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SONDAG 1
1.1 SENTRALE GEDAGTE
In hierdie Sondag word die aandag gevestig op die Christen se enigste troos in lewe en in
sterwe.
1.2 INDELING
In vraag en antwoord 1 word aangedui hoe GOD die enigste troos vir ons bewerk het en tot
ons eiendom maak. In vraag en antwoord 2 word aangetoon wat ONS moet weet om in die
troos te kon deel.
1.3 VRAAG EN ANTWOORD 1
1.3.1 Hoofsin
Die hoofsin van antwoord 1 is kort en saaklik: "Dat ek ...aan....Jesus Christus behoort". In
aansluiting by die vraag is die hoofsin: My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan
Jesus Christus behoort.
1.3.2 Inleiding
Daar is seker geen mens wat nog nooit enige behoefte aan troos gehad het nie - troos nie
slegs deur oppervlakkige mooi woordjies wat tog niks beteken nie, maar egte troos wat jou
weer kalm en rustig maak; wat jou moed gee om jou moedeloosheid te oorwin en die stryd
van die lewe weer aan te durf.
As 'n mens voorspoed beleef en die lewe sy normale gang gaan, het 'n mens gewoonlik nie
behoefte aan troos nie. Maar in krisisse en in tye van angs en smart, begin 'n mens bykans
outomaties en soms hartstogtelik soek na troos.
Dit wil soms voorkom of die moderne mens enersyds so verhard is en andersyds so in beslag
geneem word deur werksdrukte, televisie, rolprente, tydskrifte, ensovoorts dat hy nie meer
behoefte het aan troos nie. Maar by geleentheid gebeur dit tog dat die maskers van 'n
oënskynlike gelukkige en onbekommerde lewe afgeruk word, en dan sien jy dat baie mense
van wie jy dit nooit verwag het nie, in werklikheid in 'n ontsettende troosteloosheid verkeer
en soms selfs voortgedryf word deur 'n verterende angs. Onder die skyn van 'n gelukkige
lewe soek hulle dan tog naarstiglik na ware troos.
1.3.3 Wat is troos?
Ursinus, die opsteller van die Kategismus, sê dat troos eintlik 'n teëwig is. Sy siening in dié
verband kom op die volgende neer:
As daar leed en droefheid in jou lewe kom, maar daarteenoor kan iets moois en iets
goeds gestel word wat groter is as die leed en droefheid wat ervaar word en dit
oorskadu, dan vind jy troos.
1.3.4 Waarom is troos nodig?
Die sonde is die oorsaak dat daar by die mens 'n behoefte aan troos ontstaan het. Voor die
sondeval het die mens geen sodanige behoefte aan troos gehad nie, want hy het in 'n intieme,
ongesteurde gemeenskap met God gelewe God wat die bron van alle ware geluk en vreugde
is. Die breuk met God deur die sonde is die oorsaak van al die leed, lyde en trane. Dit het
daartoe gelei dat die mens met 'n brandende hart na troos begin soek het.
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1.3.5 Hoe troos God?
God troos nie met blote gebare of mooiklinkende maar leë woorde soos: "Elke donker wolk
het 'n silwer rand" nie. God troos deur die sonde as oorsaak van die mens se lyde, droefheid
en behoefte aan troos weg te neem. Daarom beloof God direk na die sondeval dat daar Een
sal kom wat Satan se kop sal vermorsel, die mens van sy sonde sal verlos en die breuk met
God sal herstel sodat die mens weer ware troos by God kan kry.
Lees 2 Korintiërs 1:3-11 (1953-vertaling) en kyk hoe sterk die nadruk val op die troos wat
ons van God verkry en wat dit beteken. In verse 3 en 4 word van God gepraat as "die Vader
van ontferming en die God van alle vertroosting wat ons troos in al ons verdrukking sodat
ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self
deur God getroos word".
1.3.6 Hoe verkry ons die ware troos?
In die Kategismus bely ons dat ons die ware troos kry deur:
* die verlossing van Jesus Christus;
* die beskikking van die Vader;
* die werking van die Heilige Gees.
1.3.6.1 Die verlossing van Jesus Christus
Deur die borgtogtelike lyde en sterwe van Christus het Hy ons bevry uit die mag van die
duiwel, ons tot sy eiendom gemaak en ons met God versoen. So bring God troos in die mens
se troosteloosheid deur ons te laat deel in die verlossing van sonde deur Jesus Christus.
Die werk van Christus waardeur Hy troos aan ons gee, word met drie werkwoorde aangedui:
betaal, verlos en bewaar.
Christus het betaal vir al my sondes. Op dié wyse is ek met God versoen en kan ek ware
troos by Hom vind. Paulus sê in Romeine 5:1: "God het ons dan nou vrygespreek omdat ons
glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus".
Christus het ons verlos van die heerskappy van die duiwel (Heb. 2:14; 1 Joh. 3:8; Joh. 8:3436). Die duiwel verlei die mens tot sonde, en die sonde bring smart en verdriet in sy lewe en
laat hom smag na troos. As Christus ons van die slawerny van die duiwel verlos, bring Hy
troos in ons lewens.
Christus bewaar ons dat niks sonder die wil van die Vader met ons sal gebeur nie. Die mens
kom op aarde soms in geweldige krisisse, beproewings, gevare, ens. Sal hy staande bly? Ja,
die kind van God sal omdat Christus hom bewaar. In Psalm 73:23 (1953 vertaling) sê Asaf:
"Nogtans is ek altyddeur by U; U het my regterhand gevat". Let goed op: dit is nie die mens
wat God se hand gevat het nie maar God wat sy hand gevat het. Hierdie bewaring beteken
nie dat die kind van God nooit in beproewings kom nie, maar dat God hom midde in die
beproewings bewaar. Lees Jesaja 43:1-5 en Romeine 8:38,39.
1.3.6.2 Die beskikking van die Vader
Om Christus ontwil sorg (beskik) God dat alles wat met ons gebeur, ten goede vir ons
meewerk (Rom. 8:28) en dat dit daartoe moet bydra dat ons die ewige saligheid sal verkry (1
Pet. 1:3-9). die uitspraak van Petrus (1 Pet. 1:3-9) is van besondere belang in dié sin dat dit
toon dat beproewing vir die gelowige dien tot loutering van sy geloof - soos goud - met die
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oog op die verkryging van die ewige saligheid by die wederkoms van Christus. In die lig
hiervan kry al die mens se beproewings sin en betekenis.
1.3.6.3 Die werking van die Heilige Gees
Die werkwoorde wat van die Heilige Gees gebruik word, is verseker en gewillig en bereid
maak.
Die Heilige Gees vertroos ons deurdat Hy ons verseker dat ons ter wille van die
soenverdienste van Christus deel het aan die ewige lewe. Christus sê: "Dit verseker Ek julle:
Wie in My glo, het die ewige lewe" (Joh. 6:47). En ook: "Wie in My glo, sal lewe, al sterwe
hy ook". Hierdie en dergelike uitsprake maak die Heilige Gees deel van die kind van God se
lewe omdat Hy ons aan Christus verbind. So vind hy troos in die sekerheid dat die dood nie
die einde van alles is nie, maar slegs 'n deurgang na die ewige lewe. Ons behoort immers in
lewe en in sterwe aan Christus (Rom. 14:8) en niks kan ons van sy liefde skei nie (Rom.
8:38,39).
Die Heilige Gees maak ons ook gewillig en bereid om voortaan uit dankbaarheid vir die
verlossing deur Christus vir Hom te lewe. Dit beteken om uit liefde vir en dankbaarheid
teenoor Christus volgens al God se gebooie te lewe. En omdat die Heilige Gees ons gewillig
en bereid maak om sy gebooie te onderhou, is so 'n onderhouding vir die kind van God nie
swaar nie (1 Joh. 5:3).
1.4 VRAAG EN ANTWOORD 2
Hier word gevra wat die mens moet weet om in die troos wat in antwoord 1 genoem is, salig
te kan lewe en sterwe. In antwoord daarop word drie sake genoem wat terselfdertyd die
indeling van die Kategismus is, naamlik:

die sonde en ellende as oorsaak van die mens se behoefte aan troos;

die verlossing van sonde as middel tot verkryging van die troos;

die dankbaarheid as die wyse waarop die troos belewe moet word.
1.4.1 Die sonde as oorsaak van die behoefte aan troos
Die sonde beteken 'n breuk met die lewende en goeie God. Deur die sonde het die mens 'n
slaaf van die Satan geword wat net smart en leed oor die mens se lewe bring. die mens moet
dit deeglik besef. As 'n mens nie weet dat hy honger is nie, het hy nie behoefte aan kos nie.
As die mens sy sonde en die gevolge daarvan nie ken nie, sal hy geen behoefte hê om troos
by God in Christus te soek nie.
Wie hulle sonde nie ken nie, is ligsinnige optimiste wat die oorsaak van al die ellende in die
wêreld nie in die sonde as breuk met God soek nie, maar bloot in menslike optrede. Hulle
verbloem hulle sonde deur byvoorbeeld gierigheid spaarsaamheid te noem en hoogmoed
selfrespek.
1.4.2 Die verlossing van sonde as middel tot verkryging van troos
In sy groot liefde het God die mens opgesoek in sy sonde en vir hom verlossing van sonde
deur Jesus Christus bewerk. In Hom vind ons ware troos.
Daar is swartgallige pessimiste wat dit nie wil aanvaar nie omdat hulle beweer dat hulle
sonde te groot is om vergewe te word. Maar soms is so 'n houding net 'n goeie verskoning
vir hulle om nog in hulle sondes te volhard. By die kruis van Christus is daar nie plek vir so
'n gevoel en siening nie.
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1.4.3 Die dankbaarheid as wyse waarop die troos belewe word
Hierdie dankbaarheid dui nie op enkele losstaande emosies nie, maar op 'n hele
lewenshouding teenoor God. Dit moet ons aanspoor om altyd God se gebooie te onderhou
om Hom te eer. So sal die mens ook bewaar word vir bandeloosheid.
Hierdie drie dele moet wel onderskei word, maar dit mag in die daaglikse lewe nooit geskei
word nie. In 'n sekere sin moet 'n mens voortdurend al drie daadwerklik belewe. Dan voer hy
'n lewe wat gevul is met die troos wat God gee.
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SONDAG 2
2.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: die mens verkry kennis van sy sonde en ellende deur die wet van
God.
