempelroof! Julle skrik. Ons steel mos nie van die kerk nie! Ja, 

baie mense beroof God. Dit is hoe Maleagi dit noem (Mal. 3:10). As ons ons offergawes terughou, 

beroof ons God en staan ons skuldig soos Ananias en Saffira (Hand. 5). As ons erken dat alles tog 

aan God behoort — ekself ook — dan kom ten minste 'n tiende van my inkomste Hom toe, al is dit 

ook nie 'n wet nie. Ek mag dit nie anders bestee nie. Ek moet dit aan sy saak bestee, anders steel ek 

van God. 

 

4. HOE BESIT 'N MENS JOU GOED? 

 

As 'n mens nou eenmaal goed besit, hoe tree jy daarteenoor op? Daar is ook so iets soos verkeerde 

besit van eiendom, nl. in gierigheid. Die gierigaard besit nie sy goed nie, maar dit besit hom. Dit 

dien hom nie, maar hy dien dit. Sy goed is sy baas. Daardie ryk jongman van die Bybel kon nie sy 

goed verkoop en aan die armes gee en dan agter Jesus aangaan en Hom volg nie, want sy goed was 

sy god! (Mark. 10:22). Hy het Mammon gedien en kan daarom nie vir God ook dien nie (Matt. 

6:24) Daardie ander ryk man wat vir sy siel gesê het om tyd te neem en te rus, "want jy het baie 

goed wat weggebêre is vir baie dae" hy wat so op sy goed vertrou het, moes van God hoor "Jou 

dwaas!" (Luk. 12:20). 

 

In die kern van die saak eien die gierigaard God se goed vir homself toe. Hy "maak nie gebruik van 

die onregverdige Mammon" (Luk. 16:9) as 'n blote middel nie, maar dit word self die alfa en die 
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omega van sy lewe. So steel hy ook van God sy koningskap. Dit is boonop ook afgodery waarteen 

die eerste gebod so ernstig waarsku. "Die Mammon waarvan die Bybel praat, is nie die geld wat 

ons besit nie, maar die geld wat ons liefhet". 

 

5. HOE GEBRUIK MENS JOU GOED? 

 

Ons kan ook ons goed verkeerd gebruik of verkeerd bestee. Dit is ook sonde, nl. om dit te verkwis. 

Dit is weer die teenoorgestelde van wat die gierigaard doen. Is dit nie ook die teenoorgestelde van 

steel nie? Nee dit is maar dieselfde as steel want jy kan nie rekenskap gee van jou rentmeesterskap 

nie. Jy het die dinge wat God aan jou toevertrou het, misbruik en deur jou vingers laat glip. Net 

soos jy iets mag verdien met jou arbeid, so moet jy iets kan toon vir jou arbeid. 

 

Die "verlore seun" van die gelykenis het "die deel van die erfenis wat hom toegekom het" gaan 

verkwis in die ver land (Luk. 15:14, 30). Eers later, toe hy "lewendig" geword het, het hy sy vader 

se goed – die beste kleed, die goue ring, die skoene aan sy voete, die feesmaal – leer waardeer. 

 

Die Here Jesus het twee keer nadat Hy die skare wonderbaarlik gevoed het, deur die brode en 

vissies te laat vermeerder, die oorskietstukke alles laat optel in mandjies (Matt. 14:20; Matt. 15:37). 

 

Hiermee bepleit ons nie suinigheid nie, want suinigheid en gierigheid is dikwels 'n tweeling. Nee, 

ons bedoel daardie noukeurige kosteberekening voordat jy 'n toring gaan bou (Luk. 14:28). Goed 

wat deur die eerlike arbeid "uitgewerk" is, is nie goedkoop nie en moet daarom sorgvuldig bestee 

word. Alles wat nie bestee word tot eer van God, tot bevordering van die naaste of vir die 

voorsiening van eie behoeftes nie, is verkwisting in die oog van God. 

 

6. GOD VERTROU ONS MET ONS NAASTE 

 

Ook aan hierdie verbod is 'n gebod verbind. Dit is net soseer sonde om die gebod na te laat as om 

die verbod te oortree. 

 

Die gebod word in drie dele beskryf.  

 

1. Dat ek die belange van my naaste moet bevorder.  

 

2. Dat ek hom so behandel soos wat ek wil hê dat die mense my moet behandel. 

 

3. Dat ek my werk getrou doen sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. 

 

6.1 Die belange van my naaste bevorder 

 

God leen nie verniet aan ons sy besittings nie. Hy wil hê dat ons dit sal gebruik. Daar is nog altyd 

ons naaste, vir wie ons 'n naaste moet wees. Hy is ook God se skepsel. Die agtste gebod vloek teen 

alle selfsug, want in plaas daarvan dat jy van jou naaste se goed vir jouself steel, moet jy bereid 

wees om van jou goed aan hom te gee. Die Here Jesus het ons dan ook geleer dat Hy sy reg en 

aanspraak op ons goed oorgemaak het aan die dorstiges en gevangenes en siekes en ellendiges. "In 

soverre julle dit gedoen het aan een van hierdie geringstes het julle dit aan My gedoen (Matt. 

23:55)”. 

 

Weereens is die liefde ook die vervulling van hierdie wet (Rom. 13:10).  
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Daarom sal ek my goed en geld gebruik om aan ander goed te doen. 

 

God het die diens van barmhartigheid as 'n duidelike opdrag aan sy kerk gegee. So het Hy ook die 

sendingsopdrag gegee. Ook die mens met 'n ander velkleur het aanspraak daarop dat ek as Christen 

"sy belange sal bevorder". Die Samaritaan in die gelykenis het die Jood versorg (Luk. 10: 30-37). 

Hoeveel meer behoort dit nie andersom te wees nie? 

 

Dit gaan in die agtste gebod nie daarom of ek my hande van 'n ander man se goed afhou nie, maar 

of ek wel 'n oop hand vir God en my naaste het. 

 

6.2 Soos ek wil hê dat die mense my moet behandel 

  

Dit is Christus se "goue reël" hierdie. Die Rabbi's het gesê: Moet nooit aan iemand anders iets doen 

wat jy nie graag sou wou hê dat hulle aan jou doen nie. Jesus het gesê: "Alles wat julle dan wil hê 

dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen" (Matt. 7:12) Die een is: 

"hou jou hande af" – negatief. Die ander is "gaan doen iets" – positief. 

 

Dit is nie waarlik gee wanneer ek gee as ek gesoebat word, of as ek met sugte en besware gee nie. 

Laat ek maar net vir 'n oomblik dink wat dit vir my sou beteken as iemand my in my nood sou help. 

Neem dan jouself as maatstaf en onthou "God het 'n blymoedige gewer lief (2 Kor. 9:7). 

 

6.3 My werk getrou doen sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help 

 

Werkloosheid is 'n vloek. Arbeid is 'n seën. Arbeid moet 'n doel hê. Dit kan nie maar sleurvol en 

sinloos wees nie. Daarom moet ek my lewensroeping beplan en die mees doeltreffende opleiding 

en bekwaamheid soek sodat ek meer kan verdien as net my eie en my gesin se basiese behoeftes, 

sodat ek ook positief, na buite goed kan doen met die middele wat ek verdien. 

 

7. VRY 

 

1n plaas daarvan dat die agtste gebod ons dus in die tronk laat beland het, het dit ons uitgelei in die 

ruimtes van God. In plaas van "nie steel nie", hoor ons: "gee". In plaas van die muwwe ruik van 

grypsug, asem ons die vars lug van "goeie werke" in. Ons siel voel vry soos 'n voël omdat God self 

die vangnet van die grypsug vir ons verbreek het (Ps. 124:7). 

 

Toetsvrae: 

1. Aan wie behoort ons eiendomme? 

2. Noem die wettige maniere waarop 'n mens eiendom kan verkry. 

3. Gaan die agtste gebod net oor oneerlikheid wat deur die wet verbied word? 

4. Op watter wyse moet 'n mens nie jou goed besit nie? 

5. Volgens watter reël van Christus moet ons ons naaste se belange bevorder? 

 

Les 30 
 

DIE WET VAN GOD: UITING VAN DANKBAARHEID 

DIE NEGENDE GEBOD: ’N GOEIE NAAM 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 43 
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SONDAG: 43 – VRAAG EN ANTWOORD: 112 

 

Vraag: Wat eis die negende gebod? 

 

Antwoord: Ek mag teen niemand valse getuienis aflê1, niemand se woorde verdraai2, nie 'n 

kwaadsteker of lasteraar wees nie3, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie4, Alle 

vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel5 se eie werke vermy as ek nie die sware toorn 

van God oor my wil bring6 nie. In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid 

liefhê, en opreg wees in wat ek sê en bely7. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my 

vermoë verdedig en bevorder8. 

 

Skriffundering 

1. Spreuke 19:5; Spreuke 19:9; Spreuke 21:28 

2. Psalm 15:3 

3. Psalm 50:19-20; Romeine 1:30 

4. Matteus 7:1-2; Lukas 6:37 

5. Johannes 8:44 

6. Spreuke 12:22; Spreuke 13:5 

7. 1 Korintiërs 13:6; Efesiërs 4:25 

8. 1 Petrus 4:8 

 

Lees: Matt. 26:57-68 
 

Die Here Jesus het gesê: As julle My liefhet, bewaar my gebooie (Joh. 14:15). As 'n mens liefhet, 

hoe kan jy dan jou vader en moeder verag? Hoe kan jy dan doodslaan en 'n lewe vermink? Hoe 

kan jy ontrou wees – binne of buite die huwelik – en iemand se liggaam onteer? Hoe kan jy van 

iemand wat jy liefhet, steel? En nou gaan ons 'n stappie verder: Hoe kan jy selfs van hom 

kwaadpraat? 

 

1. KWAAD GOEDPRAAT 

 

Ons leef in 'n wêreld van lieg en bedrieg! 

 

Vanaf die paradys is hierdie euwel aan die gang. Satan het dit aan die gang gesit. Hy het self die 

eerste leuen vertel. Toe Eva sê dat God gesê het hulle mag nie van die vrugte van die boom wat in 

die middel van die tuin is, eet nie – "anders sal julle sterwe", het Satan gesê: "Julle sal gewis nie 

sterwe nie… ", (Gen. 3:4). God het dus gelieg Maar al die tyd lieg "die vader van die leuen," (Joh. 

8:44) en so het hy ook die mense leer lieg. Sedertdien lieg die mensdom skaamteloos. 

 

Lees maar 'n berig in 'n koerant oor 'n gebeurtenis waar jyself teenwoordig was en kyk net hoe 

dikwels herken jy nie meer die feite nie. 'n Mens kan nie waag om iets te betaal en nie te wag op 'n 

kwitansie nie, want die hele samelewing kan mekaar nie vertrou nie. In die howe waar daar gesweer 

word dat die getuie "die waarheid, die volle waarheid en niks anders as die waarheid sal praat nie" 

word so dikwels gesê dat dit 'n "onbetroubare getuie" was, wat eintlik niks anders wil sê as dat hy 

gelieg het nie! In die skool kan die onderwyser soms nie twee woorde glo van wat die kinders sê 

nie. Selfs in die kategese sê die kinders soms sonder om te blik of te bloos dat hulle in die kerk was 

terwyl hulle voor hulle siele weet dat hulle lieg! Die vader sit net daar by die telefoon, maar die 

seuntjie sê hy is nie tuis nie! Ja, en as die dominee aanklop, is die grootmense kwansuis nie tuis 

nie. 
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Valsheid floreer orals rondom ons. Ons steek die Fariseërs die loef af. Al biddende lieg ons, want 

ons bedoel dikwels nie 'n woord van wat ons sê nie, en as God op 'n dag ons gebede letterlik sou 

verhoor, sal ons ons dalk boeglam skrik. 

 

En die vreeslikste is dat ons dit al so aanvaar het! Dit is maar so! Ons is in ons element in 'n see 

van leuens. Dit word selfs goedgepraat. Valsheid is taktvolheid. Leuens is diplomasie. 'n 

Onwaarheid is 'n "wit leuentjie". Die leuen word waarheid en waarheid word leuen. Waarheid praat 

is onwelvoeglik! 

 

2. VAN GOED KWAADPRAAT 

 

Die Here Jesus het gesê: "Ek is die weg, die waarheid en die lewe" (Joh. 14:6). God is "getrou en 

waaragtig" (1 Joh. 1:9). Jesus is nie alleen "die getroue en waaragtige getuie" nie, (Openb. 3:14) 

maar Hy het "in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig" (Joh. 18:37). 

 

Die waarheid maak vry (Joh. 8:32). Die leuen is nie alleen 'n dwaling nie, maar dit bring dwaling 

en laat die mens verdwaal. Tog het die mense Jesus se getuienis nie aangeneem nie (Joh. 7:43). 

Hulle het nie geglo dat Hy die Seun van God is nie maar Hom 'n bedrieër (die owerste van die 

duiwels, Beëlsebul, in plaas van die Seun van God) en godslasteraar genoem (Matt. 12:24). Van 

die Algoeie het hulle kwaadgepraat en so die waarheid verwerp. 

 

 So keer ons ook vandag nog die orde van dinge om. Ons praat die kwaad goed en van goed praat 

ons kwaad. So is ons natuur verander deur die sonde. So sterk het dit al na vore getree: Dit is nie 

meer net die neiging van ons harte nie; ook nie meer net ons gedagtes wat haatlik en bedrieglik is 

nie, maar dit kom te voorskyn in woorde – woorde wat soos giftige pyle kan wond en doodmaak. 

 

3. DIE "EIE WERKE" VAN DIE DUIWEL 

 

Ons Kategismus (natuurlik op grond van die Bybel) beskou leuenagtigheid en valsheid as die 

besondere eienskap van die duiwel. Dit kom in 'n besondere sin van hom af. Die Here Jesus het 

baie skerp hieroor gepraat met die Skrifgeleerdes en Fariseërs. "Julle het die duiwel as vader, en 

die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan 

nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat 

hy uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar is, en die vader daarvan" (Joh. 8:44). 

 

Paulus sê ook dat die Antichris se koms sal wees "volgens die werking van Satan met allerhande 

kragtige dade en tekens en wonders van die leuen… En daarom sal God hulle die krag van die 

dwaling stuur om die leuen te glo" (2 Thes. 2:10). 

 

Die valsheid en die gemeenheid van ons tonge is dus tipies duiwels! Dit is die "eie werke" van die 

duiwel. 