2.2 INDELING
Hier word gehandel oor drie sake:
2.2.1 die wet as kenbron van die mens se ellende (vr. en antw. 3);
2.2.2 die eis van die wet (vr. en antw. 4);
2.2.3 die onderhouding van die wet (vr. en antw. 5).
2.3 ENLEIDING
Kennis van die wet van God is vir die Christen van die allergrootste belang. En tog bestaan
die gevaar dat 'n mens die wet van God uit die hoof kan ken sonder om die werklike
betekenis daarvan te verstaan. Oënskynlik ken 'n mens dan die wet van God maar in
werklikheid ken jy dit dan tog nie. Dit was die probleem met 'n groot deel van die Jode
tydens Jesus se omwandeling op aarde en ook in die tyd waarin die apostels opgetree het.
Die gevaar moet by die behandeling van hierdie deel van die belydenis goed in gedagte
gehou word.
2.4 DIE WET AS KENBRON VAN DIE MENS SE ELLENDE (vgl. 2.2.1)
Dat 'n mens jou sonde en ellende uit die wet van God ken, word in die Skrif baie duidelik
aangetoon. Paulus sê: "Deur die wet leer 'n mens wat sonde is" (Rom. 3:20). En ook: "Ek
sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie
geweet het dat dit sonde is om te begeer nie as die wet nie gesê het: 'Jy mag nie begeer nie'"
(Rom. 7:7).
Die wet is soos 'n spieël. Soos 'n mens in 'n spieël kan sien hoe vuil of skoon jy is, so kan 'n
mens aan die hand van die wet sien hoe sondig jy is.
Tog is daarmee nie alles gesê nie. In 'n sekere sin is dit selfs so dat 'n mens jou sonde en
ellende nie uit die wet van God kan ken nie - altans nie daaruit alleen nie. As die Heilige
Gees nie 'n mens se verstand verlig om die werklike betekenis van die wet van God reg te
verstaan nie, sal dit nie moontlik wees om jou sonde en ellende daaruit te ken nie. Daarvan is
daar verskeie voorbeelde in die Skrif.
a. Christus sê byvoorbeeld aan die wetgeleerders:
"Ellende wag vir julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem.
Self het julle nie ingegaan nie en dié wat wel wou ingaan, vir hulle het julle verhinder." (Luk.
11:52).
Hulle is wetgeleerdes en tog ken hulle nie die ware betekenis van die wet nie omdat hulle die
Heilige Gees weerstaan (Hand. 7:51) en so die ware betekenis van die wet nie ken of
verstaan nie.
b. Christus word voor Pilatus aangekla deur die Fariseërs, die skrifgeleerdes en hulle
geesgenote - dus mense wat veronderstel is om die wet van God goed te ken. En wat sê hulle
dan aan Pilatus?
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"Ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die Seun van God
voorgedoen het" (Joh. 19:7).
In die naam van die wet van God moet Christus, wat die wet vervul het, volgens die Joodse
leiers gekruisig word omdat hulle van oordeel was dat Hy die wet op 'n verskriklike wyse
oortree het. Die fout wat hierdie leiers maak, kan nie aan die wet toegeskryf word nie, maar
aan hulle verstaan van die wet. En hulle verstaan die wet verkeerd omdat hulle nie die
Heilige Gees het wat aan hulle die nodige insig in die wet gee nie.
c. Stefanus het aan die Jode gesê:
"Julle hardkoppiges! Julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle
weerstaan altyd die Heilige Gees ... Julle is die mense wat deur die bemiddeling van engele
die wet van God ontvang het, en tog het julle dit nie gehoorsaam nie" (Hand. 7:51,53).
Omdat hulle die Heilige Gees weerstaan, verstaan hulle nie die wet van God nie en
gehoorsaam hulle dit ook nie. Dit was vir hulle onmoontlik om hulle ellende uit die wet van
God te ken.
d. Christus skryf aan die kerk van Laodisea:
"Julle sê: 'Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie', en julle weet nie dat julle
ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal" (Op. 3:17).
Omdat hulle nie met die Heilige Gees vervul is nie, dink hulle dat dit met hulle goed gaan,
terwyl dit in werklikheid met hulle ontstellend sleg gaan. Sonder die Heilige Gees was dit
nie vir hulle moontlik om hulle sonde en ellende uit die Woord en wet van God te ken nie.
Hieruit is dit duidelik dat om jou sonde en ellende werklik te ken, 'n mens nie net die Woord
moet bestudeer om die wet van God te ken nie, maar ook volhardend moet bid dat God sy
Heilige Gees aan ons moet gee wat ons sal help om die ware betekenis van die wet reg te
verstaan.
2.5 DIE EIS VAN DIE WET (vgl. 2.2.2)
Die eis van die wet is liefde. Die mens moet God liefhê met sy hele hart, hele siel, sy hele
verstand en al sy kragte. In Matt. 22:37 word die liefde tot God met al jou kragte nie
genoem nie, maar in Mark. 12:30 en Luk. 10:27 wel. Met die vier woorde word die mens se
hele lewe omvat:





die hart - want daaruit is die oorspronge van die lewe; daar word die gang van die lewe
bepaal (Spr. 4:23);
die siel - met al sy talente en gawes;
die verstand - die wêreld van gedagtes, al die mense se beplanning, sy beoefening van
die wetenskap, ens.
die kragte - al die mens se handelinge.

Jou naaste moet jy liefhê soos jouself.
Hierdie antwoord van Christus is radikaal anders as die Joodse leiers van destyds se siening
van die wet. Hulle het die wet van die Here met akrobatiese vernuf versplinter in meer as
400 negatiewe en positiewe bepalings. Hierdie wette of bepalings het hulle dan ingedeel in
orde van belangrikheid: sommige was swaar en ander was lig. In al hulle voorskrifte het die
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nadruk veral geval op die uiterlike. Dit is wat gebeur as 'n mens godsdiens wil beoefen
sonder die Heilige Gees.
Daarteenoor sê Christus dat daar in werklikheid net een wet is en dit is liefde: tot God en tot
die naaste. Op die wyse toon Christus dat die groot saak in die mens se verhouding tot God
nie bloot uiterlike dade is nie, maar die regte gesindheid. En hierdie regte gesindheid kan die
mens alleen hê as die Gees van God in hom woon en werk.
2.6 DIE ONDERHOUDING VAN DIE WET (vgl.2.2.3)
Kan ek God 100% liefhê soos Hy vra?
Kan ek my naaste liefhê soos myself?
As God se Heilige Gees my lei om sy wet reg te verstaan en my eie lewe in die lig daarvan te
sien, moet ek op die vrae antwoord: Nee, ek kan nie! Ek is van nature vanweë my sonde
geneig om God en my naaste te haat.
Maar as ek dit sien, sien ek ook die oordeel van God wat Paulus in Galasiërs 3:10 soos volg
aandui: "Daar rus 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet
geskrywe staan nie." (Vgl. Deut. 27:26.)
Vervloek deur God! Dit is verskriklik. Dit is ons ellende!
Maar as ons dit besef, staan ons reeds in die lig van God se genade. Want teenoor Paulus se
uitspraak in Galasiërs 3:10 staan sy verdere uitspraak in Galasiërs 3:13: "Christus het ons
losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word."
Christus wat valslik vervloek is onder sy eie wet. baan vir ons die weg om bevry te word van
die vloek wat regtens ons deel moes word.
Ons moet God bid om die gawe en verligting van die Heilige Gees: sodat ons die wet van
God reg kan ken; sodat ons in die lig van die wet ons sonde en ellende reg kan ken; sodat ons
die verlossing van ons sonde deur Christus reg kan ken; sodat ons kan weet dat ons dankbaar
teenoor God moet wees en uit dankbaarheid sy wet moet onderhou.
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SONDAG 3
3.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: die sondeval van die mens. Breër aangedui sou 'n mens kon sê dat
hierdie sondagsafdeling handel oor die wyse waarop die mens in sonde geval het en die
ernstige implikasies daarvan.
3.2 INDELING
Hier word oor drie sake gehandel:
3.2.1 die hoë posisie vanwaar die mens in sonde geval het (vr. & antw. 6);
3.2.2 hoe hy geval het (vr. & antw. 7)
3.2.3 hoe diep hy geval het (vr. & antw. 8)
3.3 INLEIDING
Hier op aarde vind soms groot rampe plaas wat baie ellende en verdriet veroorsaak. Daar is
egter geen ramp wat naastenby met die sondeval vergelyk kan word nie, want die ramp van
die sondeval is eintlik die oorsaak van alle rampe en ellende in die wêreld. Die smartlike
gevolge daarvan raak elke mens wat daar op die aarde was, is en sal wees van die skepping af
tot by die wederkoms van Christus.
3.4 DIE HOË POSISIE VANWAAR DIE MENS IN SONDE GEVAL HET
3.4.1 Die hoofsin
Die hoofsin is: God het die mens goed geskep.
3.4.2 Is die sonde God se skuld?
Is dit God se skuld dat die mens in sonde geval het? Daar is mense wat meen dat dit wel die
geval is. Hy sou dan die oorsaak wees dat die mens geneig is om te haat in plaas van om lief
te hê (vgl. antw. 5).
Die Kategismus wys dié siening af deur aan te toon hoe God die mens geskep het.
3.4.3 God het die mens goed geskep
In Genesis 1:31 word gesê dat alles wat God gemaak het "baie goed" was. Dit beteken dat
die mens volmaak, sonder vlek of rimpel was, maar ook dat hy so geskep is dat hy aan sy
godgegewe doel en bestemming kon beantwoord.
Wat die woord goed in hierdie verband beteken, word op verskillende maniere aangedui:
3.4.3.1 God het die mens na sy ewebeeld geskep (Gen. 1:26,27).
Om beeld van God te wees het in hoofsaak twee betekenisse, naamlik representasie en
relasie.
3.4.3.1.1 Representasie
Dit beteken dat die mens God se verteenwoordiger op aarde is en die roeping het om sy
belange te behartig.
3.4.3.1.2 Relasie
Dit beteken dat die mens veral vóór die sondeval - in baie opsigte na God gelyk het. Herman
Bavinck stel dit so: "Wat die mens in die klein is, is God in die groot, in die oneindig grote;
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hy is as skepsel volstrek van God afhanklik, maar is tog as mens aan Hom verwant soos 'n
seun aan sy vader."
Om die beeld van God te wees beteken om God waarneembaar te maak in jou lewe, en veral
voor die sondeval kon die mens dit doen. Die NGB (art. 14) sê dat God die mens na sy beeld
gemaak het sodat hy met sy wil in alles met die wil van God kon ooreenstem" en ... as die
mens met sy wil ooreenstem met die wil van God, moet hy mos die beeld van God vertoon.
Enkele trekke waarin die mens die beeld van God vertoon en veral voor die sondeval vertoon
het, is die volgende: God is liefde - die mens kan ook liefhê; God het kennis (Hy is alwetend)
die mens het ook kennis; God heers - die mens kan ook heers; ens.
3.4.3.2 God het die mens in ware geregtigheid geskep
Die mens het in homself geweet wat goed en reg is volgens die wil van God en hy het dit ook
gedoen.
3.4.3.3 God het die mens in ware heiligheid geskep
Dit beteken dat die mens innerlik en uiterlik rein en sonder sonde was.
3.4.3.4 God het die mens so geskape dat hy Hom kon ken, liefhê en dien
Die mens is so geskape dat hy God as profeet reg kon ken; as priester van harte kon liefhê;
as koning God in die ewige saligheid kon dien. (Vgl. Op. 22:3,5: in die ewige saligheid is die
verlostes diensknegte én konings.)
Dit is hoe God die mens geskep het. Daarom moet die rede vir die sonde van die mens nie by
God gesoek word nie.
Van hierdie hoë posisie af het die mens geval toe hy sonde gedoen het.
3.5 HOE DIE MENS IN SONDE GEVAL HET
3.5.1 Die hoof sin
Die hoofsin is: (Hierdie verdorwe natuur van die mens kom) van die val en
ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys.
3.5.2 Die sondeval
God het sy eer daarin gesoek dat die mens aan Hom gehoorsaam sal bly ook al is hy in staat
om anders te handel. Daarom het Hy by die wet wat tydens die skepping in die mens se hart
gelê is 'n ekstra gebod aan hom gegee waarvan hy die sin nie kon insien nie maar waaraan hy
gehoorsaam moes wees bloot omdat God dit geëis het. Dié ekstra gebod is gegee in die
proefgebod (Gen.: 2:16,17). As hy daaraan gehoorsaam is, ontvang hy die ewige lewe, maar
as hy daaraan ongehoorsaam is, sal hy sterwe.
Satan het met misleiding en bedrog die mens verlei. "Toe besef die vrou dat die boom se
vrugte goed is om van te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis gee. En sy
het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet"
(Gen. 3:6).
In hierdie eenvoudige woorde word die ontsettendste van alle wêreldrampe meegedeel. Al
die verhoudings tussen God en die skepping, tussen God en mens, tussen mens en mens.
tussen mens en dier, is geskend en verwring.
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Hierdie daad word aangedui as val en ongehoorsaamheid. Die woord val kan moontlik sien
op die verleiding van Satan. Maar die sondeval is ook ongehoorsaamheid. Dit toon aan dat
die mens nie maar net 'n beklaenswaardige slagoffer is nie, maar dat hy ten volle
toerekenbaar is, dat dit 'n opsetlike daad teen sy beterwete in.
3.5.3 Die gevolge van die sondeval
Die natuur van die mens is so verdorwe dat alle mense in sonde ontvang en gebore word (Ps.
51:7). Ten opsigte van die erf sonde word gewoonlik onderskei tussen erfskuld en erfsmet.
3.5.3.1 Erfskuld
Adam het nie in persoonlike hoedanigheid gesondig nie maar in amptelike hoedanigheid as
eerste mens en hoof van die werkverbond. Daarom het sy sonde tot gevolg dat alle mense
sondaars is en skuldig staan voor God. Dit kan vergelyk word met 'n staatshoof wat oorlog
verklaar: dit het tot gevolg dat sy hele volk, klein en groot, in 'n staat van oorlog teenoor die
vyand is en deur die vyand aangeval en doodgemaak kan word. (Vgl. Rom. 5:12; Ef. 2:1).
3.5.3.2 Erfsmet
Daaronder word verstaan dat, soos kinders sekere eienskappe van hulle ouers erf (velkleur,
kleur van hare, gelaatstrekke, ens.) so erf hulle ook van hulle ouers die innerlike neiging om
sonde te doen (Ps. 51:7).
Uit Hierdie bedding van die erfsonde groei die sondige gedagtes, woorde en dade van die
mens. Daarom staan die mens as skuldige voor God en verdien om met die tydelike en ewige
straf na liggaam en siel gestraf te word.
3.6 HOE DIEP DIE MENS GEVAL HET
Die hoofsin lê opgestuit in die vraag en kan so geformuleer word: ("Ons is) so verdorwe dat
ons (uit onsself) glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is."
Die mens het so diep geval dat hy uit homself (negatief) nie in staat is om iets goeds te doen
nie en (positief) tot alle kwaad geneig is. Uit die sondige mens kan daar, sonder die hulp van
God, niks goeds na vore kom nie. Daarby is hy geneig tot alle kwaad. Daar is geen enkele
sonde wat nie ook 'n aansluiting in elke mens vind en waarin hy nie kan verval nie.
So diep het die mens deur die sonde geval: hy het in die grootste ellende beland en hy is ook
nie in staat om deur eie vermoëns daarvan bevry te word nie.
Wie die beeld van die Seun van God vertoon, sal ook saam met Paulus kan sê: "Nou is dit nie
meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe" (Gal. 20:20), en: "Om te lewe, is vir
my Christus, en om te sterwe, is vir my wins" (Fil. 1:21).
In sy ontfermende genade het God sy Seun gestuur om te ly en te sterf vir ons sondes. So het
Hy vir ons die ware en ewige lewe verwerf. Die Heilige Gees laat die mens deel in die
verlossing deur Jesus Christus. As dit gebeur, vind die weergeboorte (wedergeboorte) plaas.
Die Heilige Gees werk die weergeboorte in die mens deur die verkondiging van die evangelie
(1 Pet. 1:23,25).
Deur die verlossing van Christus en die werking van die Heilige Gees is die beeld van God in
die mens weer herstel (nou: ten dele, hiernamaals: ten volle). Daarom het die Christen ook
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die roeping om onder alle omstandighede die beeld van God te vertoon. God het ons immers
bestem "om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun" (Rom. 8:29), en wie die Seun se
beeld vertoon, vertoon ook die beeld van God.
Wie die beeld van die Seun van God vertoon, sal ook saam met Paulus kan sê: "Nou is dit nie
meer ek wat lewe nie, maar Christus wat m my lewe" (Gal. 2:20), en: "Om te lewe is vir my
Christus, en om te sterwe is vir my wins" (Fil. 1:21).
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SONDAG 4
4.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: menslike bedenkings (verontskuldigings) teen God se straf op die
sonde.
4.2 INLEIDING
As die mens oortree het, probeer hy byna altyd om hom te verontskuldig: in geregshowe,
kinders teenoor ouers, werknemer teenoor werkgewer, vriend(in) teenoor vriend(in), lidmaat
teenoor ampsdraer. Daarby kan die verontskuldigings so maklik ontaard in beskuldigings.
Dit is erg as teenoor ander mense so opgetree word, maar nog baie erger as so teenoor God
opgetree word. Met so 'n optrede kry 'n mens te doen in Sondag 4.
4.3 INDELING
In die drie vrae en antwoorde word drie bedenkings van die mens teen God se optrede aan
die orde gestel:
4.3.1 God doen die mens 'n onreg aan deur van die mens te eis wat hy nie kan doen nie
(vraag en antwoord 9).
4.3.2 God het 'n oordrewe sin vir geregtigheid; dit is nie nodig nie, want Hy kan die sonde
maar ongestraf laat bly (vraag en antwoord 10)
4.3.3 God se streng geregtigheid is in botsing met sy barmhartigheid (vraag en antwoord 11).
4.4 BEDENKING NR. 1: GOD DOEN DIE MENS 'N ONREG AAN DEUR
VAN HOM TE EIS WAT HY NIE KAN DOEN NIE (vraag en antwoord 9).
4.4.1 Hoofsin
Die hoofsin is tot 'n groot mate in die vraag geleë: God doen die mens geen onreg aan deur
van hom te eis wat hy nie kan doen nie.
4.4.2 Motivering
God doen die mens geen onreg aan deur van hom te eis wat hy nie kan doen nie, want God
het die mens so geskape dat hy aan sy eise kon voldoen. Voor die sondeval kon die mens
God bo alles liefhê en sy naaste soos homself - op 'n volmaakte wyse. God het self gesorg
dat hy dit kon doen.
Maar wat het gebeur? Adam het homself en sy hele nageslag beroof van die vermoë om aan
God se eis te voldoen deur sy moedswillige ongehoorsaamheid nadat hy deur die duiwel
verlei is. Dit is dus nie God wat dit vir die mens onmoontlik gemaak het om aan sy eise te
voldoen nie, maar die mens het dit vir homself onmoontlik gemaak. Daarom doen God die
mens geen onreg aan as Hy sy oorspronklike eise bly handhaaf nie.
Dit kan aan die hand van 'n voorbeeld so verduidelik word: 'n Firma stel aan 'n student 'n
beurs beskikbaar op voorwaarde dat hy sukses in sy studie moet behaal en daarna 'n aantal
jare vir die firma moet werk of anders die geld terug moet betaal. Maar die student doen nie
sy plig in sy studie nie en druip. Doen die firma die student nou 'n onreg aan as hy van hom
eis om die geld terug te betaal? Nee, hoegenaamd nie, want hy het gesorg dat die student óf
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kon slaag óf die geld terug kon betaal.
In 'n soortgelyke situasie is die mens na die sondeval. Daarom doen God hom geen onreg
aan deur na die sondeval nog steeds van hom te bly eis om te doen wat hy voor die sondeval
kon doen nie.
4.5 BEDENKING NR. 2: DIT IS NIE NODIG DAT GOD DIE SONDE MOET STRAF
NIE (vraag en antwoord 10).
4.5.1 Hoofsin
Ook in hierdie geval is die hoofsin tot 'n groot mate in die vraag geleë: God wil hierdie
ongehoorsaamheid en afval nie ongestraf laat bly nie.
4.5.2 Motivering
Teenoor die gedagte dat dit nie nodig is dat God die sonde moet straf nie en dat Hy dit maar
deur die vingers kan sien, word gestel dat die geregtigheid van God so iets nie moontlik
maak nie.
By ons as mense is daar reeds 'n gevoel van reg wat in opstand kom teen onreg. Hoeveel te
meer moet die Here, die God van geregtigheid Hom nie vertoorn wanneer die reg gekrenk
word en sy gebooie geminag word nie? Om passief die verkeerde toe te laat, om die sonde
deur die vingers te sien is by God ten ene male onmoontlik. Dit is in stryd met sy Heilige
wese. Hy is immers 'n "God van trou en sonder onreg; regverdig en reg is Hy" (Deut. 32:4).