 

Die Kategismus noem hierdie "lieg en bedrieg" as "eie werke van die duiwel" in 'n afsonderlike 

lysie op:- 

 

3.1 Valse getuienis 
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Net soos God jaloers is op sy Naam, d.w.s. Hy gee om hoe ons van Horn praat ("Naam" staan vir 

sy hele wese), so gee God ook om hoe ons van ons naaste praat. Die "goeie naam" van ons naaste 

mag ons nie benadeel of vernietig deur ons woorde nie. 

 

Die Bybel heg 'n besondere eie-waarde aan elke persoon en wil dit gedurig beskerm. Vir God is 

die mens nie maar net 'n nommer nie, Elke mens het 'n persoonlike waarde. Daarom was daar 'n 

hoogstaande regstelsel in Israel. Op voorskrif van Moses moes regters aangestel word. Dan sê hy: 

"Jy mag die reg nie verdraai nie; jy mag nie partydig wees nie; ook mag jy geen omkoopgeskenk 

aanneem nie. Geregtigheid, geregtigheid moet jy najaag… " (Deut. 16:19, 20). Later het koning 

Jósafat by die Sanhedrin aangedring om as geregshof – "vir die gereg van die HERE en vir regsake" 

te ywer. Die hoëpriester moet die leiding neem (2 Kron. 19:8-11). 

 

Juis om die indiwidu te beskerm, is daar dan ook herhaaldelik neergelê (Deut. 17:6, 19:15) dat 

niemand net op die getuienis van een persoon veroordeel mag word nie. Daar moet ten minste twee 

wees wat mekaar se getuienis bevestig. 

 

Wanneer daar dus vals getuig word van 'n persoon sal dit gou aan die lig kom, tensy daar vooraf 'n 

komplot gesmee is. Dit beteken dan nog boonop dat daar opsetlik gelieg is. In die oë van God is 

dit die "eie werk" van die duiwel en het daardie mens niks anders as sy instrument geword nie. 

Daarom sal hy ook "nie ongestraf bly nie" (Spr. 19:5, 9). 

 

Dit is egter nie net in 'n hofsaak wat ons teenoor mekaar getuig nie. Elke dag praat ons van mekaar 

en lê ons opsetlik, onbedoeld of onwetend van mekaar getuienis af. Net die manier – die warmte 

of kilheid – waarop ek van 'n persoon praat, is 'n vorm van getuienislewering. Dit is verskriklik as 

'n mens sy woorde gebruik om iemand mee seer te maak of te benadeel. Taal en woorde is juis die 

dinge wat die mens onderskei van die dier. Dit is iets van die beeld van God, nl. dat ons met mekaar 

kan kommunikeer net soos God drie-enig! Om hierdie goddelike gawe nou so te misbruik, is 

ontsettend! 

 

3.2 Woorde te verdraai  

 

Woorde en taal is 'n wonderlike gawe. Woorde is soos die fasette van 'n diamant. As jy die diamant 

effens draai, verander die kleur daarvan of die refleksie van die lig verskuif na 'n ander hoek. So 

kan woorde ook net in die sin omgedraai word, of anders beklemtoon word, of in 'n ander sin 

gebruik word en dan verander dit die hele betekenis daarvan. In plaas van iets goeds en mooi en 

opreg kan dit soms net deur 'n klein verandering iets leliks en negatief word en die outeur daarvan 

in 'n baie bedenklike lig stel. Dit is baie keer nie eers wát gesê word nie, maar hoe dit gesê word! 

Eerlikheid is ook om 'n egte weergawe van sake te gee. 

 

Natuurlik gaan hierdie gebod dan ook nie nét oor woorde wat ons praat nie, maar ook oor die 

geskrewe woord. 'n Mens kan so maklik ook in 'n berig of brief of opstel dinge verdraai en dan 

staan dit selfs swart op wit! 

 

3.3 Kwaadspreek en laster 

 

Sommige mense ly aan hierdie siekte. Hulle kan nooit van iets of iemand goed praat nie. Hulle is 

gedurig vol kritiek, se altyd iets neerhalends, bring so dikwels onder verdenking. 

 

Ja, soms is wat hulle sê nie van alle waarheid ontbloot nie. Soms is dit selfs die absolute waarheid, 

maar dit is so onnodig, en so liefdeloos om dit te sê! Dit noem ons skinder. Dit is 'n onvriendelike 
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en liefdelose waarheid. Dit kon baie liewers verswyg gewees het, maar deur dit oor te vertel, 

verlustig die persoon hom/haar in 'n ander se verleentheid. Skinder is soms 'n hele aanlassing by 'n 

stukkie waarheid, maar dikwels is dit niks anders as 'n gemene waarheid nie. 

 

Wanneer 'n mens laster is dit om moedswillig en kwaadwillig 'n onwaarheid aangaande iemand te 

versprei – d.w.s. aan meer as een persoon bekend te maak. Op die wyse word die "goeie naam" van 

daardie persoon aangetas, en is dit strafbaar deur die gereg. (As dit egter bewys kan word dat wat 

gesê is, die waarheid is, is dit nie laster nie.) Om iemand anders te vloek, is ook om hom te laster. 

 

3.4 Onverhoord en ligtelik veroordeel 

 

Soos reeds aangetoon, beskerm God deur die Wet die mens se regte en sy goeie naam. 'n Mens se 

naam en eer is in die oë van God nie goedkoop nie. Daarom, selfs al is 'n persoon duidelik skuldig 

aan 'n misdaad, mag dit nogtans nie sommer aanvaar word tensy hy behoorlik deur 'n bevoegde 

liggaam verhoor is en hy kans gekry het om homself te verdedig nie. Daar mag dalk 'n groot 

vergissing wees wat 'n onreg teenoor die persoon kan laat plaasvind. (In ons regstelsel rus die 

verantwoordelikheid op die staat om 'n misdaad te bewys anders word die onskuld van die persoon 

aanvaar.) 

 

Daaraan mag ons geen aandeel hê nie. Ons mag hom selfs nie "help veroordeel" nie. 

Om iemand onskuldig te straf, is nie alleen 'n oortreding van God se wet van geregtigheid nie, maar 

ook van sy Wet van die liefde. Sy liefde behandel almal gelyk. 

 

4. VOORAF GEWAARSKU 

 

Die Kategismus waarsku dat as ons hierdie dinge doen, ons "die sware toorn van God op ons laai." 

 

In die derde gebod het God ook van sy eie Naam gesê dat die een wat dit ydellik gebruik "nie 

ongestraf sal bly nie". Hy is "jaloers" op sy Naam. Maar getrou aan sy opdrag om God eerste lief 

te hê, maar ook ons naaste soos onsself, is dit vir Hom net so erg wanneer ons ons naaste se goeie 

naam" "ydellik" gebruik deur vals van hom te getuig, sy woorde te verdraai, van hom kwaad te 

spreek, hom te belaster of selfs net nie 'n behoorlike verhoor te gee nie! Dit vertoorn God 

verskriklik. Dit laai die sware toorn van God op daardie mens. God dink nie dat dit 'n grap is 

wanneer ons van of vir mekaar lieg nie! Vir Hom is dit 'n "misdaad" en kom dit uit die mond of 

pen van dié wat "haat", net soos by die derde gebod. 

 

5. KWAADPRAAT MOET GOEDPRAAT WORD 

 

Die Kategismus sê ons moet al hierdie dinge "vermy". Maar die opstellers van die Kategismus sal 

nie omgee as ons die woord verander na "haat" nie, want die "eie werke van die duiwel" waarop 

"God se sware toorn gelaai is" moet seker nie net terloops vermy word nie, maar ernstig gehaat en 

ontvlug word. 

 

Die Satan het egter sy leuengif baie diep in die hart van die mens ingespuit. Ons kan nie sommer 

so maklik daarvan ontslae raak nie. 

 

Daarby moet ons onthou dat Satan uiters slim is. Hy weet watter magtige invloed die tong het, al 

is dit so 'n klein deeltjie van die liggaam. Jakobus wy 'n hele hoofstuk van sy kort brief (Jak. 3) aan 

die tong. Hy vergelyk die tong met die toom van 'n perd of die roer van 'n skip. So kan die mens se 

woord ook groot dinge beheer en stuur. Die tong is ook 'n vuur wat 'n geweldige brand kan stig. 
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"Die tong kan geen mens tem nie; dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof 

ons. God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak 

is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking" (Jak. 3:8-10). 

 

Hierdie negende gebod praat dus baie hard met ons en leer ons ons magteloosheid ken. Ons besef 

terdeë dat ons skuldig is en dat ons veral moet erken dat ons nie altyd ons tonge kan beheers nie. 

 

Daarom moet ons tonge ook tot bekering kom! Uit onsself kan dit nooit gebeur nie – maar God 

kan dit doen. Dit is deel van sy herskeppende werk in ons harte dat Hy "'n wag voor my mond stel 

en die deur van my lippe bewaar" (Ps. 141:3). Ook van hierdie "onbedwingbare kwaad" kan Hy 

ons verlos deur die heiligmaking. 

 

Dan v1oei uit daardie lewe van dankbaarheid: 

 

5.1 Liefde vir die waarheid 

 

Voordat 'n mens die waarheid kan praat moet jy eers die waarheid liefhê. Dit beteken daar moet 'n 

ander gesindheid van die hart wees teenoor God en jou naaste. Bekering is 'n ernstige "lus en liefde 

om na die wil van God in alle goeie werke te lewe." Jy het nou die waarheid lief omdat jy God 

liefhet, terwyl jy voorheen die leuen nagevolg het omdat jy die duiwel liefgehad het. 

 

5.2 Opreg wees in wat ek sê 

 

As die gesindheid van die hart reg is, sal dit vanself ook tot openbaring moet kom deur die tong. 

As jy die waarheid liefhet, sal jy die waarheid praat. Dan sal jou ja, ja wees en jou nee, nee. Mense 

sal jou op jou woord kan neem. Jy sal dit ook kan bekostig om van mense goed te praat, om hulle 

te prys en selfs 'n eerlike kompliment te gee, waar dit werklik verdien word. Dit is net so 'n sonde 

om nie iets moois te sê wanneer iemand dit wel verdien nie. (Laat ons baie meer opreg bedoelde 

komplimente aan mekaar gee.) 

 

5.3 Opreg in wat ek bely 

 

Dit is nogal vreemd dat die Heidelbergers hier bygevoeg het "en bely". 'n Belydenis word ook 

uitgespreek, maar dit is meer as gewone spreke omdat dit 'n plegtige verklaring is aangaande dinge 

waarvan ek oortuig is as die waarheid. Maar kan 'n mens dan ook onopreg bely? 

 

Ongelukkig kan mens selfs huigel terwyl jy jou geloof bely. 

 

Hierdie woordjie is dus baie direk vir julle as katkisante wat een van die dae belydenis van julle 

geloof aflê, bedoel. Elkeen van julle sal moet seker wees van sy geloof in Jesus Christus as sy 

persoonlike Saligmaker. Dan sal jy "met jou mond moet bely dat jy met jou hart glo… (Rom. 10:9). 

Dit sal 'n hartebelydenis moet wees omdat Hy wat die Weg is, vir jou gebring het by die Waarheid 

self! (Joh. 14:6). Moet liewers niks bely nie, tensy jy eerlik weet dat jy opreg bely! 

 

6. GOEDPRAAT MOET GOEDDOEN WORD 

 

Dit gaan nog verder: weer eens is dit nie maar genoeg as ek net nie kwaadpraat van my naaste nie, 

maar wanneer ander van hom kwaadpraat, moet ek "na my vermoë hom verdedig". Die naam 

"Trooster" wat deur die Here Jesus aan die Heilige Gees gegee is, kan ook vertaal word met 

"Advokaat". Die Heilige Gees is ons advokaat wat ons saak verdedig by die Vader. So moet ons 
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ook mekaar se advokate wees en mekaar positief verdedig waar daar vals getuig word van ons 

mede-Christene – ja van enigeen! 

 

Nog meer: ons moet ook ons naaste se goeie naam bevorder. Tog is ons dikwels so jaloers op 

mekaar dat hierdie woord 'n vreemde naklank in ons ore laat. Maar dit is deel van Christus se goue 

reël om aan ander te gaan doen wat jy graag wil hê dat hulle aan jou sal doen. In plaas van valse 

getuienis, moet ons soms 'n eerlike goeie getuigskrif aan en van mense gee. Die reël van baie 

sakeondernemings kan so pragtig deur Christene toegepas word:- As jy oor iets in jou medemens 

ongelukkig voel, sê dit vir hom; as jy oor hom bly voel, sê dit vir andere! 

 

So word die tong, in plaas van 'n "onbedwingbare kwaad" 'n seën en kan ons waarlik vir God loof 

en opreg getuig vir sy waarheid. 

 

Toetsvrae: 

1. Wie is die vader van alle leuens? 

2. Watter vier voorbeelde van die "eie werke" van die duiwel word opgenoem? 

3. Waarvoor waarsku die Kategismus ons aangaande valse getuienis? 

4. In watter hoofstuk van die Bybel word gewys op die noodsaaklikheid van beheersing van die 

tong? 

5. Wat moet ons positief vir ons naaste se goeie naam doen? 

 

Les 31 
 

DIE WET VAN GOD: UITING VAN DANKBAARHEID 

DIE TIENDE GEBOD: ONS BEGEERTES EN DIE WET 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 44 
 

SONDAG: 44 – VRAAG EN ANTWOORD: 113 

 

Vraag: Wat eis die tiende gebod van ons? 

 

Antwoord: Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons 

hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot 

alle geregtigheid hê1.  

 

Skriffundering 

1. Romeine 7:7 

 

SONDAG: 44 – VRAAG EN ANTWOORD: 114 

 

Vraag: Maar kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? 

 

Antwoord: Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n 

geringe begin van hierdie gehoorsaamheid1, maar tog so dat hulle met 'n ernstige voorneme 

begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe2. 
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Skriffundering 

1. Prediker 7:20; Romeine 7:14-15; 1 Korintiërs 13:9; 1 Johannes 1:8; 1 Johannes 1:10 

2. Psalm 1:2; Romeine 7:22; 1 Johannes 2:3 

 

SONDAG: 44 – VRAAG EN ANTWOORD: 115 

 

Vraag: Waarom laat God die Tien Gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit 

tog in hierdie lewe kan onderhou nie? 

 

Antwoord: Ten eerste sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe 

beter kan leer ken1, en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die 

geregtigheid in Christus kan soek2. Ten tweede moet ons ons sonder ophou beywer en God 

om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van 

God vernuwe mag word totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik3. 

 

Skriffundering 

1. Psalm 32:5; Romeine 3:20; 1 Johannes 1:9 

2. Matteus 5:6; Romeine 7:24-25 

3. 1 Korintiërs 9:24; Filippense 3:12-14 

 

Lees: 1 Konings 3:1-14 
 

In die nege voorafgaande gebooie was daar gesê dat ons sekere dinge nie moet doen nie en ander 

moet doen. In hierdie laaste gebod word gesê ons moet daardie dinge nie wil doen nie, en die ander 

wil doen! 

 

1. AFDAAL NA DIE DIEPTES 

 

As 'n mens net oppervlakkig kyk, sal jy sê dat die tiende gebod vir ons sê om tevrede te wees met 

wat ons is en het en om niks meer te begeer nie. Veral moet ons nie ten koste van ons naaste iets 

begeer nie, asof ons hom daardeur nie ook iets goeds en moois gun nie. 

 

Die Heidelbergse Kategismus interpreteer hierdie tiende gebod egter nie volgens sy voor-die-hand 

liggende letterlike betekenis nie, maar kyk baie dieper. Dit gaan nie in die eerste plek oor begeertes 

teenoor die belange en eiendom van die medemens nie, maar oor begeertes in stryd met die gebooie 

van God. Die swaartepunt het heeltemal verskuif. 

 

Nou word daar gevra na die diepere roersele van die hart, nl. daardie luste, gedagtes en begeertes 

wat ten grondslag lê aan elke oortreding van God se liefdeswet. Wanneer ons met die uiterlike 

gedrag van die mens afgereken het, is ons nog glad nie klaar nie. Dan word gevra na wat onder die 

oppervlakte aangaan. God ondersoek "harte en niere” (Openb. 2:23) die verborge skuilhoeke van 

die lewe; die luste en opwellings van die hart. Selfs al word hierdie dinge nie omgesit in dade nie, 

is daar nog die troebele bron. Dit gaan in die tiende gebod nie soseer oor die onkruid nie, as oor die 

slegte akker waarin dit groei. 

 

Die wette van die staat kan nie die geheime gedagtewêreld dek nie, maar die wet van God doen dit 

wel. God oordeel ook oor ons verborge sondes. Die ryk jongman het 'n pragtige uiterlike front 

vertoon, maar Christus het deurgedring tot by sy onsigbare binnekant (Luk. 18:24). Die getroue 

eggenoot is miskien in God se oë 'n vuil owerspeler omdat hy na 'n ander vrou met wellustige 



276 
 

begeertes kyk (Matt. 5:28). Daarom sê die Psalmis dat God ook sy "verborge sondes" in die lig van 

sy aangesig stel (Ps. 90:8.) 

 

2. SOORTE BEGEERTES 

 

Begeertes as sodanig is nie sonde nie. Daar is ook mooi en goeie begeertes. Ideale is ook 'n vorm 

van begeerte. Die Bybel moedig sekere begeertes sterk aan (1 Kon. 3:5; Fil. 4:6; Ps. 21:5, 27:4, 

40:89, 84:4, 107:30). God het die mens met begeertes wat op God gerig is, geskep. Eers na die 

sondeval is ook die begeertes van die mens so aangetas dat dit in die teenoorgestelde rigting as die 

wense van God se wil gaan. Dit hang dus daarvan af wat ons begeer en hoe ons begeer. 

 

2.1 Saad van rebellie 

 

Die slang (Satan) het die klein saadjie van twyfel in die hart van Eva geplant. Dit het 'n begeerte 

geword na die vrug wat God hulle verbied het om van te eet. Uiteindelik het dit 'n daad geword en 

het sy ook aan Adam daarvan gegee. (Eers die gedagte in die hart geplant, dan die begeerte deur 

die oog, dan die daad met die hand (Gen. 3). So het die opstand teen God begin. Die saad van 

rebellie het wortel geskiet. Die mens wil beter weet as God. Hy wil self God wees. 

 

Daarom het dit nodig geword dat God sy Wet moes afkondig aan sy mense sodat hulle weer eens 

sy liefdeswil kan verneem. Om God te erken; om God lief te hê, is dus om te lewe volgens hierdie 

wet van Hom. 

 

2.1.1 Nie die geringste begeerte of gedagte 

Dit is die rede waarom die Kategismus sê dat "nie die geringste lus of gedagte teen enige gebod 

van God in ons hart moet opkom nie". 

 

Daar moet 'n radikale bewakingstelsel op die hart toegepas word. "Nie die geringste begeerte of 

gedagte nie": Selfs teen die klein onskuldige opstandige gedagtetjies moet ons waak. Hulle is die 

spioene, die Trojaanse perd wat binne in die hart inkom en uiteindelik die nederlaag bewerk. As 

hierdie verkeerde begeertes toegelaat word en getroetel word, is die stryd reeds verlore. 

 

2.1.2 Vyande van alle sonde 

Ons moet dus duidelik en ondubbelsinnig kant kies. Ons mag nooit met sonde speel of dit as minder 

gevaarlik in sy beginstadium beskou nie. Ons moet "van alle sondes vyande wees". Hier word geen 

kompromis gemaak nie. Geen neutraliteit is moontlik nie. 'n Mamba word nie teen jou bors gedruk 

nie al is hy nog heel klein. Sy gif is dodelik. Sondebegeerte is die gif van Satan, die slang van die 

paradys. Verborge sondes en boesemsondes is landmyne wat versigtig gestel word. Of hulle ontplof 

of nie – die tiende gebod is God se uiters sensitiewe instrument wat hulle opspoor. 

 

2.1.3 Altyd 

Altyd moet hierdie stryd aan die gang wees. Daar is nooit stilstand nie. Dit kan nie wag tot more 

nie. Uitstel is toegee aan hierdie dodelike begeertes. 

 

2.1.4 Hartgrondig 

Dit mag nie so 'n flou, halfhartige skyn-skermutseling wees nie. Dit is 'n stryd om lewe en dood. 

Ons sondige begeertes is ons doodsvyande. 

 

2.2 Botsels van vrugte 
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Begeertes kan egter ook die klein groen botseltjies wees wat skugter uitstoot aan die bome ná die 

winter om uiteindelik die ryp vol sappige vrug te word.  

 

God kan ook ons begeertes herskep. Dit is o.a. wat die wedergeboorte beteken. Ons diepste 

neigings en luste, verlangens en begeertes word weer op God ingestel en op God gerig. Die 

hersteller (of herinsteller) is die Heilige Gees. 

 

2.2.1 Begeerte 

Negatief sê die Wet dus: Jy mag nie begeer nie (enigiets teen enige gebod) maar positief sê die 

Wet: Jy móét begeer. Wat? Ons moet "ŉ begeerte tot alle geregtigheid behae hê". Daar moet dus 

tog 'n lus en begeerte wees. Daar moet 'n "honger en dors" wees na die geregtigheid (Matt. 5:6). 

 

2.2.2 Tot alle geregtigheid 

Presies die teenoorgestelde as die passiewe tevrede-wees wat die tiende gebod oënskynlik 

verkondig, kom die positiewe drang; die sterk begeerte, die reikhalsende verwagting, (Fil. 1:201 

die "jaag daarna asof ek dit kan gryp" (Fil. 3:12) van die Christen om volkome te wees soos Christus 

hom wil hê. Nie 'n stukkie geregtigheid of 'n vorm van geregtigheid moet begeer word nie, maar 

alle geregtigheid. God kán ook nie minder vra nie. "Wees heilig want ek is heilig" (Lev. 11:44; 1 

Pet. 1:16) is sy eis. 

 

Die nege voorafgaande gebooie het geëis dat ons geregtigheid moet doen, maar dit sal alles nog 

niks wees as dit nie wortel in 'n lus tot alle geregtigheid in Christus Jesus nie. Dit moet ons behae 

wees. Al singende moet ons Hom dien en nie al sugtende nie. Van binne af moet die stuwende 

liefde ons dring (2 Kor. 5:14). Al die ander gebooie is dus in die tiende begrepe. 

 

3. BEGINNERSKURSUS VIR ALLERHEILIGSTES 

 

Met vraag 114 begin 'n terugskouing oor die tien gebooie wat nou in die vorige lesse in hul breedte 

en diepte en na hul negatiewe en positiewe sye behandel is. Nou word eers gevra na die verhouding 

van die mens tot die wet. 

 

3.1 Uitgesoekte toetsgroep 

 

Die vraag lui of diegene wat God bekeer is hierdie wet volkome kan hou. Die ander mense word 

by voorbaat uitgesluit. By hulle is dit nie alleen 'n kwessie van onmag nie, maar ook van onwil. 

Hulle haat van nature in plaas daarvan dat hulle liefhet. Hulle hele neiging is teen die wil van God. 

Hulle kán nie en wil ook nie. 

 

Maar diegene wat tot God bekeer is, is tog nuwe skepsels (2 Kor. 5:17). Deur die Heilige Gees is 

hulle hele lewenskoers verander. Hulle het nou 'n nuwe hart in hulle binneste (Eseg. 36:26). Die 

oue mens het gesterf en is besig om te sterf in hulle (Kol. 3:9, 10). Hulle het leedwese oor die sonde 

en haat dit nou. Die vraag gaan oor hulle. Wat doen húlle met God se proklamasie van sy wet? 

 

Dit gaan selfs nog 'n trappie hoër. Dit is asof die Kategismus vir ons wil bekend stel met trappe van 

heiligheid: heiliges; meer gevorderde heiliges, mees gevorderde heiliges en dan: allerheiligstes! 

Hulle is die kroon van God se genadewerk. Hulle is die vromes onder die vromes, die opregtes 

onder die opregtes. Van al die tot-God-bekeerdes is hulle diegene in wie die Heilige Gees die 

heerlikste bouwerk gedoen het (1 Kor. 3:12-15). 

 

3.2 Nog maar ŉ geringe begin 
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Dan kom die ontnugtering. Ons sien op na hierdie vrome volgelinge van God op aarde wat vir ons 

so 'n mooi en opregte voorbeeld stel. Maar hoe sien God hulle? In God se oë het hulle "solank hulle 

in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid" wat Hy in die wet vra. 

Dit is nog maar 'n botseltjie so groot as 'n speldekoppie aan die boom. Selfs die voorgangers, 

ampsdraers, apostels, profete, dominees, sendelinge, ouderlinge en diakens, het nog maar net 'n 

begin gemaak. In hierdie lewe sal dit ook nie veel verder kom nie. Ja, in die lewe hierna sal alles 

anders wees en dan sal die vrugte oorvloedig wees. Maar hier is die seer feit dat selfs die 

allerheiligstes nog maar net begin het. Die vreemde eienskap van hierdie mense, hulle wat so ver 

voor ander op die genadeleer is, is dat hulle dit juis erken. Petrus het gesê: "Gaan weg van my Here, 

want ek is 'n sondige man" (Luk. 5:8). Paulus het homself gereken as die vernaamste van die 

sondaars (1 Tim. 1:15). Die allerheiligstes staan maar met hulle voete in die branders en voor hulle 

lê die magtige oseaan van God se genade. 

 

3.3 'n Ernstige voorneme  

 

Die heerlike feit is egter dat die bekeerdes juis nie hiermee tevrede is nie. Nooit kan daar stilstand 

en aanvaarding wees van die melkkossies van die geloof nie (Heb. 5:12). Hulle voel bedroef 

daaroor. Paulus ontdek nog soveel bederf by hom dat hy uitroep: "Ek ellendige mens, wie sal my 

verlos van die liggaam van hierdie dood"? (Rom. 7:24). Hy worstel voort en jaag na die 

volmaaktheid "of hy dit ook kan gryp" (Fil. 3:12). 

 

Dit is die verskil tussen die bekeerde en die onbekeerde mens. Soos Paulus dit stel: die bekeerde 

mens treur daaroor dat hy die goeie wat hy wil doen, nie doen nie en die kwade wat hy nie wil nie, 

tog doen (Rom. 7:19); maar die onbekeerde mens wil die goeie nie doen nie en doen dit ook nie 

terwyl hy die kwade wíl en dit ook doen. Die verskil is dus nie daarin geleë nie dat die een nie 

sondig nie en die ander wel. Nee, albei sondig, maar die verskil is geleë in die houding teenoor die 

sonde. 

 

Die bekeerde mens (selfs al is hy nie 'n allerheiligste nie en een wat dus maar 'n klein beginsel van 

die klein beginsel het) het 'n ernstige voorneme om te vorder op hierdie pad. Let wel, nie 'n 

Nuwejaarsvoorneme wat saam met die dag sterf nie, maar 'n ernstige voorneme, 'n bede tot God, 

'n begeerte, 'n lus en behae in die geregtigheid van God. 

 

Daar ís 'n begin. Dit is 'n lewende saak. Iets het ontkiem. Dit is nie meer dood nie. God het dit in 

aansyn geroep en nou beur en stu dit na bo. God hou dit ook in stand. 'n Heerlike beginsel 

 

3.4 Na al die gebooie  

 

Die beginsel is nog nie diep nie, maar dit loop breed. Dit begin nie net met een gebod nie, maar dit 

begin met al die gebooie omdat dit begin met die liefde God het die liefde gewek omdat Hy ons 

eerste liefgehad het (1 Joh. 4:19) en die liefde is die vervulling van die wet (Rom. 13:10). Daarom 

kan Jakobus ook sê: "Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal 

skuldig geword" (Jak. 2:10). Maar hy, wat God liefhet, bewaar (al) sy gebooie (Joh. 14:15). Daarom 

sê die Kategismus dat die inhoud van die "ernstige voorneme" is "om nie alleen na sommige nie, 

maar na al die gebooie van God te begin lewe". 

 

"Te begin lewe". Daar is dit weer. Dit is nog net 'n begin. Maar dit is 'n begin. Dit is nie meer die 

dood van die sonde en die misdade nie (Ef. 2:1) en dit neem ook daagliks toe al bly dit in 

verhouding met die heerlikheid van die hemelse lewe nog maar 'n "beginsel”. 
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4. WAAROM DAN SO 'N SKERP WETSVERKONDIGING? 

 

Agter vraag 115 lê die veronderstelling dat die wet verkondig word en ook dat dit skerp verkondig 

word. Daar moenie doekies omgedraai word nie. Dit moet wonde slaan. Dit moet op die man af 

wees teenoor gelowiges en ongelowiges. Soos Johannes die Doper aan Herodes gesê het, moet die 

mense deur die wet hoor: "Dit is u nie geoorloof om u broer se vrou te hê nie", (Matt. 14:14) ens. 

 

Al word dit dan ook so verkondig, kan niemand die wet tog in hierdie lewe onderhou nie. Waarom 

dit dan doen? Is dit nie maar verspilde energie nie? Die resultaat is dan dat selfs die allerheiligstes 

net 'n klein beginsel van gehoorsaamheid het en die ongelowiges net meer en meer skuldig staan. 