As God Hom nie oor die sonde vertoorn en dit op 'n regverdige wyse straf nie, hou Hy op om
'n God van geregtigheid en heiligheid te wees. Daarom het Hy 'n vloek uitgespreek oor almal
wat nie in alles aan Hom gehoorsaam is nie: "Daar rus 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik
alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie" (Gal. 3:10; vgl. Deut. 27:26).
4.6 BEDENKING NR. 3: DIE FEIT DAT GOD DIE SONDE WIL STRAF, BRING
HOM IN BOTSING MET SY BARMHARTIGHEID (vraag en antwoord 11).
4.6.1 Hoofsin
Die hoofsin is: God is barmhartig, maar Hy is ook regverdig
4.6.2 Motivering
Hierdie bedenking rus op 'n valse probleemstelling, naamlik dat God se deugde met mekaar
in stryd is; dat sy geregtigheid in stryd is met sy barmhartigheid. Maar God se deugde kan
nie van mekaar geskel word nie, want God is sy deugde: God is barmhartigheid en God is
regverdigheid. Daarom is die mens dwaas as hy in sy ellende met die oog op sy verlossing
appelleer op God se barmhartigheid teen sy regverdigheid. As God se deugde met mekaar in
stryd was, sou Hy opgehou het om God te wees. Daarom is Hierdie bedenking 'n aantasting
van die eer van God.
Hierdie aantasting van God se eer word aangetref by hulle wat maar net praat en preek van
liewe Jesus en van God se liefde wat alles verdra en alles vergewe. Dan word vergeet dat die
Skrif ook sê dat God 'n verterende vuur is (Heb. 12:29; Deut. 4:24).
Die mens verdien om vanweë sy sonde met die "swaarste straf" gestraf te word - "Dit is die
ewige straf aan liggaam en siel." Hier word sonder enige twyfel na die helse straf verwys.
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God se regverdigheid en barmhartigheid is in volkome harmonie met mekaar. Dit word
duidelik geopenbaar in die soenverdienste van Christus aan die kruis. Daar word aan God se
geregtigheid voldoen, maar daar openbaar God ook sy groot barmhartigheid.
Aan die kruis dra Christus kragtens die regverdigheld van God die volle straf op die sonde
van al die mense. Maar juis so bewys God aan ons barmhartigheid: "Hy het Hom wat geen
sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in
Hom"(2 Kor. 5:21).
God kan met niks minder as volkome geregtigheid tevrede wees nie en die mens kan met
niks minder as volkome genade (barmhartigheid) voor God verskyn nie. En in Christus aan
die kruis kan sowel God se geregtigheid as sy barmhartigheid gesien word. Aan die kruis het
die Seun van God die regverdige oordeel oor die sonde gedra, maar daar het Hy ook vir ons
die vergewende genade verwerf.
4.7 SLOT
Nie een van die bedenkings teen God se straf op die sonde het enige krag nie. Maar God
beskik dit so dat aan die kruis terselfdertyd aan sy reg voldoen word en aan die mens genade
bewys word.
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SONDAG 5
5.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is die vraag: Hoe kan die mens verlos word?
5.2 INLEIDING
Die vorige Sondag dui aan dat die mens skuldig is voor God vanweë sy sonde en verdien om
kragtens God se regverdige oordeel tydelik en ewig gestraf te word. Geen bedenkings kan
teen God se optrede ingebring word nie.
Die hoofstuk oor die ellende eindig dus daarmee dat die mens by wyse van spreke in 'n
pikdonker gevangenis gegooi word en nou wag om kragtens die regverdige oordeel van God
gestraf te word. En vanuit hierdie gevangenis vra die mens nou die vraag (soos aangedui in
vraag 12 van die H.K.) wat hy moet doen om verlos te word. Christus formuleer hierdie
vraag so: "Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?" (Mark. 8:37, 1953-vertaling).
Deur die woord losprys te gebruik, sluit Christus aan by Eksodus 21:28-30, waar gehandel
word oor die stoterige bees. Let veral op die gebruik van die woorde losgeld en lossing in
vers 30. In aansluiting daarby vra Christus wat 'n mens sal gee as losprys vir sy siel.
Daarmee wys Hy die ontsettende nood aan waarin die mens verkeer en Hy vra wat die mens
kan betaal om uit hierdie nood verlos te word. En juis daaroor gaan dit in Sondag 5.
Dat die idee van die losprys 'n sentrale plek in Sondag 5 inneem, blyk uit die herhaling van
die woord betaal. Dit word aangetref in antwoord 12 en in vrae 13 en 14.
Dit gaan hier dus om die vraag: Wat kan gedoen of betaal word sodat die mens uit die
gevangenis van sonde en God se ewige straf verlos kan word?
5.3 INDELING
Hier word veral oor die volgende drie sake gehandel:
5.3.1 die voorwaarde vir verlossing (vr. & antw. 12);
5.3.2 die moontlikhede van verlossing (vr. & antw. 13,14);
5.3.3 die Middelaar van die verlossing (vr. & antw. 15).
5.4 DIE VOORWAARDE VIR VERLOSSING (vr. & antw. 12)
Die hoofsin kan 'n mens soos volg formuleer: Ons kan van die straf bevry en in genade
aangeneem word as daar aan God se geregtigheid voldoen word.
Nadat die mens bely het dat hy die regverdige straf van God verdien, vra hy hoe hy van die
straf bevry kan word en weer in genade aangeneem kan word. Hy vra dus in werklikheid:
"Wat sal die mens gee as losprys vir sy siel?"
Die antwoord dui daarop dat daar wel 'n moontlikheld is om verlos te word en dit is dat aan
God se geregtigheid voldoen word. Dit kan alleen gedoen word as daar 'n losprys gevind
word waarmee vir die mens se sonde betaal word. Die mens smeek om genade maar in die
antwoord word gepraat van voldoening, selfs volkome voldoening ("ten volle betaal"). 'n
Mens hoor daarin die woorde van Jesus: "Dit verseker Ek jou: Jy sal daar sekerlik nie uitkom
voordat jy die laaste sent betaal het nie" (Matt. 5:26).
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Die voorwaarde vir die verlossing is dat daar aan God se reg voldoen moet word en 'n
losprys wat vir God aanvaarbaar is, betaal word.
5.5 DIE MOONTLIKHEDE VAN VERLOSSING (vr. & antw. 13,14)
Terwyl dit so is dat verlossing slegs deur die betaling van 'n losprys verkry kan word, word
verskillende moontlikhede om so 'n losprys te bekom ondersoek.
Eers is daar die moontlikheld van selfverlossing? Kan die mens nie self vir sy sonde betaal
nie?
Dit is ongelooflik wat die mens aan God wil voorhou as rede (losprys) waarom God hom in
genade moet aansien: sy gebede, sy kerklike bydraes, sy trou en ywer in God se diens, sy
mooi karakter en edele inbors, sy nederigheid, ens. Maar daarmee kan hy niks van sy skuld
voor God betaal nie, omdat ook aan dié dade en optrede soveel sonde kleef dat hy, in plaas
van om sy skuld minder te maak, dit nog net elke dag meer maak. Bowendien, as ons al
daardie dinge gedoen het, is ons nog maar net onverdienstelike diensknegte wat bloot gedoen
het wat ons verplig was om te doen (Luk. 17:10). Daarom kan ek self geen losprys verskaf
nie.
As die mens self nie die losprys kan verskaf nie, wat van ander geskape wesens: engele,
diere of ander mense? 'n Mens dink hier aan die vrae van die profeet Miga: "Wat sal ek
saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers
na Hom toe gaan, met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met tien
duisende offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my
liggaam kom, vir my oortreding?" (Miga 6:6.7).
Engele kan die mens nie verlos nie, want hulle het nie liggame nie en die mens het ook na
die liggaam gesondig. Diere kan ook nie, want die dier het nie 'n siel nie. Bowendien wil
God nie die sonde van een skepsel aan 'n ander skepsel straf nie. Wat van ander mense?
Iemand soos Moses was tog bereid dat sy naam uit God se boek uitgevee kan word as Israel
maar op die wyse gered kan word (Eks. 32:32). Uit Ps. 49:8-10 is dit duidelik dat een mens
ook nie 'n losprys vir 'n ander voor God kan betaal nie, want Dawid sê: "Een mens kan tog
nie 'n ander loskoop van die dood en aan God 'n losprys vir hom betaal nie. Die prys van 'n
mens se lewe is te hoog. Wat hy kan betaal, sal nooit genoeg wees dat hy vir altyd sal lewe
en die dood nooit sal smaak nie."
In die lig hiervan bely ons ootmoedig: Geen blote skepsel kan "die las van die ewige toorn
van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie."
5.6 DIE MIDDELAAR VAN VERLOSSING (vr. & antw. 15)
In vraag en antwoord 15 word dit duidelik dat daar nie net 'n middel ('n losprys sonder meer)
nodig is nie maar 'n middelaar wat die losprys kan verwerf en betaal en so verlossing
bewerk. En slegs iemand wat 'n ware (egte) en regverdige (sondelose) mens is en
tegelykertyd waaragtige God is, kan so 'n middelaar wees wat in staat is om die losprys te
betaal.
So 'n persoon kon nooit deur die mens verskaf word nie. God alleen kan. En God het dit in
sy groot genade gedoen toe Hy sy Seun gegee het soos dit deur die engel aan die herders
aangekondig is (Luk. 2:10,11).
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Op die vraag: Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? gee God self die antwoord. Hy doen
dit onder andere by monde van Johannes as hy na Jesus wys en sê: "Dáár is die Lam van God
wat die sonde van die wêreld wegneem" (Joh. 1:29). Daarom sê Christus self ook: "Kom na
My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle ms gee" (Matt. 11:28).
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SONDAG 6
6.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: die Skrif getuig dat Jesus Christus ons Middelaar en Verlosser is.
6.2 INLEIDING
Van Sondag 2 af word ons al hoe nader na die hoogtepunt gebring. Eers word ons oortuig
van ons sonde en skuld. Dan word ons daarop gewys dat ons vanweë ons sonde voor God
doemwaardig is. Daarna is ons eie onmag en die onmag van ander skepsele om ons te verlos
aangedui. Dan word 'n middelaar gesoek wat tussen God en ons kan staan. En eindelik word
Christus in vraag en antwoord 18 as die Middelaar aangedui. Dit is die hoogtepunt.