 

Ja, maar daar is tog 'n definitiewe positiewe uitwerking (hoewel dit ook waar is dat sommige hulle 

juis teen die wet te pletter loop). Hierdie skerpe wetsverkondiging bou die gemeente, want dit laat 

die gelowiges gedurig hulle absolute afhanklikheid van God besef. Dit laat die mens juis skuiling 

soek by hierdie soewereine God, wat ons in sy wet leer "soos een wat gesag het" (Matt. 7:29) en 

dan kom ons juis tot kennis van ons ellende, kennis van ons verlossing en kennis van ons 

dankbaarheid. 

 

Weer eens hoor ons dus dieselfde refrein waarmee ons begin het. Nou swel dit net by herhaling uit 

tot 'n magtige koraal. 

 

4.1 Steeds meer kennis van ellende  

 

Die eerste rede vir die skerpe verkondiging van die wet is dat ons ons sondige aard al meer sal leer 

ken. Dit neem lewenslank. "Hoe ek dieper poog te delwe, hoe meer ek bederf ontmoet". Dinge wat 

voorheen nie gehinder het nie, word nou vir my sonde omdat God daagliks vir my nader aan Hom 

bring en sy felle lig dus al hoe meer my lewe ontdek. Dan ontdek ek ook nie maar net geïsoleerde 

sondes waaraan ek skuldig is nie, maar my "sondige aard" word al duideliker. God leer my al hoe 

meer besef hoe geweldig die verwoesting deur die sonde was en hoe absoluut verlore ons sonder 

sy genadige tussenkoms sou gewees het 

 

4.2 Steeds vuriger begeerte tot vergifnis en geregtigheid 

 

Nou word ons gebied om te begeer. As gevolg van die toenemende selfkennis word die behoefte 

aan gedurige vergifnis al groter en daarmee saam die sug na die geregtigheid in Christus. 

Geregtigheid beteken hier die lewe ín Christus en volgens Christus; die lewe volgens sy wil en wet. 

'n Sirkelreaksie word bewerk: Hoe hewiger die besef van die diepbedorwe aard van my lewe, hoe 

groter die verlange na die Verlosser! 

 

4.3 Meer en meer herstelling van die beeld van God  

 

Die gebod bring ons uit by die gebed. Weldra sal ons hoor dat die gebed "die vernaamste deel van 

ons dankbaarheid" is.  

 

Die inhoud van die gebed waartoe die gebooie ons dryf, is om meer en meer soos God self te wees 

– dat die beeld van God al meer in ons herstel sal word. Dit kan ons nooit uit onsself doen nie, maar 

alleen deur "die genade van die Heilige Gees", waarom ons dan bid. Die Wet is die volmaakte en 

volkome wil van God, maar ons kan dit nie volkome hou nie – nie in hierdie lewe met al sy 

sondebesmetheid nie. Daarom verlang ons na, en bid ons vir die heerlike lewe hierna wanneer al 
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die kettings van die sonde sal wegval en daar by ons nie meer onmag sal wees teenoor die wet nie, 

maar saam met die wil ook die vermoë. Die klein beginsel, die botsel, sal dan volmaakte vrugte 

lewer! 

 

Die gebod leer bid. 

 

Toetsvrae: 

1. Mag ons glad nie begeer nie? Motiveer jou antwoord. 

2. Waarteen mag nie "die geringste lus of gedagte in ons hart opkom nie"? 

3. Hoe hou die allerheiligstes onder die mense die wet van God? 

4. Waarmee begin hulle? 

5. Waarom is dit nogtans nodig om die wet skerp te verkondig? 

6. Wat is die positiewe kant van die tiende gebod? 

 

Les 32 
 

D1E GEBED EN DIE MODELGEBED VAN CHR1STUS 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: S ONDAG 45 TOT 49 
 

SONDAG: 45 – VRAAG EN ANTWOORD: 116 

 

Vraag: Waarom is die gebed vir die Christene nodig? 

 

Antwoord: Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis1: En 

omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike 

versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank2. 

 

Skriffundering 

1. Psalm 50:14-15 

2. Matteus 7:7-8; Lukas 11:9-10; Lukas 11:13; 1 Tessalonisense 5:17-18 

 

SONDAG: 45 – VRAAG EN ANTWOORD: 117 

 

Vraag: Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word? 

 

Antwoord: Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar 

het1, van harte aanroep2 vir alles waarvoor Hy ons beveel het om te bid3. Ten tweede moet 

ons ons nood en ellende reg en grondig ken4 sodat ons ons voor sy majesteit kan 

verootmoedig5. Ten derde het ons hierdie vaste grond6 dat Hy ons gebed, hoewel ons dit nie 

verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor7soos Hy dit vir ons in sy 

Woord beloof het8. 

 

Skriffundering 

1. Johannes 4:22-24; Openbaring 19:10 

2. Psalm 145:18; Johannes 4:24 

3. Romeine 8:26; Jakobus 1:5; 1 Johannes 5:14 

4. 2 Kronieke 20:12; Psalm 143:2 
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5. Psalm 2:11; Psalm 34:19; Jesaja 66:2 

6. Romeine 8:15-17; Romeine 10:14; Jakobus 1:6 

7. Daniël 9:17-19; Johannes 14:13-14; Johannes 15:16; Johannes 16:23 

8. Psalm 27:8; Psalm 143:1; Matteus 7:8 

 

SONDAG: 45 – VRAAG EN ANTWOORD: 118 

 

Vraag: Wat het God ons beveel om van Hom te bid? 

 

Antwoord: Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het, in die gebed 

wat Hy self aan ons geleer het1 

 

Skriffundering 

1. Matteus 6:33; Jakobus 1:17 

 

SONDAG: 45 – VRAAG EN ANTWOORD: 119 

 

Vraag: Hoe lui hierdie gebed? 

 

Antwoord: Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig 

word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; 

gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars 

vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort 

die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 

 

SONDAG: 46 – VRAAG EN ANTWOORD: 120 

 

Vraag: Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? 

 

Antwoord: Sodat Hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue 

op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons 

Vader geword het, en dat Hy ons veel minder dit wat ons van Hom in die geloof bid, sal weier 

as wat ons vaders aardse dinge ons ontsê1. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 7:9-11; Lukas 11:11-13 

 

SONDAG: 46 – VRAAG EN ANTWOORD: 121 

 

Vraag: Waarom word hier bygevoeg: wat in die hemel is? 

 

Antwoord: Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie1 en van sy 

almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het2. 

 

Skriffundering 

1. Jeremia 23:23-24; Handelinge 17:24-25; Handelinge 17:27 

2. Romeine 10:12 

 

SONDAG: 47 – VRAAG EN ANTWOORD: 122 
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Vraag: Wat is die eerste bede? 

 

Antwoord: Laat u Naam geheilig word. Dit is: Gee allereers dat ons U reg ken1 en dat ons U 

heilig, roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, 

barmhartigheid en waarheid so skitter. 2 Gee verder dat ons ons hele lewe, gedagtes, woorde 

en werke daarop sal rig dat u Naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys 

word3 

 

Skriffundering 

1. Psalm 119:105; Jeremia 9:24; Jeremia 31:33-34; Matteus 16:17; Johannes 17:3; 

Jakobus 1:5 

2. Eksodus 34:6-7; Psalm 119:137-138; Psalm 145:8, 9; Jeremia 31:3; Lukas 1:46-47; 

Lukas 1:68-69; Romeine 11:33 

3. Psalm 71:8; Psalm 115:1; Matteus 5:16 

 

SONDAG: 48 – VRAAG EN ANTWOORD: 123 

 

Vraag: Wat is die tweede bede? 

 

Antwoord: Laat u koninkryk kom. Dit is: Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons 

hoe langer hoe meer aan U onderwerp1. Bewaar u kerk en laat dit groei2. Vernietig die werke 

van die duiwel, elke mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige 

Woord bedink word3, totdat die volkomenheid van u ryk kom4 waarin U alles in almal sal 

wees5. 

 

Skriffundering 

1. Psalm 119:5; Psalm 143:10; Matteus 6:33 

2. Psalm 51:20; Psalm 122:6-7 

3. Romeine 16:20; 1 Johannes 3:8 

4. Romeine 8:22-23; Openbaring 22:20 

5. 1 Korintiërs 15:28 

 

SONDAG: 49 – VRAAG EN ANTWOORD: 124 

 

Vraag: Wat is die derde bede? 

 

Antwoord: Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dit is: Gee dat ons 

en alle mense ons eie wil prysgee1 om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teëpratery 

gehoorsaam te wees2, sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en 

uitvoer3 soos die engele in die hemel4. 

 

Skriffundering 

1. Matteus 16:24; Titus 2:11-12 

2. Lukas 22:42; Romeine 12:2; Efesiërs 5:10 

3. 1 Korintiërs 7:24 

4. Psalm 103:20-21 

 

Lees: Dan. 6 
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In die voorafgaande reeks lesse het ons gesien hoedat mens 'n lewe van dankbaarheid kan lei deur 

God se wette te gehoorsaam.  

Nou gaan ons sien hoedat gebed die vernaamste deel van ons dankbaarheid is. 

 

B. DIE GEBED 

 
1. WAAROM MOET ONS BID? 

 

1.1 Voorbeelde in die Bybel 

 

Die Bybel laat geen ruimte vir twyfel aangaande die belangrikheid en noodsaaklikheid van die 

gebed nie. Dwarsdeur die Bybel hoor ons hoe die vromes bid: Abraham (Gen. 18:22-33), Moses 

(Ex. 32:30-32), Dawid (2 Sam. 7:19-29), 1 Kron. 29:10-19), Salomo (1 Kon. 3:4-15, 8:12-53), 

Hiskia (2 Kon. 19:16-19), Maria (Luk. 1: 46-55), Simeon (Luk. 1:67-79), Paulus (Kol. 1:3-14). 

Lees ook die gebede in Jer. 32:16-25 en die antwoord van die Here daarop. 

 

Die Here Jesus was 'n man van gebed. Ons sien en hoor Hom so dikwels bid. Hy bid soms die hele 

nag deur; Hy bid voor al die groot gebeurtenisse in sy lewe; Hy bid by die krisispunte. Ons hoor 

hoe dank Hy sy Vader; hoe prys Hy God; hoe smeek Hy; hoe pleit Hy (Matt. 11:25v; Joh. 11:41v; 

Joh. 17; Matt. 26:39-42; Luk. 23:34). 

 

Geen wonder nie dat die dissipels besef het dat sy gebede so anders was as die van die Fariseërs en 

dat hulle op 'n dag vir Hom gevra het: Here leer ons bid… soos u bid! 

 

1.2 Asemhaling van die siel 

 

Gebed is al dikwels genoem "die asemhaling van die siel. Net soos mens liggaamlik nie sonder 

suurstof kan lewe nie, net so min kan 'n mens geestelik sonder gebed lewe. 

 

1.3 Die vernaamste deel van die dankbaarheid 

 

Ons het reeds gesien dat die verloste mens nie anders kan as om oorweldigende gevoel van 

dankbaarheid teenoor God te hê nie, wat hy dan op verskeie maniere wil toon. Daar was vir eers 

die goeie werke wat 'n direkte' vrug is van die dankbaarheid. Dan was daar tweedens die heiliging 

van die lewe (uitlewing van die Tien Gebooie). Maar nou hoor ons dat dit nog glad nie die 

vernaamste manier is om jou dankbaarheid te toon nie. Die belangrikste uiting van dankbaarheid 

is op jou knieë en met 'n gebed op jou lippe. 

 

Die grondtoon van alle gebed is: Ons dank U God! (Fil. 4:6). Jy kan maar net nie ophou praat oor 

die groot geskenk van genade waarmee Hy jou so sielsgelukkig gemaak het nie. 

 

1.4 God wil sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle gee wat Hom met hartlike 

versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank  

 

Sommige mense verwerp die gebed omdat hulle sê: Waarom sal ons bid? God weet tog alles. Hy 

weet reeds wat ons gaan vra. Buitendien, waarom sal God Hom aan ons nietige mensies steur? God 

sal tog nie sy ewige raadsplan wysig omdat ons bid nie! 

 

Ja, maar ons bid omdat God self dit "van ons eis." God weet wat ons nodig het, maar nogtans wil 

Hy hê dat ons daarvoor moet vra. Hy kan sommer onmiddellik vir ons sy seëninge gee, maar Hy 
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wil hê dat ons deur die middel van die gebed sal beoefen en gebruik (Jes. 62:6, 7; Matt. 7:7, 8). Dit 

is net soos 'n vader wat weet wat sy kind nodig het, maar hy wag totdat hy sy liefde, afhanklikheid 

en erkentlikheid toon deur dit te vra. Ook ons gebede is ingesluit in God se raadsplan. Daarom gee 

God sy weldade alleen aan hulle wat daarvoor bid! (Jak. 4:2) 

 

2. HOE MOET ONS BID? 

 

Verhoor God maar alle gebede? Kan ons maar enige ding van God vra? Nee, God het ook bepaalde 

voorskrifte gegee wat ons moet nakom in die gebed. 

 

2.1 Algemene vereistes vir gebed  
 

Gebed is 'n heilige saak. Gebed is 'n oudiënsie met 'n Koning. Daarom moet ons altyd met die 

grootste eerbied tot God nader.  

 

God wil hê dat ons Hom "van harte aanroep". Dit moenie maar net vorm wees nie, maar dit moet 

uit ons hart kom.  

 

Ons moet ook "met hartlike versugtinge sonder ophou" bid (1 Thes. 5:17). Dit beteken natuurlik 

nie dat ons nag en dag op ons knieë moet wees en nooit ophou met gebed nie! Nee, dit beteken 

eerder dat ons in gedurige gebedskontak met God moet wees waar ons ook al gaan en wat ons ook 

al doen. Soos met 'n radioverbinding moet die lugdraad van ons hart altyd uitgetrek en die toestel 

aangeskakel wees sodat daar enige tyd verbinding kan wees. 

 

Gebed is nie maar net 'n lysie van vrae wat ons na God bring nie. Gebed is ook nie om maar net as 

ons in nood is skielik tot God te roep om te help nie. (Goddank dat God ons selfs dan ook kan 

verhoor.) (Ps. 50: 15). Nee, bid is om met God te praat soos 'n kind met sy vader sal praat. Gebed 

is omgang met God. 

 

Daarom is vaste tye van gebed so noodsaaklik (Dan. 6:11). Ons behoort vaste afsprake met God te 

hê: aan tafel, as huisgesin in die huisgodsdiens en as persoon "in die binnekamer" (d.w.s., enige 

plek waar jy alleen met God kan wees.) Julle behoort elke oggend en elke aand tyd te maak om te 

bid, hoe besig julle ook al is. Onthou as 'n mens waarlik weet waaruit God jou gered het, dan sal jy 

nie anders kan as om God gedurig daarvoor te dank nie.  

 

Maar die Kategismus kom ook met 'n paar spesifieke vereistes vir die gebed:  

 

2.2 Met ware Godskennis 

 

Feitlik alle godsdienste maak aanspraak op een of ander vorm van gebed. Moet ons nou aanvaar 

dat elkeen maar tot sy eie god kan bid en dat God wel alles sal uitsorteer; dat Hy ook tog maar sal 

hoor, al gebruik ons 'n verkeerde naam vir Hom? 

 

Dit is nie wat by Karmel gebeur het nie (1 Kon. 18:26, 27). Die Baälpriesters het gebid en geskreeu, 

maar niks het gebeur nie. Elia het met hulle gespot dat hulle god dalk op reis is of dat hy slaap. 

 

Nee, alleen God hoor die ware gebed. Daarom moet ons hierdie enigste ware. God ken, anders sal 

ons gebede by die adres van die afgode uitkom (Luk. 4:8; Deut. 18:10, 11; Jes. 8:19). God het 

Homself aan ons geopenbaar. Hy is nie vir ons 'n onbekende nie. Hy het selfs sy eie persoonsnaam 

aan ons geopenbaar sodat ons Hom kan aanspreek in die gebed. 
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Ons mag niemand anders aanbid nie (Deut. 1-8:10, 11). Dink aan die eerste en tweede gebooie. 

Daarom kan ons nooit saamstem met die Roomse verering van Maria en ander heiliges nie. Net die 

God van die Bybel mag ons in gees en waarheid aanbid (Joh. 4:24) en "van harte" aanroep. 

 

Dit bepaal dan ook watter dinge ons van Hom sal vra. Sekere dinge is 'n belediging om van God te 

vra. Wanneer 'n kind weet dat sy ouers sekere dinge nooit aan hom sal gee nie, sal hy dit ook nie 

vra nie. Ons mag dus alles van God vra, groot en klein, mits dit volgens sy wil en wet is (1 Joh. 

5:14). 

 

2.3 Met ware selfkennis 

 

Om waarlik te kan bid beteken om in, die regte verhouding tot God te staan. Ons moet weet hoe 

groot en heilig God is en hoe klein en sondig ons is. Abraham het dit besef: "Kyk tog, ek het dit 

gewaag om met die HERE te spreek terwyl ek stof en as is" (Gen. 18: 27). Moses moes die skoene 

van sy voete aftrek toe hy met God gepraat het (Ex. 3:5). Ons moet weet dat ons "ellendig en 

onwaardig" is, maar dat ons nogtans, ten spyte daarvan, na God mag gaan met ons nood. 

 

2.4 Met ware geloofsvertroue  

 

As ons twyfel terwyl ons bid, is ons "soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en 

voortgesweep word – 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë" (Jak 1:6, 7). Maar 

daarteenoor het die Here Jesus gesê dat as ons ge1oof soos mosterdsaad het, sal ons berge kan 

versit (Matt. 13:31). 

 

Wanneer ons God op sy woord neem en weet dat sy beloftes nie hol en ydel is nie, (2 Kor. 1:20) 

kan ons met absolute vertroue bid in die wete dat Hy ons wíl en kán verhoor (Jes. 59:1). Dit beteken 

dan nie dat óns so wonderlik is nie, of so wonderlik kan bid nie, inteendeel ons besef juis dat ons 

geen reg voor God het nie. Uit onsself durf ons nie waag om iets van God te vra nie, want God is 

'n verterende vuur (Deut. 4:24) tot wie die sondaar nie kan nader nie. Maar in en deur Jesus Christus 

verkry ons toegang tot God en op grond van Christus se verdienste kan ons met vrymoedigheid 

nader en "al ons begeertes met danksegging bekendmaak by God" (Fil. 4:6). 

 

2.5 Jesus se reëls 
  

In sy bergpreek gee Christus vir ons suiwer leiding omtrent gebed en dan waarsku Hy veral teen 

twee maniere van bid, nl. deur om met die gebed te pronk (Matt. 6:5, 6) en om te bid met 'n ydele 

herhaling van woorde (Matt. 6:7, 8). 

 

3. WAT MOET ONS BID? 

 

3.1 Vir dit wat ons nodig het  

 

Gebed mag nie misbruik word om van God allerhande luukse te vra nie. God gee ook nie die dinge 

wat óns dink wat ons nodig het nie, maar wel die dinge wat Hy weet wat ons nodig het. Daarom 

moet ons altyd eers vra of ons gebed in God se oë goed is. "Ons gebede moet ook bekeer word".  

 

Ons mag en moet egter wel vra vir ons liggaamlike en geestelike behoeftes. Ons mag ons node en 

begeertes by God bekend maak, al sou ons dit teenoor niemand anders doen nie. 
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3.3 Gebed is baie meer as dit  

 

Gebed is nie maar net 'n klomp behoeftes (petisies) wat ons na God bring nie. Dit is maar 'n geringe 

onderdeel van gebed. Die gesprek met God is baie belangriker. 'n Deel van daardie gesprek is altyd 

opregte skuldbelydenis, maar dan ook weer lofprysing en danksegging teenoor God, waarop altyd 

moet volg toewyding en aanbidding. Dan natuurlik, mag ons nooit net vir onsself bid nie, maar juis 

ook die voorbidding vir ander is 'n uiters belangrike deel van die opregte gebed. 

 

C. CHRISTUS SE MODELGEBED 
 

Jesus Christus is die enigste en ware Middelaar tussen ons en die Vader, daarom is dit heel gepas 

dat die dissipels Hom gevra het: "Here, leer ons bid." Hulle was bewus van die volmaakte 

kommunikasie wat daar tussen Hom en die Vader was.  

 

Toe hulle vra het Hy hulle nie in die eerste plek iets geleer omtrent gebed nie, maar Hy het aan 

hulle 'n modelgebed gegee wat hulle waarlik kon gebruik. 

 

Daardie gebed is 'n wonderlike voorbeeld van alles wat 'n gebed moet bevat wat betref orde, inhoud, 

eenvoud, kortheid, diepte en eerbied. 

 

Die gebed van die Here word gewoonlik soos volg ingedeel: 

 

1. Die aanhef 

2. Eerste drie bedes: Dat alles wat tot eer van God strek, bevorder mag word: 

2.1 Sy Naam 

2.2 Sy koninkryk 

2.3 Sy wil. 

3. Tweede drie bedes: Dat Hy ons in al ons behoeftes sal bystaan: 

3.1 ons daaglikse brood  

3.2 ons skulde 

3.3 ons versoekings. 

4. Die lofprysing (of doksologie). 

 

In hierdie gebed is elke woordjie op sy plek. Daar is geen woord te veel en geen woord te min nie. 

Dit leer ook nie alleen vir ons wat ons moet bid nie, maar ook die orde waarin ons moet bid. Wat 

hierdie orde betref, is dit belangrik om daarop te let dat Christus nie met ons eie behoeftes begin 

nie. Dit kom later. Heel eerste en heel bo-aan staan die eer van God en sy saak. Elke ware gebed 

begin met aanbidding van God. 

 

Natuurlik is die Onse Vader nie die enigste gebed wat ons moet bid nie. Dit is 'n model waarop ons 

al ons gebede moet baseer. Wanneer ons hierdie gebed bid, bring ons die Tien Gebooie en ons 

geloofsbelydenis in praktyk. Ons beoefen nou wat ons glo. 

 

1. DIE AANHEF 

 

1.1 Iemand word aangespreek  

 

Ons gebede is nie maar net mymerings of toesprake nie. Nee, ons gebede moet 'n bepaalde adres 

hê. Ons praat met Iemand. Dit is 'n persoonlike gesprek (Matt. 6:6; Joh. 16:23, 26). Daardie Iemand 

is juis die een wat al die verskil maak en wat gebed gebed maak.  
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1.2 Vader  

 

Slegs by hoë uitsondering is God in die Ou Testament Vader genoem (Deut. 32:6; Jes. 63:16). In 

Jesus se tyd was dit nooit gedoen nie. Uit vrees dat hulle die derde gebod oortree, sou die Jode 

nooit gedroom het om so 'n intieme naam vir God te gebruik nie. 

 

Christus kom en leer ons om met God te praat soos 'n kind met sy vader sal praat. Daar moet 

kinderlike vertroue wees wat ons die vrymoedigheid gee om na Hom te gaan. Hierdie reg kry ons 

nie uit onsself nie, maar net by Christus. Hy gee aan ons die mag om kinders van God te wees (Joh. 

1:12; Rom. 8:14-16; Gal. 3:26). 

 

Wanneer ons God dan só Vader noem, dan bedoel ons die volmaakte, egte vader. Aardse vaders 

skiet dikwels ver te kort en bied maar 'n skewe beeld van wat 'n vader behoort te wees. God is egter 

juis die Modelvader wat altyd die beste vir sy kinders soek en gee.  

 

Sodra ek hierdie woord "Vader" op my lippe neem, erken ek my eie kindskap van God. Dan bely 

ek my geloof in sy besondere Vaderskap.  

 

Dit is ook die grond waarop ek staan in die gebed. Ons het almal soos die verlore seun weggedwaal 

van die vader, maar. Hy het nie opgehou om ons lief te hê nie. Daarop staan ek in die gebed. 

Christus gebruik die Vadernaam 150 keer in die Evangelies 

 

1.3 Onse Vader 

 

Die Here Jesus leer ons om altyd in die meervoud te bid… selfs wanneer ons alleen is in ons 

binnekamers. Hoekom? 

 

In die heel eerste plek omdat ons deur Christus tot die Vader bid. Dit is sy Vader en ons Vader. Hy 

is die Eniggebore Seun, maar dan is Hy ook ons oudste broer, want ons is aangenome kinders. 

Christus en ons bid dus. Daarom meervoud (Joh. 20:17; Heb. 7:25). 

 

Maar in die tweede plek mag ons ook nooit selfsugtig bid nie. Ons mag nooit vergeet dat ons baie 

boeties en sussies in die Here het nie. As ons hierdie gebed bid, bid ons dadelik met mekaar en vir 

mekaar. Niemand het die monopolie op God nie. Dit is een van die groot wonders van die Bybel. 

God het die gevalle mens nog lief (Joh. 3:16) en neem hom weer aan as sy kind omdat sy eie Seun 

in sy plek vir hom sake met God weer reggemaak het. Dit is 'n groot wonder dat ons nou so saam 

as verloste mensdom na God mag gaan.  

 

Beteken dit dat alle mense hierdie gebed mag bid en God maar mag aanspreek as "Onse Vader"? 

Dit is wat baie mense graag sou wou hê. (Hierdie gebed word inderdaad ook dikwels misbruik en 

opgesê deur mense wat dit opsê maar nie die vaagste benul het van wie die Vader is wat hulle so 

aanspreek nie.) Nee, dit is alleen 'n gebed vir Christus se broers en susters, kinders van God die 

Vader; vir die volk van God en vir hulle kinders kragtens die verbond van God. 

 

1.4 Onse Vader wat in die hemel is 

 

Hierdie byvoeging is so belangrik. Die gevaar is so groot dat ons die afstand tussen ons en God sal 

vergeet en familiêr met Hom sal raak (1 Tim. 6:16; Ps. 104:1, 2). "Want God is in die hemel en jy 

op die aarde," sê die Bybel (Pred. 5:1). Ons moet altyd onthou wie God is.  
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"Onse Vader" vertel ons van sy nabyheid, maar "wat in die hemel is" vertel vir ons van sy 

verhewenheid.  

 

Ons mag God nie aftrek na benede nie en ons moet selfs onthou dat God nie eers tot die hemele 

beperk is nie. "Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie" (1 Kon. 8:27). Nee, Hy 

is alomteenwoordig maar Hy is veral in die hemel waar sy troon is. God is dus nie maar ons "groot 

buurman" of ons speelmaat nie. Hy bly die ontsaglike God, Skepper van die heelal wat alleen in 

Christus ons Vader geword het. 

 

Juis hierdie kwalifikasie is dan vir my 'n waarborg in my gebed want ek bid tot 'n Almagtige Vader. 

Ons aardse vaders wil soms so graag maar kán nie; maar Hy kán. Hy kan wat Hy wil. Daarom kan 

ons maar die hande vou in die gebed en ons werk aan Hom toevertrou. Daarom kan ons ook maar 

ons oë toemaak sodat niks ons sal aftrek van die geloof in sy almag nie (Luk. 11:13). "Want soos 

die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes" 

(Jes. 55: 9). 

 

2. DIE EERSTE BEDE – LAAT U NAAM GEHEILIG WORD 

 

Hierdie bede is die heel belangrikste bede waarop al die ander gebou is. Tog is dit nie dadelik 

maklik om te verstaan nie. 'n Mens wonder: is die heiliging van sy Naam dan nie God se saak nie? 

Wat kan ons dan daaraan doen? En sa1 God dit nie in elk geval doen nie? 

 

Nee, maar deur hierdie bede wil Christus juis dat God se naam deur ons en in ons en om ons 

geheilig sal word. 

 

Wat beteken hierdie bede? Ons weet reeds dat die Jode uit eerbied vir die eienaam van God nl. 

Jahwe (Ex. 3:14) en uit vrees vir oortreding van die derde gebod, nooit God se naam genoem het 

nie, maar liewer gepraat het van "die Naam van God" en daarby bedoel het God self. Dit het bedoel 

die openbaring van God aangaande Homself; die Naam van God (geskryf met 'n hoofletter) staan 

dus vir sy ganse wese. 

 

Die woord "heilig" beteken in die Bybel: afsonder, apart behandel of eenkant stel. Om die Naam 

te heilig beteken dus om God heeltemal anders as enige ander wese te eer. Dit gee uitdrukking aan 

'n heel besondere gesindheid teenoor God. Dit is die erkenning van God as God. (Vergelyk die 

eerste drie gebooie) 

 

Maar dan moet ons God reg ken, nl. in die grootheid en majesteit van sy wese, soos Hy hom 

geopenbaar het in sy besondere openbaring, in die algemene-openbaring en in die 

lewensopenbaring van sy kinders. 