6.3 INDELING
Hier word veral oor die volgende drie sake gehandel:
6.3.1 die vereistes vir die Middelaar (vr. & antw. 16,17);
6.3.2 die Persoon van die Middelaar (vr. & antw. 18);
6.3.3 die getuienis oor die Middelaar (vr. & antw. 19).
6.4 DIE VEREISTES VIR DIE MIDDELAAR (vr. & antw. 16, 17)
6.4.1 Hy moet 'n ware en sondelose mens wees
In die vraag wat gestel word: "Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees?" (vraag
16) word twee sake veral beklemtoon: hy moet 'n ware mens wees en hy moet 'n regverdige
(sondelose) mens wees.
Op die vraag waarom hy 'n ware mens moet wees, word geantwoord: "Omdat die
geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal.
Dat die Middelaar 'n ware mens moet wees, is 'n heilige moet; dit is 'n eis van God se
geregtigheid. Dit is trouens die mens wat gesondig het. Daarom moet die Middelaar wat vir
ons sonde kan betaal ook 'n mens wees.
Die Middelaar moet presies so 'n mens soos ons wees: een wat 'n stamboom en 'n
geslagsregister het; een wat opgroei soos elke kind; een wat honger en dors kan word en ook
kan trane stort. Hy moet 'n losser (go-ël), 'n bloedverwant van die mens wees (Lev. 25:23-31;
Rut 3 en 4). Hy moes dus 'n mens soos enige ander mens wees, "In alle opsigte aan sy
broeders gelyk" (Heb. 2:17).
Die enigste verskil tussen Hom en die ander mense moet wees dat Hy geen sonde moes hê
nie (Heb. 7:26,27). Dit spreek ook vanself. Net soos iemand wat self bankrot is ander mense
nie van hulle bankrotskap kan red nie, so kan iemand wat self skuldig staan omdat hy 'n
sondaar is ander nie van hulle sondes verlos nie.
6.4.2 Hy moet waarlik God wees
Geen mens, ook nie 'n sondelose mens, se krag en uithouvermoë is voldoende om God se
straf op die sonde te kan dra en die vlamme van sy toorn oor die sonde te blus nie. Daarom
moes ons Middelaar ook waarlik God wees. (Teenoor die Jehowa-getuies wat die Godheid
van Christus loën, bely ons sy Godheid. Vgl. Rom. 9:5; Kol. 2:9; Tit. 2:13; 1 Joh. 5:20.)
Christus het nie na sy goddelike natuur gely nie maar net na sy menslike natuur. Maar sy
goddelike natuur was nodig om sy menslike natuur in so 'n mate te versterk dat Hy die volle
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toorn van God aan sy menslike natuur kon dra en terselfdertyd vir ons die geregtigheid en die
ewige lewe kon verwerf en teruggee.
God en mens in een persoon verenig so 'n Middelaar het ons nodig. Hy is een van ons, want
Hy is 'n mens. Tog is Hy tot baie meer in staat as die mens, want Hy is ook waarlik God. Hy
is die skeidsregter tussen God en mens waarna Job gesoek het, want Hy kan sy hand op God
en op die mens lê (Job. 9:33). Daarom kan Paulus van Christus sê: "Daar is immers net een
God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus wat
Homself as 'n losprys vir almal gegee het" (1 Tim. 2:5,6).
6.5 DIE PERSOON VAN DIE MIDDELAAR
6.5.1 Wie die Middelaar is
Op die vraag wie die Middelaar is wat ware God en ware, regverdige (sondelose) mens is, is
daar net een antwoord: Ons Here Jesus Christus. (Vgl. 1 Tim. 2:5,6 hierbo.)
6.5.2 Wat die Middelaar vir ons beteken
Die Kategismus volstaan nie net met die belydenis dat Jesus Christus ons Middelaar is nie,
maar dui ook aan wat Christus vir ons beteken. Want ons bely dat God Hom vir ons gegee
het "tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing." In hierdie antwoord
word 'n deel van 1 Korintiërs 1:30 byna woordeliks oorgeneem. Daar sê Paulus: "Maar deur
Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en
heiligmaking en verlossing" (1953-vertaling).
In die vier begrippe word iets van die betekenis van Christus vir ons aangedui.
6.5.2.1 Wysheid
Die woord wysheid in 1 Korintiërs 1:30 staan teenoor vers 23 waar Christus wat gekruisig is,
genoem word 'n struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke".
Die sogenaamde wysheid van hierdie wêreld is, as dit van Christus losgemaak word, niks
anders nie as dwaasheid, veral om twee redes:

dit is net op hierdie lewe gerig en beteken vir ons niks as ons voor die regterstoel van
God verskyn nie;

dit kan op die diepste lewensvrae geen antwoorde gee nie. Kan die ontdekker van
kernkrag of die uitvinder van polio entstof my troos as ek by die oop graf van 'n
geliefde staan soos Christus my daar kan troos?
6.5.2.2 Geregtigheid
Die wêreld se geregtigheid is dikwels die verskriklikste ongeregtigheid.
Met dubbele mate word gemeet: in die een geval word moord verswyg of geregverdig, in die
ander geval word 'n groot bohaai daaroor opgeskop en word dit as die grootste onreg beskou.
Daarteenoor staan Christus se geregtigheid waaraan die gelowige deel het en waardeur hy as
'n regverdige voor God kan verskyn. Dit verplig hom om ook regverdig teenoor sy
medemens - vriend of vyand - op te tree.
6.5.2.3 Heiligmaking
Die wêreld waarin ons lewe is onheilig, onrein en besmet. En die onheiligheid en onreinheid
tref ons ook in ons eie lewens aan. Hoe kan ons daarvan bevry word? Alleen as ons deur die
geloof aan Christus verbonde is soos die ranke aan die wingerdstok, want Hy laat ons deel in
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die heiligheid wat Hy vir ons verwerf het; Hy gee sy Heilige Gees aan ons om ons te lei; Hy
laat ons voortgaan op die pad van heiligmaking of daaglikse bekering.
6.5.2.4 Verlossing
Die woord verlossing is eintlik 'n samevatting van die vorige drie én van al die skatte van
genade wat Christus vir ons verwerf het.
Dat Christus ook ons wysheid, geregtigheid, heiligmaking en verlossing is, moet blyk uit ons
hele lewe.
6.6 DIE GETUIENIS OOR DIE MIDDELAAR (vr. en antw. 19)
6.6.1 Die Skrif getuig dat Jesus die Christus is
Waarvandaan kom die kennis dat Jesus Christus ons Middelaar en Verlosser is? Die
antwoord is dat ons dit kry uit die heilige evangelie. Maar dan word dit duidelik gestel dat
met evangelie hier nie slegs die boeke van Matteus, Markus, Lukas en Johannes bedoel word
nie, maar die hele Bybel. God het die evangelie deur die moederbelofte in die paradys aan
die mens bekendgemaak. Daarna het Hy dit op verskillende wyses deur die loop van die
eeue in die Ou-Testamentiese tyd gedoen. Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun self
bekendgemaak.
Dat die hele Skrif daarvan getuig dat Jesus Christus ons Middelaar en Verlosser is, is
duidelik uit Jesus se eie woorde. Aan die Fariseërs het Hy gesê: "Julle ondersoek die Skrifte
omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is die wat van My getuig (Joh.
5:39).
6.6.2 Die lyne van die getuienis
In die getuienis van die Skrif aangaande Christus kan veral drie lyne onderskei word:
6.6.2.1 Die lyn van die afstamming van Christus
Hierdie lyn loop van Adam en Eva oor Dawid na Josef en Maria.
6.6.2.2 Die lyn van die lyde van Christus
Reeds in die moederbelofte is daar sprake van stryd en dit impliseer lyde. Die lyde is verder
afgebeeld in die diere wat as offers moes sterwe. In die profesieë word Hy geteken as die
Man van Smarte (Jes. 53). Dit alles word vervul in sy bitter en smadelike lyde aan die kruis.
6.6.2.3 Die lyn van die heerlikheid van Christus
In die moederbelofte is daar al sprake van sy triomf. Jesaja getuig daarvan as hy sê dat Hy
genoem word: "Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors" (Jes. 9:5).
En in die volheid van die tyd gaan dit alles in vervulling. Dan word Christus geteken as
oorwinnaar oor siekes en besetenes, oor dood en graf, oor Satan en al sy helse magte. Deur
alles heen het sy heerlikheid so duidelik geskitter dat Johannes daarvan kan sê: "Ons het sy
heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade
en waarheid" (Joh. 1:14). Sy heerlikheid sal ten volle geopenbaar word by sy wederkoms (1
Tess. 4:13-18).
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SONDAG 7
7.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: die ware geloof waardeur ons deel kry aan die verlossing van sondes
deur Jesus Christus
7.2 INLEIDING
In die vorige Sondag is aangetoon dat die mens wat regtens God se ewige straf verdien vir sy
sonde, gered kan word deur die soenverdienste van Christus. In hierdie Sondag word daarby
aangesluit deur aan te toon dat 'n mens net gered kan word as jy glo. So word die geloof aan
die orde gestel.
7.3 INDELING
Hier word veral oor die volgende drie sake gehandel:
7.3.1 Die noodsaaklikheid van die geloof (vr. & antw. 20);
7.3.2 die wese van die geloof (vr. & antw. 21);
7.3.3 die inhoud van die geloof (vr. & antw. 22, 23).
7.4 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN DIE GELOOF (vr. & antw. 20)
In Sondag 3 is aangetoon dat al die mense deur die sonde van Adam verlore gegaan het. Uit
Sondag 6 het dit egter geblyk dat Christus vir die verlore gaande mense verlossing bewerk
het. Maar nou is die vraag: Word al die mense deur Christus verlos soos al die mense deur
die toedoen van Adam verdien het om verlore te gaan? Die antwoord op die vraag is 'n baie
duidelike nee: al die mense word nie gered nie. Daar is baie mense, ook vooraanstaande
teoloë, wat van hierdie nee niks wil weet nie. Volgens hulle word al die mense gered. Hulle
beroep hulle onder andere daarop dat God 'n God van liefde is (1 Joh. 4:16), maar vergeet dat
die Skrif óók sê dat God 'n verterende vuur is (Heb. 12:29).
Wie word dan gered? Ons bely: "Slegs die wat deur 'n ware geloof in Hom ingelyf word en
al sy weldade aanneem."