 

2.1 In die besondere openbaring van God 

 

"Gee dat ons U reg ken," sê die Kategismus. God het sy Naam aan ons bekend gemaak. Hy is nie 

die groot Onbekende nie. Hy het Homself aanspreekbaar gemaak. Ja, Hy is wel vir ons menslike 

begripsvermoë onbegryplik, maar tog het Hy Homself bekend gestel as die Drie-enige God; die 

getroue Verbondsgod; die Skepper van hemel en aarde; die Almagtige, die Alwyse; die God wat 

Liefde is. Ons sou dit nooit geweet het sonder sy besondere openbaring nie. Buite sy Woord om 

sou ons dit nie geleer het nie. Daarom moet die Woord van God gepreek word en gelees word en 

gehoorsaam word deur al meer mense. 
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2.3 In die algemene openbaring van God 

  

“Ons U heilig, roem en prys in al u werke." Die N.G.B. Art. 2 stel dit so pragtig dat ons God ook 

nog ken deur die skepping en onderhouding van die wêreld, aangesien " dit voor ons oë is soos 'n 

mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God" 

duidelik laat sien, nl. sy ewige krag en goddelikheid. 

 

Ons moet dus in God se werke sy almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en 

waarheid herken. Dit skyn helder daaruit. Weliswaar kan ons dit nie uit onsself sommer herken nie 

(Rom. 1:20). Ons het die bril van die Heilige Skrif nodig om dit alles te kan vertolk, maar in die lig 

van Gods Woord kan ons nie anders as om Hom te heilig, te roem en te prys vir die heerlikheid 

van sy werke nie. Daarom bid ons dat al meer mense se oë sal oopgaan vir die heerlikheid van ons 

God. 

 

2.4 In die lewensopenbaring van God se kinders 

 

"Gee verder dat ons ons hele lewe… daarop sal rig dat u Naam om ons ontwil… geëer en geprys 

word." Paulus sê dat ons " 'n brief van Christus is, geken en gelees deur alle mense" (2 Kor. 3:2). 

Mense lees die lewensboeke van die Christene. En dikwels word God om daardie rede gelaster, 

want so dikwels stem ons belydenis nie met ons lewe ooreen nie. Dit is vreeslik! Dit is 'n 

skrikwekkende bewys van ondankbaarheid. 

 

Nee, ons moet juis bid vir die teendeel: dat die wêreld in ons lewens 'n getuienis sal lees van die 

heerlikheid en almag van ons God. Ons lewens moet anders wees (Matt. 5:13, 14). Daarom moet 

ons hele lewe… ons gedagtes, woorde en werke… geskik en gerig wees op God. 

 

'n Mens skik en rig met 'n pyl-en-boog. Met 'n pyl skiet mens na 'n doel. As jy die doel tref het jy 

goed geskiet. Die doel van die Christen is altyd Gods eer. Ons bid dus dat ons doel-treffende 

Christene mag wees… Christene deur wie se lewens God se Naam geheilig word en deur wie 

andere dit ook heilig. 

 

3. DIE TWEEDE BEDE: LAAT U KONINKRYK KOM 

 

Hierdie bede is die logiese vervolg van die eerste bede. As jy die Naam van God ken en geleer het 

om dit waarlik te heilig, sal jy God erken en herken as jou koning en weet dat jy 'n onderdaan van 

sy Koninkryk is. Indien jy dit nie doen nie, is dit omrede die bestaan van 'n ander ryk, nl. die ryk 

van Satan en sonde, wat in direkte vyandskap en opposisie teen God is, en wat so graag vir ons wil 

leer om te bid: "Laat my koninkryk kom!" 

 

Maar Christus het gesê: "Soek eers die koninkryk van God… " (Matt. 6:33). Nou leer Hy ons om 

dit ook met ons gebede te soek. 

 

3.1 Die koninkryk van God 
 

Wat is dit? Dit is nie net sy koningsheerskappy oor alles nie, want Hy regeer ook oor die duiwel. 

Maar dit is sy regering oor die mense wat Hom dien as koning, hulle wat deur geloof losgekom het 

van die mag van die duiwel en God nou dien as onderdane. Dit is die ryk van God se genade. 

Hierdie ryk is daar ter wille van die Koning en nie ter wille van die onderdane nie. Dit is sy regering, 

sy wet, sy heerskappy. 
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Reeds in die Ou Testament word God Koning genoem (Ps. 47:7; Num. 24:17). Vera1 tydens die 

ballingskap is hierdie koningskap duideliker verbind met die komende Messias (Dan. 2:44). En toe 

het Johannes die Doper kom aankondig dat die koninkryk van die hemele naby is (Matt. 3:2) d.w.s. 

op hulle is). 

 

Dwarsdeur die Bybel vind ons dan die koninkryksdrama: Deur die skepping het God die arena 

gereed gemaak vir sy koninkryksprogram; daarop het gevolg die mens se rebellie teen die gesag 

van die koning; die volgende toneel is die herstel van die koningskap deur die koms van en redding 

deur Christus; ná Christus volg die ontvouing van hierdie koninkryksplan van God; eendag sal die 

finale deurbraak en voltooiing volg wanneer Christus weer kom en volmaak regeer in die nuwe 

hemel en nuwe aarde wat Hy skep. 

 

Met die koms van Christus het die koninkryk 'n aktuele werklikheid geword. (Luk. 17:21; Matt. 

12:28). Christus praat 112 keer van die Koninkryk. Een van sy ampte is dat Hy ons "ewige koning" 

is. Hy is nou besig om sy ryk uit te brei op aarde. 

 

3.2 Die onderdane van die koninkryk – as enkelinge 

 

Elke koninkryk het onderdane en hulle moet regeer word. Hulle moet hulle onderwerp aan die 

wette van die koninkryk. Hierdie koninkryk is nie 'n ryk van krag of geweld nie, maar van liefde. 

Hy regeer deur sy Woord en Gees (Sag. 4:6) wat 'n gewillige gehoorsaamheid by elke onderdaan 

wil kweek, sodat hy hoe langer hoe meer aan God onderworpe is (Ps. 143:10). 

 

Daar is egter nog baie struikelblokke in onsself en die gees van rebellie is nog sterk in ons. Daarom 

moet ons bid dat die koninkryk ook in ons harte moet kom en dat die eie-ek wat so graag self op 

die troon wil wees omvêr gewerp sal word. Ons moet leer om volkome gehoorsaam te wees en 

hierdie koning in die hoogste eer te hou en bo alles lief te hê. 

 

Wanneer ons hierdie bede bid, vertolk ons ook ons gereedheid en gewilligheid om vrywilligers in 

die leër van hierdie koninkryk te wees. 

 

3.3 Die onderdane van die koninkryk – as eenheid 

 

Sy onderdane vorm saam 'n organiese eenheid. Dit is die kerk, die plek waar die koninkryk tot 

openbaring kom. Die kerk moet die boodskap van die koninkryk uitdra d.m.v. die gelowiges wat 

elkeen 'n amp (opdrag) daartoe het, Die kerk eis alle dinge op vir die koninkryk en dring aan op 

onderworpenheid aan sy Koning.  

 

In die kerk word onderdane gebore, gevoed en gelei. Die dissipels het elk direkte opdrag ontvang 

om onderdane te maak (Matt. 28:19). Daar moet dus gebid word vir die bewaring en vermeerdering 

van die kerk.  

 

D.w.s. daar moet gebid word vir die bevordering van die kategetiese onderrig aan die 

verbondskinders van die kerk; vir die evangelisasie- en sendingwerk van die kerk. So kom Sy 

koninkryk. 

 

3.4 Die koninkryk van Satan 
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Daar is ook die ryk van die vyand al is dit in wese ŉ skyn-ryk. Daar is twee leërs: aan die een kant 

Christus met sy engele en die gelowiges, en aan die ander kant Satan, die duiwels, die gevalle 

engele en die ongelowiges. Die antitese is geweldig sterk. Daar is altyd stryd, nooit wapenstilstand 

nie. Dit is die "strydende kerk." Die Bose probeer altyd om die koninkryk van God af te breek. Hy 

val op alle fronte aan: in die harte van die onderdane en ook in die lewe van die gemeenskap, waar 

hy altyd God se wette probeer afkraak. Die mag van Satan en sy trawante is geweldig sterk – al 

voer hulle 'n verlore stryd. Hulle behaal groot suksesse al is dit net tydelik. Ons kan nie alleen 

hierdie oormag aandurf nie. Daarom leer Christus ons bid "vernietiging van die duiwel, elke mag 

wat teen U opstaan". 

 

3.5 Finale oorwinning 

 

Die stryd teen die Koninkryk is hewig. Uiteindelik sal, die Antichris al, sy magte saamsnoer, maar 

Christus het reeds aan die kruis die oorwinning behaal. Daarom word Satan maar net vir 'n "klein 

tydjie" ontbind (Openb. 20), om dan saam met die valse profeet en die dier in die poel van vuur 

gewerp te word. 

 

Wanneer Christus dus weer kom op die wolke, sal ook sy koninkryk finaal kom. Alle opposisie sal 

dan vernietig wees. Dan sa1 God "alles in almal wees".(1 Kor. 15:28). Blye dag vir die kerk van 

God! "Daarna kom die einde wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle 

heerskappy en alle gesag en mag vernietig het" (1 Kor. 15:24). Daarvoor bid ons wanneer ons bid: 

Laat U Koninkryk kom! 

 

4. DIE DERDE BEDE: LAAT U WIL GESKIED, SOOS IN DIE HEMEL NET SO 

OOK OP DIE AARDE 

 

Adam het nie hierdie bede gebid nie. Hy het gebid: "Nie U wil nie, maar my wil geskied." Van 

hom het ons almal daardie gebed geleer en ons bid dit maklik en getrou elke dag. Adam se gebed 

leer en bid baie makliker as Christus s'n. 

 

'n Mens kan alleen bid dat God se Naam geheilig moet word en dat sy koninkryk moet kom as jy 

gewillig is om te bid: "Laat U wil geskied." As die koninkryk kom in die harte van mense, geskied 

sy wil. 

 

4.1 God gee aan ons 'n lewensreël 

 

Elke skip het 'n kompas nodig. So is daar ook 'n vaste maatstaf waarvolgens God wil hê dat die 

mens sy lewe sal inrig. Dit is die geopenbaarde wil van God. Sy wil vir ons is ons redding deur die 

geloof in die offer van Jesus Christus (Eseg. 33:11; 2 Petr.) om te lewe in ooreenstemming met sy 

wet (Joh. 14:15), om al hoe meer heilig te lewe (1 Thes. 4:3). 

 

Maar elke mens het ook sy eie wil wat hy so graag teenoor die wil van God stel. Om God se wil te 

aanvaar, beteken om jouself te verloën en jou eie wil te versaak. Dit is nie so maklik nie. 

 

Daar is net Een wat die wil van God volmaak gedoen het en dit is Jesus Christus (Joh. 4:39; Luk. 

22:42; Heb. 10:7; Matt. 5:17). Selfs in Getsemane en tot aan die kruis het Hy sy wil prysgegee 

t.w.v. die wil van die Vader. Daarom moet ons bid dat sy wil ook ons wil sal wees. 

 

4.2 God eis gehoorsaamheid 
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God verwag dat "ons en alle mense" ons onder die wil en wet van God sal stel. Daar is nie twee 

maatstawwe by God nie: een wat geld vir die gelowiges en 'n ander vir die ongelowiges nie. Diefstal 

bly diefstal, moord bly moord en ontheiliging van die Sabbat bly dit of dit nou deur 'n kind van 

God of deur 'n ateïs gepleeg word. God se maatstaf geld vir alle mense. 

 

Maar van sy kinders verwag Hy dat hulle "sonder enige teëpratery gehoorsaam te wees". Israel het 

so dikwels gemurmureer in die woestyn. Om brom-brom te gehoorsaam is nie gehoorsaamheid 

nie. "Dien die Here met blydskap" (Ps. 100:2). 

 

Vir die Christen moet die doen van sy wil 'n amp en 'n beroep wees. By Sondag 12 het ons gesien 

dat elke gelowige die amp het van profeet, priester, koning is 'n hoë eer wat Hy ons aandoen. Uit 

onsself kan ons dit nie nakom nie. Daarom moet ons daarvoor bid. 

 

Elke mens het 'n beroep wat hy beoefen: skolier, huisvrou, bediende, winkelier, dokter, minister, 

ens. Elkeen, groot en klein, belangrik en gering, moet in sy beroep aan God getrou bly en dit so 

beoefen dat Hy die wil van God daardeur uitvoer. Onderworpenheid en gehoorsaamheid aan die 

wil van God is die kern van ware godsdiens. 

 

4.3 God gee aan ons 'n voorbeeld 
 

Die graad van ons gehoorsaamheid aan die wil van God word ook deur Christus aan ons voorgehou. 

Dit is nie maar goed om darem soms en darem in sekere opsigte God se wil na te kom nie. Ons 

moet dit so volmaak en volkome doen soos die engele in die hemel. In die hemel is daar geen 

weerstand teen God nie. Almal saam en elkeen afsonderlik voer God se wil uit. Hulle het ook 'n 

wil, maar hulle wil is in volkome harmonie met die wil van God. Hulle is diensknegte wat sy wil 

uitvoer (Heb. 1:14). Is dit nie beskamend dat die diensknegte as voorbeeld gestel word vir die 

kinders nie! 

 

Ons weet tog dat dit nie so gesteld is op die aarde nie. Daar is hewige rebellie teen God. So baie 

draai, soos die ryk jongman, bedroef weg. Slegs hier en daar is die Abrahams wat volg waar Hy 

lei, en doen wat Hy vra. God se wil sál geskied op aarde, net soos in die hemel, maar ons moet bid, 

gedurig bid dat ons en alle mense blymoedig die wil van God sal aanvaar en daarvolgens sal lewe. 

 

Toetsvrae oor punt B 

1. Watter drie maniere is daar volgens die Kategismus om jou dankbaarheid te toon? 

2. Voltooi: 

2.1.  Die vernaamste deel van ons dankbaarheid is  ............................................................................... 

2.2  Die grondtoon van alle gebed is: ..................................................................................................... 

3. Behalwe dat ons met eerbied en sonder ophou moet bid, noem die Kategismus ook nog drie 

spesifieke vereistes vir gebed. Noem hulle. 

4. Wat staan in 1 Thes. 5:17 en wat beteken dit? 

5. Mag ons enige ding van God vra in die gebed? 

6. Watter elemente behoort daar altyd in die gebed te wees behalwe die behoeftes wat ons na God 

bring? 

7. Hoekom moet mens jou nood en ellendigheid reg ken wanneer jy tot God gaan in die gebed? 

8. Hoe word die "Onse Vader" gewoonlik ingedeel? 

 

Toetsvrae oor punt C 

1. Noem twee dinge wat ons bedoel wanneer ons bid "onse" Vader. 

2. Watter mense mag almal die Onse Vader bid? 
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3. Wat beteken "die Naam van God"? 