Dit blyk ook baie duidelik uit Joh. 3:36: "Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar
hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op
hom." Hieruit is dit duidelik dat dit die geloof is wat die verskil maak of 'n mens gered word
of verlore gaan. Dit blyk veral uit die laaste woorde: "... die toorn van God bly op hom."
Daar word nie gesê die toorn van God kom op hom nie, maar bly op hom. Daaruit is dit
duidelik dat die toorn van God op alle mense rus - op almal sonder onderskeid. Dit is die
gevolg van die sonde van Adam en ons eie sondes. As jy egter in Christus glo, word jy op
grond van sy soenverdienste vrygespreek van God se toorn en straf. Maar as jy nie glo nie,
bly die situasie onveranderd: dan bly God se toorn op jou.
Hieruit blyk die absolute noodsaaklikheid van die geloof.
Die vraag kan nou ontstaan: Van wie hang dit af of die mens sal glo of nie - van God of van
die mens self?
By die beantwoording van hierdie vraag word ons gestel voor die belydenis van God se
uitverkiesing aan die een kant en die mens se verantwoordelikheid aan die ander kant. Albei
sake word aan die orde gestel in antwoord 20.
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Die uitverkiesing van God kom ter sprake as gesê word dat die wat verlos word in Christus
ingelyf word. Let op die passiewe vorm waarin dit geformuleer is. Die mens kan homself
nie in Christus inlyf nie; hy word uit genade deur God in Hom ingelyf. In Efesiërs 2:8 sê
Paulus: "Uit genade is Julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie: dit is 'n gawe
van God"
Die mens se verantwoordelikheid word weer aangedui in die woorde: "... en al sy weldade
aanneem." Dit staan in die aktiewe vorm en dui wat die mens moet doen. Geloof is ook 'n
eis waaraan die mens moet voldoen: hy moet glo om gered te word. Christus sê: "Glo in
God, glo ook in My" (Joh. 14:1). En Paulus en Silas het aan die tronkbewaarder in Filippi
gesê: "Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word" [Hand. 16:31).
Sowel God se uitverkiesing as die mens se verantwoordelikheid moet ten opsigte van die
geloof gehandhaaf word. In die praktyk moet die mens egter nie begin by die uitverkiesing
nie, maar by die eis van God in Hom om te glo.
7.5 DIE WESE VAN DIE GELOOF (vr. & antw. 21)
Daar is verskillende soorte geloof.
Historiese geloof is slegs 'n verstandelike instemming met en 'n aanvaarding van die
getuienis van die Skrif sonder dat die hart daardeur geraak word. Koning Agrippa het so 'n
geloof gehad. Daarvan praat Paulus as hy aan hom sê: "Glo u die profete, koning Agrippa?
Ek weet dat u glo" (Hand. 26:27).
Tydgeloof is 'n tydelike en verbygaande emosionele opwelling van godsdienstigheid.
Christus vergelyk hierdie geloof met die saad wat op die rotsagtige plekke gesaai word
(Mark. 4:16,17).
Wondergeloof is die oortuiging dat 'n wonder in of deur ons bewerkstellig kan word. Soms
gaan dit gepaard met ware geloof, maar nie altyd nie. Nege van die tien melaatses het geglo
dat Christus hulle kan genees, terwyl hulle tog nie in Hom as Verlosser en Saligmaker geglo
het nie (Luk. 17:17-19). Alles dui verder daarop dat Judas ook wonderdade gedoen het en
tog het hy verlore gegaan.
Ware geloof bestaan uit 'n vasstaande (gewisse) kennis van God se Woord en 'n vaste
vertroue wat 'n persoon het dat hy ook deel in die verlossing deur Jesus Christus. Oor
hierdie ware geloof handel vraag en antwoord 21.
Die hoofsin is: "Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis nie ... maar ook 'n vaste
vertroue."
So 'n ware geloof tref 'n mens aan by Abraham. Dit word veral duidelik geopenbaar as die
Here hom beveel om Isak te gaan offer (Gen. 22). Abraham het God geken. Hy het geweet
dat God altyd getrou is: Hy hou Hom aan sy woord. En God self het gesê dat Abraham se
nageslag uit Isak gebou sal word. Maar hoe moet dit dan gerym word met die opdrag dat hy
Isak moes gaan offer? Abraham het geglo dat sy nageslag nog steeds uit Isak gebou sal word
soos die Here beloof het, al moes hy hom gaan offer. Daarom het hy geglo dat God weer vir
Isak uit die dood sal opwek nadat hy hom geoffer het (Hebr. 11:17-19). Omdat Abraham
God geken het kon hy ook op Hom vertrou. So gaan kennis én vertroue by die ware
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gelowige altyd hand aan hand. Kennis sonder vertroue is niks anders nie as historiese geloof.
Vertroue sonder kennis kom weer tot openbaring in tydgeloof.
Dat die geloof 'n gawe van God is, kom ook hier duidelik na vore as gesê word dat die
Heilige Gees dit deur die evangelie in my hart werk. Dat dit ook ons roeping is om te glo
bly egter steeds gehandhaaf. Ek moet glo dat ek deel het aan die verlossing deur Jesus
Christus.
Dat die geloof 'n baie persoonlike saak is, blyk veral uit die laaste deel van die antwoord en
in die besonder uit die woorde "ook aan my." Ek moet met sekerheid weet en van harte
vertrou dat ook ek uit loutere genade deel het aan die verlossing van sonde en ewige
saligheid wat Christus verwerf het. As ek nie in alle opregtheid kan sê "ook aan my" nie,
ontbreek die ware geloof nog by my.
7.6 DIE INHOUD VAN DIE GELOOF (vr. & antw. 22 en 23)
Die inhoud van die geloof is "alles wat in die evangelie beloof word." Met evangelie word
hier bedoel die hele Woord van God, soos blyk uit antwoord 19, maar dan in die besonder dit
wat God in sy Woord sê oor die koms en optrede van Jesus Christus. Dit is wat ons moet
glo. Dit blyk veral uit Johannes 20:30,31: "Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in
hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. Maar hierdie wondertekens is
beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle
deur te glo, in sy Naam die (ewige) lewe kan hê."
In die Twaalf Artikels word "alles wat in die evangelie beloof word" kort en kragtig
saamgevat sodat ons gou en maklik aan ander kan sê wat die inhoud van ons geloof is.
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SONDAG 8
8.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is dat God " een enige Wese (is) in wie drie Persone is (NGB art. 8).
8.2 INLEIDING
Hier word gehandel oor Hom wat geen oog gesien het nie, maar wat tog op geestelike wyse
geken kan word; oor Hom wie se wese verborge is vir die sondige mens, maar wat Homself
tog aan die mens geopenbaar het; oor Hom van wie gesê word dat Hy lig is (1 Joh. 1:5) maar
tog in donkerheid woon (1 Kon. 8:12). As daar oor die drie-eenheid van God gepraat word,
moet die mens besef dat hy voor 'n ondeurgrondelike misterie staan. Maar hoewel God na sy
wese vir die mens onbegryplik is, kan Hy tog deur ons geken word omdat en in soverre Hy
Hom aan ons geopenbaar het. Dit is 'n oneindige groot genade wat God aan ons betoon het
dat ons Hom mag ken. Christus sê trouens self: "En dit is die ewige lewe dat hulle U ken, die
enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het" (Joh. 17:3).
8.3 INDELING
Die volgende sake word hier behandel:
8.3.1 God is 'n drie-enige God (vr. en antw. 25);
8.3.2 die werk van die drie enige God (vr. en antw. 24):
8.3.2.1 die werk van die Vader;
8.3.2.2 die werk van die Seun;
8.3.2.3 die werk van die Heilige Gees.
8.4 GOD IS 'N DRIE-ENIGE GOD (vr. en antw. 25)
Die vraag word gestel: 'Terwyl daar tog net een, enige goddelike Wese is, waarom praat jy
van drie, naamlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees?" Daarop word geantwoord:
"Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het." Let goed daarop dat geen poging
aangewend word' om die drie-eenheid van God te verduidelik nie. Daar word eenvoudig
bely wat God in sy Woord geopenbaar het al is dit vir die mens nie moontlik om die drieeenheid van God ten volle te deurgrond nie. Met so 'n optrede sal die ongelowiges
vanselfsprekend spot. Maar ook in hierdie verband geld die woorde van Jesus aan Tomas:
Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo" (Joh. 20:29).
Die volgende is enkele voorbeelde van uitsprake oor die drie-eenheid van God in die Skrif:
Genesis 1:26,27: 'Toe het God gesê: 'Kom ONS maak die mens as ONS verteenwoordiger,
ONS beeld' ... GOD het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van GOD het HY
die mens geskep." Let op die afwisseling tussen enkelvoud en meervoud.
In Genesis 1 word nog nie gesê hoeveel Persone daar is nie, maar wat in die Ou Testament
nog onbekend is, word in die Nuwe Testament duidelik geopenbaar. Toe die SEUN gedoop
is, het die GEES in die gedaante van 'n duif op Hom neergedaal en die VADER het uit die
hemel gesê: "Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My" (Matt. 3:16,17).
Die doopbevel van Christus lui so: "Doop hulle in die NAAM van die Vader en die Seun en
die Heilige Gees" (Matt. 18:19). Dit is een Naam van die drie Persone.
Al drie Persone word ook genoem in die seën wat volgens 2 Korintiërs 13:13 oor die
gemeente uitgespreek word: "Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God
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en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees."
Die eenheid van God word net so duidelik in die Skrif aangedui. Jakobus 2:19: "Glo jy dat
daar net een God is? Dit is reg." Vgl. ook Deut. 6:4.
Hieruit is dit duidelik dat volgens die Skrif die Vader, Seun en Heilige Gees een waaragtige
en ewige God is.
8.5 DIE WERK VAN DIE DRIE-ENIGE GOD (antw. 24)
Die werk van die drie-enige God word in die Kategismus soos volg bely: God die Vader en
ons skepping, God die Seun en ons verlossing, God die Heilige Gees en ons heiligmaking.
Vader, Seun en Heilige Gees werk saam om ons te bring tot die ewige heerlikheid. Die
Vader skep ons, die Seun verlos ons, die Heilige Gees heilig ons sodat ons eenmaal onbevlek
die ewige heerlikheid kan binnegaan. So gesien is die leerstuk oor die drie-eenheid van God
nie 'n koue stuk dogmatiek nie maar een wat ons harte warm moet laat klop en ons laat juig
en bly wees.
8.5.1 Die werk van die Vader
Hy is die bron, oorsprong en draer van alles. Hy het ons geskape en laat lewe. Ons is die
maaksel van sy hande. Hy is ons Skepper en ook ons Vader. En soos 'n vader sorg vir sy
kinders, so sorg Hy vir ons (Ps. 103:13). Hy dra ons deur die lewe en voorsien in wat ons
nodig het. Hy laat alles ten goede meewerk vir die wat Hom lief het (Rom. 8:28).
Hy is die almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Hy het net gepraat en alles wat
bestaan, is geskape. Daarom verbaas dit 'n mens nie dat die verlostes op die nuwe aarde die
Vader as Skepper sal eer en prys nie. Hulle sal sê: "Here, ons God, U is waardig om die
heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles
ontstaan en is dit geskep" (Op. 4:11).
8.5.2 Die werk van die Seun
Deur die sonde het daar 'n kloof tussen God en ons gekom en ons het die dood oor onsself
gebring. Maar deur Hom is die wêreld met God versoen en is die dood oorwin.
Dink na oor wat Hy gedoen het en nog sal doen:
die neerdaling uit die gemeenskap met die Vader;
die indaling in 'n wêreld vol ellende;
die aflê van eie eer;
die opneem van smaad en kruis;
die vergadering van wat verlore is;
die genesing van wat siek is;
die verbreking van sondekettings;
die oorwinning van die dood;
die verlossing uit die smarte van die hel;
die voorbidding vir sy kinders;
die wederkoms om ons die ewige heerlikheid te laat deel.
Wie sal die diepte en breedte en lengte en hoogte van sy werk ooit deurgrond - sy werk ook
vir my en aan my?
8.5.3 Die werk van die Heilige Gees
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Hy is die Een wat lewe gee. Hy het lewewekkend oor die waters gesweef (Gen. 1:2) en lewe
in die skepping gebring. Waar die Gees Hom onttrek, daar tree die dood in. Dit is die Gees
wat ons lei tot ware bekering, ons aan Christus verbind en so aan ons die ewige lewe gee.
Dit is die Gees wat ons lewens heilig - ook deur vermanings en beproewings; wat ons meer
na die wil van God laat vra sodat ons elke dag nader aan Hom lewe. Dit is die Gees wat tot
ons eiendom maak wat Christus vir ons verwerf het, naamlik die afwassing van die sondes en
die daaglikse vernuwing van ons lewe totdat ons eenmaal onder die gemeente van die
uitverkorenes in die ewige lewe sonder sonde voor God sal staan.
Vader, Seun en Heilige Gees is al drie ewe veel en ewe goed God die Een nie minder as die
Ander nie. Maar elkeen het 'n spesifieke plek en taak in die goddelike bestaan. Tog kan die
drie Persone nooit van mekaar geskei word nie. Waar die Een is, is die Ander Twee ook.
Dit is so diep as wat ons in die groot verborgenheid van die drie-eenheid van God kan
indring. Dit sal ons ook nie baat om meer te probeer weet nie: ons kan dit eenvoudig nie
begryp nie. Daarom bely ons wat dit betref saam met die Nederlandse Geloofsbelydenis: "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" (art. 9).
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SONDAG 9
9.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is dat God die Skepper ter wille van Christus ons Vader is.
9.2 INLEIDING
Die feit dat God ons Vader is, is so belangrik dat dit in die Kategismus twee maal aan die
orde gestel word: by die behandeling van die Apostoliese Geloofsbelydenis (Sondag 9) en by
die behandeling van die Onse Vader (Sondag 46). Op albei plekke word dit duidelik gestel
dat God ter wille van Christus ons Vader is. Hier in Sondag 9 val die nadruk daarop dat God
as Skepper en Onderhouer van alles ons Vader is.
9.3 HOOFSIN
Die hoofsin is "dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus ... ter wille van sy Seun
Christus my God en Vader is."
9.4 INDELING
In hierdie eerste artikel word bely dat God
9.4.1 die ewige Vader van Jesus Christus is;
9.4.2 die almagtige Vader van die skepping is;
9.4.3 die genadige Vader van die gelowiges is.
9.5 GOD IS DIE EWIGE VADER VAN JESUS CHRISTUS
Wat dit beteken dat Jesus Christus die Seun van die Vader is, sal die mens nooit kan
deurgrond nie. In Psalm 2:7 word profeties daarvan gesê: "U is my Seun, vandag het Ekself
U gegenereer." Oor hierdie ewige generasie van die Seun bely ons in die Nederlandse
Geloofsbelydenis (art. 10) soos volg: "Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy
Goddelike natuur die eniggebore Seun van God is; 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 en die afskynsel van sy heerlikheld (Heb. 1:3) en in
alles aan Hom gelyk" (Fil. 2:6).
God se Vaderskap ten opsigte van sy Seun word met ons in verband gebring want die Seun
word hier "ons Here Jesus Christus" genoem. Die besondere verhouding tussen God die
Vader en ons bestaan van ewigheid af ter wille van Christus. In die ewige vrederaad van
God is dit bepaal.
Wat so van ewigheid af bepaal is, is duidelik geopenbaar tydens die geboorte en
omwandeling van Christus op aarde. Telkens kom die verhouding tussen Vader en Seun ter
sprake (Matt. 3:17; 17:5; Joh. 12:28; Luk. 23:46). Ter wille van Christus het ons kinders van
God geword (Joh. 1:12; 1 Joh. 3:1).
9.6 GOD IS DIE ALMAGTIGE VADER VAN DIE SKEPPING
Die gelowige verbly hom daarin dat sy God en Vader die almagtige Skepper van hemel en
aarde is. Jesaja sing 'n loflied oor die almag van God as Skepper: "Kyk op na die hemel: wie
het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal, dit is Hy wat
hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg Hy dat geeneen van hulle
ontbreek nie" (Jes. 40:26). Paulus sê ook: "Nogtans is daar vir ons net een God: die Vader
uit wie alles is" (1 Kor. 8:6).
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Vir die gelowige is daar geen ander verklaring vir die ontstaan en bestaan van alle dinge nie
as die ewige God en Vader uit wie alles is. Hy het die onoorsienbare oseane tot stand
gebring. Hy het die see en die strome, die aarde en die lug bevolk met kreature van die mees
uiteenlopende aard en karakter. Hy het die miljarde van sterre en planete voortgebring bloot
deur te praat. Hy wys die wind en die wolke hulle koers aan.
Sterrekundiges beweer dat dit wat 'n enkele stofdeeltjie in so 'n groot stad soos New York is,
dit is die aarde in die heelal. Hoe groot moet die heelal dan nie wees nie, en ... hoe groot is
ons God en Vader nie wat dit alles geskape het? Alles wat van God in die natuur geken kan
word, "is maar die uitlopers van God se weë, en wat 'n fluisterwoord hoor ons maar van
Hom! Wie sou dan die donder van sy magtige dade verstaan?" (Job 26:14).
Maar God se mag gaan nie net oor die groot dinge nie maar ook oor dit wat vir ons klein en
nietig lyk. Hy bepaal ook die paaie van die visse, die voëls en die wurms. Hy stuur 'n vis om
Jona in te sluk. Hy stuur die kraaie om vir Elia kos te bring. Hy stuur 'n wurm om die
wonderboom by Jona af te vreet.
Groot en klein is in die hande van die almagtige God wat om Christus ontwil my God en
Vader is.
Verder weet ons dat die hele wêreld elke oomblik - in al sy wisselende gebeurtenisse: sy
magtige hoogtes en duiselingwekkende dieptes - staan onder die regering en vaste leiding
van God die Skepper wat om Christus ontwil ook ons God en Vader is. Dit gee aan die
gelowige troos te midde van al die benoemde gebeurtenisse, want hy weet: alles is in die
hande van ons almagtige Vader wat alles geskep het. Hy laat die werk van sy hande nie vaar
nie (Ps. 138:8). Wat hy begin het, sal Hy ook voltooi (Fil. 1:6).
9.7 GOD IS DIE GENADIGE VADER VAN DIE GELOWIGES
Dit is ontroerend dat die groot en almagtige God, Skepper van hemel en aarde, vir ons nietige
mensies 'n Vader wil wees: om Christus ontwil het Hy ons tot sy kinders aangeneem. Hy dra
ons deur die lewe, voorsien in wat ons nodig het en lei ons na die ewige vreugde op die nuwe
aarde (Jes. 46:1-4; Ps. 68:20; Ps. 73:23,24).
Christus sê: "As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te
meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van Hom vra?"
(Matt. 7:11).
En ... watter goeie gawes het die Vader nie aan ons gegee nie!
Hy het Christus aan ons gegee. Die Vader het sy Seun as offer gegee om ons te behou, om
ons tot sy kinders te maak. En die Vader en die Seun het ons die Heilige Gees gegee wat ons
"tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: 'Abba!' dit beteken Vader" (Rom.
8:15).
Hierdie feit dat God om Christus ontwil en deur die werking van die Heilige Gees, vir ons 'n
Vader is, is vir die gelowige 'n groot troos. Hoe donker die toekoms ook mag lyk, dit weet
ons: ons almagtige Vader sal in al ons stoflike en geestelike behoeftes voorsien (Fil. 4:19).
Die Skrif leer ons immers: "Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle" (1
Pet. 5:7).

31

Christus het trouens self gesê: "As God die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre
verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal Hy dan nie vir Julle sorg nie, kleingelowiges?
Julle moet julle dus nie bekommer en vra: 'Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat
moet ons aantrek?' nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse
Vader weet tog dat julle dit alles nodig het." (Matt. 7:30-32).
Die troos van die kind van God word nog groter as ons in die woorde van die Kategismus
bely dat Hy selfs die kwaad wat Hy oor ons in hierdie jammerdal beskik tot ons beswil
verander.
God plaas soms swaarkry en pyn op ons lewenspad in die vorm van siekte, teleurstelling, die
dood van 'n dierbare, finansiële probleme en dergelike sake. Maar daarmee het Hy 'n Heilige
en verhewe doel. Paulus sê dat die Here dit alles ten goede laat meewerk vir hulle wat Hom
liefhet (Rom. 8:28; Ps. 119:67, 71). En die goeie waarvan Paulus hier praat, is veral die
heerlikheid wat na hierdie lewe op die kind van God wag.