4. Watter twee ryke tref ons aan in die geestelike wêreld? 

5. Wie het waarlik God se wil laat geskied in sy lewe? 

 

Les 33 
 

DIE MODELGEBED VAN CHRISTUS 

DIE LAASTE DRIE BEDES EN DIE LOFPRYS1NG 
 

A. HEIDELBERGSE KATEGISMUS: SONDAG 49 TOT 52 
 

SONDAG: 50 – VRAAG EN ANTWOORD: 125 

 

Vraag: Wat is die vierde bede? 

 

Antwoord: Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is: Versorg ons met alles wat vir die 

liggaam nodig is1, sodat ons daardeur erken dat U die enigste Bron is van alles wat goed is2, 

en dat al ons sorge en arbeid en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie3. Gee daarom 

dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek, en op U alleen stel4. 

 

Diffundering 

1. Psalm 104:27-28; Psalm 145:15-16; Matteus 6:25-26 

2. Handelinge 14:17; Handelinge 17:27; Jakobus 1:17 

3. Deuteronomium 8:3; Psalm 37:3-6; Psalm 37:16; Psalm 127:1-2; 1 Korintiërs 15:58 

4. Psalm 55:23; Psalm 62:11; Psalm 146:3; Jeremia 17:5; Jeremia 17:7 

 

SONDAG: 51 – VRAAG EN ANTWOORD: 126 

 

Vraag: Wat is die vyfde bede? 

 

Antwoord: Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is: Reken ons, 

arme sondaars, al ons misdade asook die boosheid wat ons nog aankleef, ter wille van die 

bloed van Christus, nie toe nie1. Ons bid dit van U omdat ons hierdie bewys van u genade in 

ons vind: dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe2. 

 

Skriffundering 

1. Psalm 51:3; Psalm 143:2; Romeine 8:1; 1 Johannes 2:1 

2. Matteus 6:14-15; Matteus 18:35 

 

SONDAG: 52 – VRAAG EN ANTWOORD: 127 

 

Vraag: Wat is die sesde bede? 

 

Antwoord: En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Dit is: Ons is in 

onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. 1 Daarby hou ons doodsvyande, 

die duiwel, 2 die wêreld3 en ons eie sondige natuur, 4 nie op om ons aan te val nie. Wil U ons 

tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk 
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teenstand kan bied en in hierdie geestelik stryd nie beswyk5 nie, totdat ons eindelik die 

oorwinning volkome behaal6. 

 

Skriffundering 

1. Psalm 103:14-16; Johannes 15:5 

2. Efesiërs 6:12; 1 Petrus 5:8 

3. Johannes 15:19 

4. Romeine 7:23; Galasiërs 5:17 

5. Matteus 26:41; Markus 13:33; 1 Korintiërs 10:12-13 

6. 1 Tessalonisense 3:13; 1 Tessalonisense 5:23 

 

SONDAG: 52 – VRAAG EN ANTWOORD: 128 

 

Vraag: Hoe sluit jy jou gebed af? 

 

Antwoord: Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. 

Dit is: Ons bid dit alles van U omdat U as ons Koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie 

dinge wil en kan gee1 sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige Naam ewig geprys sal word2. 

 

Skriffundering 

1. 1 Kronieke 29:10-12; Romeine 10:11-13; 2 Petrus 2:9 

2. Psalm 115:1; Jeremia 33:8-9; Johannes 14:13 

 

SONDAG: 52 – VRAAG EN ANTWOORD: 129 

 

Vraag: Wat beteken die woord Amen? 

 

Antwoord: Amen wil sê: Dit is waar en seker. Want my gebed is baie sekerder deur God 

verhoor as wat ek in my hart voel dat ek dit van Hom begeer1 

 

Skriffundering 

1. 2 Korintiërs 1:20; 2 Timoteus 2:13 

 

Lees Gen. 41:17-32 
 

Die eerste drie bedes het gegaan oor die verheerliking van die grote God deur ons nietige mensies. 

Nou eers, in die tweede reeks van bedes, kom ons by ons behoeftes. So moet elke gebed wees. Ons 

mag nooit selfsugtig by onsself begin nie, en ook nie net vir onsself bid nie. 

 

Die orde van hierdie bedes is verrassend. 'n Mens sou dit anders om verwag nl. dat vanaf die 

hemelse dinge waarvan die eerste bedes praat daar afgedaal sal word na die siel en gees van die 

mens. Maar nou begin dit met die liggaam. Vir Christus is die liggaam belangrik. Ons glo nie soos 

die ou Grieke dat die liggaam minderwaardig in vergelyking met die siel is nie, Christus maak selfs 

ook die liggaam nuut (1 Kor. 6:19; 1 Kor. 15). 

 

Nou leer die gebed ons ons absolute afhanklikheid van God vir die tydelike lewe ken. Ons besef 

daardeur dat daar as gevolg van die sonde soveel verbrekings in ons kontak met hierdie goeie God 

is. Daarom volg die bede om vergifnis daarna. Maar dan besef ons steeds ons swakheid en die 

behoefte aan blywende bystand in die laaste bede. Christus se orde is die beste 
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1. DIE VIERDE BEDE: GEE ONS VANDAG ONS DAAGLIKSE BROOD 

 

Wat 'n Wonderlike God het ons nie! Ons het so pas gebid vir sy wonderlike Naam wat ons nie eers 

reg kan begryp nie; vir sy koninkryk wat geen einde het nie, vir sy wil wat niks en niemand kan 

weerstaan nie… en tog leer Hy vir ons dat ons ook na Hom kan gaan met ons klein mensies se 

daaglikse behoeftes, die grotes en die kleintjies. 

 

1.1 Alles wat ons nodig het 

 

Dit is wat "daaglikse brood" beteken. Brood is die basiese voedsel van die mens. Al ons behoeftes 

is opgesluit in daardie woordjie "brood": voedsel, kleding, huisvesting, gesondheid, vervoer, rus 

ens. 

 

Dit bedoel nie luukses en onnodige uitspattighede nie. Saam met Spr. 30:8 bid hierdie bede: "Gee 

my nie rykdom of armoede nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is… " 

 

Die feit dat hier gebid word slegs vir die "daaglikse brood" beteken dat ons elke dag daarvoor moet 

bid. Ons mag nie sommer vir 'n maand of 'n jaar vooruit bid nie. Soos die Israeliete by die manna, 

moet ons elke dag deur God gevoed word (Fil. 4:6). 

 

1.2 God die enigste oorsprong daarvan  

 

Selfs nadat Adam en Eva gesondig het en God die vloek oor hulle uitgespreek het, het Hy tog nog 

die brood aan hulle beskikbaar gestel, hoewel die mens "in die sweet van sy aangesig" sy "brood 

eet" (Gen. 3:19). "Hy het Homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen; van die hemel vir 

ons reën te gee en vrugbare tye te gee en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul (Hand. 

14:17). "Elke goeie gif en volmaakte gawe daal van Bo af neer van die Vader van die ligte" (Jak. 

1:17). Dit is die geweldige erkennings wat ons doen wanneer ons hierdie bede bid. 

 

1.3 Ons arbeid sonder sy seën tevergeefs  

 

Daar is mense wat redeneer: maar waarom moet ek aan tafel bid en God dank vir die voedsel en sy 

seën daarop vra? Ek het self daarvoor gewerk en met my eie geld daarvoor betaal en my vrou het 

dit self gaargemaak. As God egter nie die reën gestuur het nie, sou daar nie voedsel gewees het nie; 

en as God nie aan ons gesondheid gegee nie, kan ons die heerlikste voedsel op die tafel nie geniet 

nie; as God nie die beginsel van groei en resultate in alles gegee het nie, sou ons arbeid niks vermag 

het nie. 'n Mens kan buitendien eet en drink en oorvloed hê en tog diep ongelukkig wees 

 

Arbeid is 'n heerlike voorreg. Die Here Jesus het self as timmerman gearbei. Vir baie mense is 

arbeid egter slegs 'n middel tot die doel om gou ryk te word. Vir ons moet arbeid tot Gods eer wees, 

nl. om brood te kry — d.w.s. die nodige waardeur ons God kan verheerlik. Die daaglikse brood 

wat Hy gee, moet ons padkos wees na die ewige lewe, anders is al ons arbeid tevergeefs (Ps. 127:1, 

2; 1 Kor. 10:31). 

 

1.4 Al ons vertroue op Hom alleen  

 

Baie mense wil liewers werk as om te bid; liewers veg as om te bid. Dit word: gebed om te bestaan 

versus stryd om te bestaan. Daarom vertrou die mens liewer op sy eie vermoë. Ons glo dit nie 

werklik nie wanneer God sê: "Werp jou sorg op die HERE en Hy sal jou onderhou" (Ps. 55:23). 

Natuurlik beteken dit ook dat ons moet werk en nie agteroor sit nie, maar ons arbeid sowel as die 
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seën daarop aanvaar ons uit sy hand. As Jesus Christus selfs nie vir ons daaglikse behoeftes 

Middelaar is nie, sou ons vergaan het van ellende. S1egs deur Hom verkry ons die reg daarop. 

 

1.5 Ook 'n ons-gebed 

 

Sodra 'n mens hierdie bede bid, neem jy ook kennis van die nood van andere. As ons weet dat 

mense wat dieselfde bede tot God bid, gebrek ly, dan lê hierdie bede dadelik 'n verpligting op die 

bidder. Hy sal van sy oorvloed uit dankbaarheid moet afstaan en meedeel. Hierdie bede roep tot 

barmhartigheid. Dit vra ons offers, want 'n hart wat kan arbei en brood het en tevrede is, is ook 

dankbaar. Ons Christelike gebede moet gestalte vind in dade van liefde (Matt. 25:31-40). 

 

Wonderlike bede hierdie! Wanneer Hy hierdie brood aan ons gee, moet ons dit nie net uit sy hand 

neem nie, maar ook sy hand neem en so daagliks deur die lewe voort wandel.  

 

2. DIE VYFDE BEDE: EN VERGEEF ONS SKULDE SOOS ONS ONS SKULDE-

NAARS VERGEWE 

 

Die vierde bede het gegaan oor die lewe van die liggaam; hierdie een gaan oor die lewe van die 

siel. Hierdie bede gaan in twee rigtings: vertikaal en horisontaal. Dit vra ŉ regte verhouding teenoor 

God (wat nie sonder vergifnis daar kan wees nie) en ook 'n regte gesindheid teenoor die medemens 

(wat ook nie sonder vergifnis kan bestaan nie). 

 

2.1 Skulderkenning 

 

2.1.1 Arme sondaars 

Die oomblik wanneer ons hierdie bede bid, erken ons ons skuld. Ons kla onsself aan voor God (Ps. 

51). Ons sê ons het vergifnis nodig. Ons het skulde. Ons is "arme sondaars”. Ons het God se 

gebooie swaar en menigmaal oortree. 

 

Maar dit is dan 'n gebed vir God se kinders hierdie! Is hulle dan nie al klaar vergewe nie? Is hulle 

dan nie alreeds deur die geloof geregverdig nie? Ja, dit gaan nie in hierdie bede oor die 

wedergeboorte, bekering en regverdiging nie. Tog doen die kind van God ook sonde (1 Joh. 1:8, 

2:1). Dit is juis deel van ons voortgaande bekering om daagliks (net soos ons gebid het om 

daaglikse brood) na God te gaan met die sondes van ons lewens. 

 

Die Kategismus praat van "misdade". Dit is 'n eerlike erkenning van die ware situasie, want ten 

spyte van die feit dat God ons Vader is, oortree ons nog gedurig sy wet. Is dit nie 'n misdaad nie? 

Ons skuld word daagliks meer. Dit laai berghoog op. Die Heilige Gees laat ons dit sien en erken, 

en om vergifnis roep. 

 

2.1.2 Die boosheid wat ons nog aankleef 

Die Kategismus onderskei nog verder: nie net ons misdade nie, maar ook "die boosheid wat ons 

nog aankleef." Dit is ons erfsonde. Ook daarvoor moet ons bid dat God dit deur sy Heilige Gees 

sal wegneem en ons dit nie toereken nie. Ons erken die verdorwenheid in ons diepste wese. Dit 

gaan oor ons daadsondes, ons erfsonde en ook oor ons sondes van nalatigheid! 

 

2.1.3 Ons sondes 

Weer meervoud. Ons staan saam met alle ander gelowiges skuldig voor God. Ook die skulde van 

ons naaste gaan ons aan. Dit is nie net 'n privaat saak tussen my en God nie. Ons moet ook 

voorbidding doen vir mekaar. Dit is deel van die taak van die strydende kerk. 
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2.2 Geloofsaanvaarding van God se vergifnis 

 

Wanneer ons dit waag om te bid: Vader "vergeef ons ons skulde" beteken dit dat ons 'n geweldige, 

'n onmoontlike saak, tóg glo en aanvaar. 

 

In die gelykenis wat die Here Jesus vertel het om dit te verduidelik (Matt. 18:21-35) het die 

vertroueling-dienskneg nie minder as vyf miljoen rand (tien duisend talente) geskuld nie. Hy sou 

dit nooit kon betaal nie. Tog het die Heer hom dit kwytgeskeld toe hy gesmeek (gebid) het. 

Ongelooflik! R5 000 000 sommerso! 

 

Dit is presies wat God met ons doen. Ons skuld is onmeetbaar. Dit is hoogverraad. Tog sê Hy: "Ek 

sal daar nooit meer aan dink nie" (Heb. 10:17). Dit is 'n onbegryplike heerlike wonder. In die geloof 

gryp ek dit aan ten spyte van die las van my skuld en ek vra en roep en smeek om daardie vergifnis 

wat net 'n God van liefde kan gee. 

 

2.3 Geen goedkoop vergifnis  

 

Moet egter nie die fatale fout maak om te dink dat gebed maar 'n goedkoop manier is om by God 

uit die skuld te kom nie. Dit het vir God die hoogste prys gekos om te kan vergewe. "Julle is duur 

gekoop" (1 Kor. 6:20). Dit het sy Seun gekos. 

 

Hierdie bede bring ons by die kruis op Golgota. Daar het Hy uitgeroep: "Dit is volbring." Die 

Griekse woord is "tetelesthai" en dit is dieselfde woord wat op 'n kwitansie geskryf was as hy 

heeltemal voldaan en afbetaal was. Hy het met sy Seun betaal. Dit is geen goedkoop genade nie. 

 

2.4 Die vrug van God se vergifnis 

 

Daar is baie misverstand oor die woorde "soos ons ook ons skuldenaars vergewe." Sommige mense 

lees dit asof daar staan: "omdat ons ook ons skuldenaars vergewe." Dan sou die vergifnis van ons 

medemense die grond wees waarop God ons vergewe. Dan was ons verlore. Ander lees weer dat 

daar staan: "sodat ons ook ons skuldenaars kan vergewe." Dan sou God se vergifnis weer 'n 

voorwaarde wees wat ons stel voordat ons vergewe. God laat Hom nie so manipuleer nie. Nee, 

Jesus leer ons om te bid: "soos ons ook ons skuldenaars vergewe". 

 

In ons ingewikkelde samelewing is dit onvermydelik dat mense van mekaar sal verskil en dat daar 

botsings sal wees Ons raak maar by mekaar in die skuld: moreel en finansieel. Dan kan ons na die 

gereg gaan en ons regte en skulde opeis. Maar Christus sê ons moet vergewe.  

 

Dit is nie maklik nie. In die gelykenis wat ons reeds hierbo aangehaal het (Matt. 18:21v), het daardie 

dienskneg se mededienskneg aan hom volgens 'n bepaalde berekening maar net ongeveer R5 

geskuld (honderd pennings) teenoor die R5 000 000 wat hy die koning geskuld het. Nie eers dít 

wou hy hom kwyt skeld nie. 

 

Van nature is ons nie vergewensgesind nie. Daarom sê die Kategismus "dat ons hierdie bewys van 

U genade in ons vind: dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe." Uit 

onsself kan ons dit nie doen nie. Ons haat en ons sweer wraak en ons eis en vervolg en pers af. 

Maar wanneer God my waarlik vergewe het en ek besef hoe ontsettend ek by Hom in die skuld is, 

hoe kan ek dan nog die ou klein onreggie wat my naaste teenoor my begaan het, nie vergewe nie, 

veral as hy nog nederig daarom vra? 



298 
 

 

Lameg het as egte verteenwoordiger van die sondaarshart daar aan die begin gedreig dat hy sewe-

en-sewentig maal gewreek sal word (Gen. 4: 24), maar Jesus het vir Petrus gesê dat hy sewentig 

maal sewe keer moet vergewe (Matt. 18:21, 22). Dit beteken nie 490 keer nie, maar onbepaald en 

onbeperk. Om jou naaste te vergewe, is nie 'n voorwaarde vir God se vergifnis nie, maar 'n toets 

vir die egtheid van jou geloof in God se wondervergifnis vir jou. As jy nog nie kan vergewe nie, 

moet jy baie seker maak van jou eie vergifnis. Genade bewerk genade. Die bewys dat jy vergewe 

is, is dat jy ander kan vergewe. Hierdie is die enigste bede waartoe Christus dit nodig geag het om 

'n voetnoot by te voeg, nl. Matt. 6:14, 15. “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.” 

 

3. DIE SESDE BEDE: EN LEI ONS NIE IN VERSOEKING NIE, MAAR VERLOS 

ONS VAN DIE BOSE 

 

Die vyfde bede het te doen gehad met ons verlossing van die skuld van sonde. Die sesde bede gaan 

oor ons verlossing van die mag van die sonde. 

 

3.1 Versoekings 

 

Versoek God ons dan? Nee, Jakobus sê duidelik (Jak. 1:13) dat God self niemand versoek nie. Daar 

is twee betekenisse van die woord "versoek". Die een is 'n goeie betekenis nl. toets of beproef. Dit 

is wat God doen (Gen. 22:1; Ex. 20:20). Die ander betekenis is negatief nl. 'n aksie om te verlei tot 

iets slegs of tot 'n val te bring. Dit doen die Satan. 

 

Dieselfde Griekse woord word vir beproewings én versoekings gebruik. Die betekenis van hierdie 

woord is toets of op die proef stel. Die implikasie is dat God ons toets en dat dieselfde toets die 

potensiaal het om jou geestelik kan laat groei of jou geestelik af te breek. Dieselfde toets kan ŉ 

beproewing wees, maar kan oorgaan in ŉ versoeking. Dit hang af hoe jy die toets hanteer. 

 

God laat soms toe dat die duiwel 'n mens versoek (bv. Job en die Here Jesus, Matt. 4:1v), maar sy 

doel daarmee is om te louter en te vorm en om ons geloof te versterk. Die versoekings is soms 

onbeskryflik hewig, maar "God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word 

nie" (1 Kor. 10:13). Net soos God toegelaat het dat Satan vir Christus versoek in die woestyn, so 

laat Hy soms die versoekings toe in ons lewens. Dit is juis hieroor wat Christus (hy wat dit self so 

goed geken het) (Heb. 4:15) ons leer om te bid. Dit is asof Hy in Getsemane self weer hierdie bede 

bid, net met ander woorde: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan" 

(Matt. 26:39). 

 

3.3 Doodsvyande 
 

Met hierdie bede erken ons dat die magte van Satan ontsettend sterk is, inderdaad ons 

"doodsvyande" is. 

 

3.2.1 Die duiwel  

Luther het die duiwel met die inkpot gegooi toe hy hom versoek het in die Wartburg kasteel waar 

hy aan die Bybelvertaling gewerk het. Ons lag daaroor, maar dit wys dat die duiwel vir Luther 

werklik was. 
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Nee, die duiwel is nie 'n swart mannetjie met horings en bokpote nie. (Dit is 'n voorstelling van 'n 

bosgod uit die Middeleeue.) Die Bybel praat nooit so van die duiwel nie. Hy is 'n gevalle aartsengel 

(Luk. 10:18); hy is die vader van die leuens (Joh. 8:44); die vors van die duisternis (Efes. 6:12); 'n 

brullende leeu (1 Petr. 5:8); een wat hom voordoen as 'n engel van die lig (2 Kor. 11:14). Baie 

mense wil vandag die duiwel ontken of met hom spot. Laat ons maar onthou dat die Bybel nie met 

hom spot nie, maar rekening hou met sy ontsettende mag en krag (Efes. 6). 

 

3.2.2 Die wêreld  

Die wêreld is die wêreld van die gevalle mensdom wat van nature sleg is (Rom. 3:10vv. Tit. 3:3) 

en wat onder die mag van hulle owerste, Satan, verkeer. Christus waarsku telkens teen die bose 

invloed van die wêreld. Ons moet in die wêreld wees, maar nie van die wêreld nie (Joh. 17:15, 16). 

 

3.2.3 Ons eie sondige natuur 

Dit is die "ou mens" wat maar gedurig stryd voer teen die "nuwe mens" (Efes. 4:22, 24) en wat 

gedurig plek wil maak vir die sonde. Inderdaad is hierdie almal doodsvyande van die siel. 

 

3.3 Geestelike stryd 

 

Teen sulke magtige vyande, voer elke Christen gedurig 'n geestelike stryd (Efes. 6:12). Daarom 

moet ons die volle wapenrusting van God aantrek om staande te kan bly. In hierdie stryd staan die 

Heilige Gees ons by (Efes. 6:17) maar so dikwels bedroef ons ook hierdie Gees (Efes. 4:30) en 

soms blus ons Hom selfs uit (1 Thes. 5:19). Die stryd hou nooit op solank as ons lewe nie. Ons 

mag nooit verslap nie. 

 

Die duiwel kom nie meer na ons in 'n uiterlike gestalte nie. Hy kom uiters subtiel of hy kom met 

die mees berekende versoekings; met prikkellektuur, die sug na drank en verdowingsmiddels, 

verkeerde vriende en vriendinne, twyfelagtige partytjies, ens. Hy maak gebruik van die sterk drange 

in ons sowel as van ons swakhede. 

 

3.4 Ons swakhede 

 

Nooit kan ons te min vertroue in onsself nie; en nooit kan ons te veel vertroue in God hê nie. Hoe 

meer ons bewus is van ons swakheid en hoe hopeloos dit met ons staan in die stryd hoe beter, 

omdat ons dan des te gouer na God vlug vir hulp. Die Kategismus sê dat "ons in onsself swak is 

dat ons nie een oomblik staande kan bly nie." (Dink maar aan mense soos Dawid, Judas, Ananias 

en Saffira, Demas en andere wat geval het.) Allerhande dinge kan vir ons versoekings inhou. Satan 

gebruik ons swakhede. 

 

Daar is maar net een manier van stry teen hierdie vyand: "Onderwerp julle aan God, weerstaan die 

duiwel en hy sal van julle wegvlug" (Jak. 4:7). "En gee aan die duiwel geen plek nie" (Efes. 4:27). 

Soos Christus die Satan met die Woord oorwin het, moet ons ook leer om daardie "swaard van die 

Gees" te hanteer (Efes. 10:17). 

 

3.5 Vir goed die oorhand 

 

Die Kategismus sê ons moet "in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie totdat ons eindelik die 

oorwinning ten volle behaal." 

 

Adam en Eva het nie weerstand gebied nie. Daarom het dit die Satan geluk om daar aan die begin 

die mens te versoek, d.w.s. tot 'n val te bring. Sedertdien is alle mense gevalle koningskinders. 
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Maar dit het hom nie geluk om Christus te verlei nie. Die "tweede Adam" het aanhou weerstand 

bied totdat Hy uiteindelik aan die kruis die finale oorhand gekry het. Satan is nou 'n oorwonne 

vyand. Hy is deur Christus gebind (Openb. 20). Daarom behoort die oorwinning ook aan ons. Nee, 

ons is "meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het" (Rom. 8:37). 

 

As ons dus naby Christus bly, kan ons staan teen versoekings.  

 

Weer die meervoud! Ook in ons geestelike stryd staan ons nooit alleen nie. Eintlik bid ons hier: 

"En lei ons nie in versoeking nie, maar (as U dit dan nodig vind vir ons) verlos ons (dan) van die 

mag van die Bose." 

 

4. DIE LOFPRYSING: WANT AAN U BEHOORT DIE KONINKRYK EN KRAG EN 

DIE HEERLIKHEID TOT IN EWIGHEID 

 

Hoewel hierdie slot nie in Lukas voorkom nie en ook in sommige ou manuskripte by Mattheüs 

ontbreek, het die kerk dit nog altyd aanvaar en gebruik (behalwe die Roomse Kerk). Dit was trouens 

die slot waarmee talle Christelike gebede afgesluit is. 

 

Die woordjie "want" is hier baie belangrik. Dit wys dat alles wat vooraf gegaan het, berus op die 

feit dat God koning is; dat Hy krag het en dat Hy 'n heerlike God is. Dit is 'n belydenis: die 

koninkryk is God s'n; die krag is God s'n; die heerlikheid is God s'n. Hierdie lofverheffing wys 

terug na al ses die bedes en beklemtoon dat die hele gebed nie gaan om die nood van die bidder in 

die eerste plek nie, maar bo-al om die verheerliking van God. 

 

5. AMEN 
 

Mens sluit jou gebed met die woordjie Amen. 

 

Hieronimus het dit genoem die seël van die gebed. Die woord hou verband met die Hebreeuse 

“aman”, dit wat geloofwaardig, vas en seker is. By die Jode was dit gebruiklik om dit in hul heilige 

samekomste te gebruik om daarmee instemming te betuig. Vgl. die sg. vloekparade by die intog 

waarby die stamme in twee groepe op die berge Gerisim en Ebal moes staan. Dan moes die Leviete 

die vervloekinge uitspreek oor die oortreding van God se gebooie en die hele volk moes antwoord 

met Amen! (Deut. 27:15- 26). By die terugkeer uit die ballingskap is die gebruik herhaal, maar toe  

met lofpsalms waarmee Esra God geloof het. "En die hele volk het geantwoord: Amen, amen! 

(Neh. 8:7). In die gesig van die martelare in die heerlikheid roep die verloste skare: "Heil aan onse 

God wat op die troon sit, en aan die Lam!" En al die engele, en die ouderlinge en die vier lewende 

wesens val voor die troon van God op hul aangesig en aanbid God en sê: "Amen! Die lof en die 

heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God 

tot in alle ewigheid! Amen". (Openb. 7:10-12). 

 

Amen is dus betuiging van instemming met vaste, onwrikbare, sekere waarheid. In die geval van 

die Onse Vader het dit die betekenis: Dit sal waar en seker wees. Want my gebed is veel sekerder 

deur God verhoor as wat ek in my hart gevoel dat ek dit van Hom begeer. 

 

Die amen aan die einde van die Onse Vader sien nie alleen op die sesde bede nie, maar op die hele 

gebed. Maar in die hele gebed gaan dit ten diepste om die oorwinning van God oor die kwaad. 

Hierdie oorwinning staan deur die kruis en opstanding van Jesus Christus vas. As Jesus ons leer 

om ons gebed met Amen te besluit, is dit so goed asof Hy sy handtekening, geskryf met sy eie 

bloed, onder aan die gebed wat Hy ons geleer het, plaas. Die sekerheid van die verhoring lê dus nie 
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in ons gevoel van die sekerheid nie. Dit lê in Jesus Christus self. So werp die gebed sy anker in 

God en sy beloftes. Dit leef van God en sy beloftes. Dit is God sien en aanroep in sy beloftes bo 

die wisselvallige kanse van die wêreld uit, ja bo die rumoerige stemme van ons eie hart. 

 

Hy wat dit getuig, sê: “Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus! Die genade van ons Here Jesus 

Christus sy met julle almal! Amen” (Openb. 22:20,21). 

 

6. AAN DIE EINDE WAT IS JOU GEBED NOU? 

 

Liewe Katkisant, jy het nou hierdie gedeelte van die boek oor die Heidelbergse Kategismus 

deurgewerk. Jy sal nou jou persoonlike antwoord op alles moet gee. Die Kerkraad sal jou kennis 

toets of jy al hierdie dinge ken en verstaan. Maar hulle sal ook die vertroue deel toets – of jy waarlik 

geloofsekerheid het en self ontdek het hoe groot jou eie sonde en ellende is, en of Jesus Christus 

jou persoonlike Verlosser is, sodat jy nou nie anders kan of wil as om 'n dankbare lewe tot sy eer 

te lei nie. 

 

Jy sal moet antwoord op die vrae wat hulle pertinent aan jou gaan stel. Kan jy al opreg "ja" 

antwoord? Wat is jou gebed nou? "Here help my om in alles vir u volkome te dien, voluit en 

enduit"? 

 

Toetsvrae 

1. Wat leer ons uit die orde waarin Christus die bedes vir ons gee? 

2. Wat beteken "daaglikse brood"? 

3. Watter twee soorte sondes moet God vergewe? 

4. Watter is die doodsvyande van die mens? 

5. Wie het beswyk in hierdie stryd en wie het vir goed die oorhand gekry? 