Vir die gelowige is dit belangrik om dit te weet. Trouens, daar gebeur soms dinge in ons
lewe wat ons baie seermaak, maar waarvan ons later moet erken dat dit vir ons goed was dat
dit gebeur het sodat ons God daarvoor kan en wil dank. Dink aan Josef. Maar dit is nie altyd
die geval nie. Soms kan ons hier op aarde nie verstaan waarom ons bepaalde beproewings
moet deurmaak nie. Tog moet ons in die geloof aanvaar dat God ook daardie beproewings vir
ons ten goede laat meewerk en dat ons die sin en betekenis daarvan eers na hierdie lewe in
die ewige heerlikheid sal ervaar (2 Kor. 4:16-5:1). Elke lewenservaring, ook die pynlike en
skynbaar onverstaanbare gebeurtenisse in ons lewens, is die druk van die hemelse
Pottebakker wat die voorwerp nader aan voltooiing bring.
So kry ons lewens as kinders van God, ons Vader, ewigheidsperspektief. Al ons persoonlike
en maatskaplike probleme, die stryd van die kerk, die opkoms van die antichristelike magte alles werk ten goede mee vir God se kinders omdat God as ons almagtige Vader dit vir ons
ten goede laat meewerk. Hy kan dit doen, want Hy is magtig, almagtig - Skepper van hemel
en aarde. Hy wil dit doen, want Hy is ons Vader (Ps. 103:13).
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SONDAG 10
10.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is dat God alles so onderhou en regeer dat niks by toeval gebeur nie.
10.2 HOOFSIN VAN ANTWOORD 27
Die voorsienigheid van God is die almagtige en oralteenwoordige krag van God waardeur
Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand onderhou en regeer.
Die woord voorsienigheid kom nie in die Bybel voor nie. Die saak waarna dit verwys, word
egter oral in die Bybel aangetref. Die gebruik om van God as die Voorsienigheid te praat,
moet afgewys word omdat dit 'n vae term is wat, net soos die naam Opperwese, ook soms vir
ander gode gebruik word. Bowendien word 'n deug van God tot 'n naam vir Hom verhef
sonder dat die Skrif enige grond daarvoor bied.
10.3 INDELING
Hier word oor twee sake gehandel, naamlik:
10.3.1 die betekenis van God se voorsienigheid;
10.3.2 die troos van God se voorsienigheid.
10.4 INLEIDING
In die boek Openbaring word aan ons voorgehou die verloop van sake met die kerk en in die
wêreld deur die eeue heen - veral die dinge wat aan die einde, kort voor die wederkoms van
Christus, sal plaasvind. En watter verskriklike dinge word daarin nie aan ons voorgehou nie!
Ons hoor van dood en verwoesting; van bloed wat kom tot by die tooms van die perde; van
vuur en rook en swawel wat 'n derde van die mense doodmaak (9:18). Ons hoor van die
groot vervolging en boikot van die gelowiges - hulle wat die merkteken van die Antichris nie
sal dra nie. Hoe verskriklik dit sal wees, lees ons in Openbaring 9:6: "En in die dae sal hulle
die dood soek en dit nie vind nie; en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle
wegvlug."
Vir Johannes was al hierdie dinge wat aan hom geopenbaar is, 'n verskriklike saak. Telkens
soek hy dan ook na 'n verklaring van die simboliek, na 'n ontrafeling van die geheimenisse.
Maar hy kon dit self nie verklaar en ontknoop nie en ons kan dit ook nie doen nie. Selfs die
dinge wat daagliks rondom ons en met ons plaasvind, lyk vir ons so sinloos en chaoties. Ons
beleef soveel ontnugtering en teleurstelling.
Johannes het egter een gesig gesien wat vir hom en vir ons van die allergrootste belang is: in
die hemel is 'n troon en Een sit op die troon (Op. 4:2). Die troon wat hy sien is 'n
koningstroon. En uit wat verder aan ons meegedeel word, is dit duidelik dat dit ook 'n
Koning is wat op die troon sit. Dit is die Koning van die konings en die Here van alle here.
Dit is die Here God, die almagtige, wat sit op die troon en daarvandaan alle dinge regeer,
stuur en lei. Al die onverklaarbare dinge waarvan ons verder lees, staan onder die bewind en
regering van Hom wat op die troon sit.
Hoewel alles hier op aarde so onrustig en wanordelik lyk, sit God in volmaakte rus op sy
troon en regeer alle dinge volgens sy raadsplan. Hy laat alle dinge so verloop dat sy plan
verwesenlik en sy heilige doel vervul word. En daaroor handel Sondag 10 van die
Heidelbergse Kategismus.
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10.5 DIE BETEKENIS VAN DIE VOORSIENIGHEID
God het nie net alles geskape nie, maar van die skepping af onderhou en regeer Hy ook al die
bestaande dinge in die hemel en op die aarde.
God het die skepping van die eerste oomblik af vasgehou met sy almag en Hy dra dit nog
steeds deur sy almagtige hand, sodat die lotgevalle van alles en almal in sy hand is: my asem,
my voetstap, die knip van my oog, die getal hare op my kop alles word deur Hom bepaal van
sy hemeltroon af wat Johannes gesien het.
Dit is iets wat ons rustig en kalm moet maak. Nou weet ons immers dat ons nie aan 'n nare,
wispelturige toeval of noodlot oorgelewer is nie, maar dat alles onder God se wyse en heilige
regering staan. Niks geskied by toeval nie. Sonskyn en reën, my gaan lê en my opstaan is in
sy besturende hand.
10.6 DIE TROOS VAN DIE VOORSIENIGHEID
10.6.1 Om in teëspoed geduldig te wees.
Laat ons dit maar eerlik teenoor mekaar en voor die Here erken: dit is glad nie so 'n maklike
saak nie.
Ons is almal tog so geneig om in donker dae teen God in opstand te kom.
Daarom kan ons alleen waarlik geduldig wees in teëspoed as ons glo, werklik glo dat God
alles, ook rampe en verdriet vir ons ten goede laat meewerk, en dat Hy vanaf sy hemeltroon
my ewige heil ook daardeur bewerk.
10.6.2 In voorspoed dankbaar
Dit lyk so maklik as 'n mens dit so sê. Dit lyk baie makliker as om in teëspoed geduldig te
wees. En tog is dit nie altyd so nie.
Dit kan immers so maklik gebeur dat 'n mens in dae van voorspoed die Here nie raaksien wat
alles gegee het nie en Hom vergeet. Daarom is dit nie verniet dat die Bybel herhaaldelik wys
op die gevare van rykdom nie, en dat Christus self sê dat dit makliker vir 'n kameel is om
deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan.
Daarom moet ek veral in dae van voorspoed my inspan om Hom te sien wat in die hemel op
sy troon sit. Ek moet sien dat dit Hy is wat die voorspoed, hoe groot of hoe klein dit ook al
is, aan my gegee het sodat ek Hom oral en altyd uit die diepte van my hart met my lippe en
my offers sal dank.
10.6.3 Vir die toekoms: 'n vaste vertroue op God
Voor ons lê 'n onbekende toekoms, en in dié toekoms kan so ontsettend baie gebeur. Die
Christendom word feitlik van alle kante bedreig. En die Bybel laat ons ook nie in die duister
oor die dinge wat aan die einde van die dae oor die wêreld sal kom nie. Soos aan die begin
aangedui, toon juis die boek Openbaring aan ons dat die komende tye vir die gelowige nie
dae van sonnige vreugde sal wees nie, maar veel eerder donker nagte van angs en
verdrukking.
Maar wie gelowig die oog vestig op Hom wat op sy hemeltroon sit en daarvandaan alle dinge
regeer - hy gaan moedig die donker toekoms tegemoet en sê in die geloof: Wat ook al gebeur,
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niks sal my van sy liefde skei nie.
Baie kan ons in dié donker dae ontneem word: al ons besittings wat ons met harde arbeid oor
baie jare verwerf het; ons geliefdes; man, vrou of kinders; ons gesondheid of selfs ons eie
lewe, maar nooit God se liefde in en deur Jesus Christus nie. Dié band kan nooit deurgesny
word nie; inteendeel, dié band word onder die voorsienige leiding van God steeds vaster en
hegter, totdat ons eenmaal altyd by die Here sal wees en voortdurend ongestoord sy liefde sal
geniet.
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SONDAG 11
11.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte van hierdie Sondag is: Jesus is ons volkome en enigste Verlosser of
Saligmaker.
11.2 HOOFSINNE
Antwoord 29: (Die Seun van God word Jesus genoem) "omdat Hy ons van al ons sondes
verlos".
Antwoord 30: (Die mense wat hulle saligheid iewers anders as by Jesus soek) "verloën met
die daad die enigste Verlosser en Heiland, Jesus".
11.3 INDELING
Hier word in hoofsaak oor drie sake gehandel:
11.3.1 die naam Jesus;
11.3.2 Jesus is ons volkome Verlosser/Saligmaker (antw. 29a);
11.3.3 Jesus is ons enigste Verlosser /Saligmaker (antw. 29b & 30).
11.4 DIE NAAM JESUS
In die tyd van Jesus se omwandeling op aarde was daar baie mense wat die naam Jesus gehad
het.
Jesus beteken die Here is verlossing/saligheid. Die betekenis van die naam Jesus word
duidelik weergegee in die woorde van die engel aan Josef: "... en jy moet Hom Jesus noem,
want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos" (Matt. 1:21).
Die naam word ook in die Ou Testament aangetref. Daarin word die naam as Josua of Jesua
weergegee. Daar is veral twee persone met die naam wat in die Ou Testamentiese tyd 'n
besondere rol vervul het en dit is Josua, die opvolger van Moses wat Israel in Kanaän ingelei
het (Jos. 1 e.v.) en Josua (of Jesua), die hoëpriester, wat saam met Serubbabel die Jode uit die
ballingskap in Babel na Kanaän teruggelei het (Esra 2:2; 3:2,9; Sag.3).
Iets van die betekenis van die naam en werk van Jesus as die groot Josua wat sou kom, word
in hulle optrede geopenbaar. Trouens, beide van hulle lei Israel uit 'n situasie van ontbering
en verdrukking die land Kanaän in waar hulle rus kan vind: die eerste Josua na die
omswerwinge in die woestyn; die tweede Josua na die ballingskap in Babel. En sonder om
te allegoriseer vind 'n mens hierin tog 'n sekere heenwysing na Jesus wat die ware Israel uit
die geestelike Egipte en Babel (Op. 11:8; Op. 17-19) die ewige rus (Kanaän) inlei. So het
God die naam Jesus voorberei wat sy Seun by sy geboorte uit Maria sou ontvang.
11.5. JESUS IS ONS VOLKOME VERLOSSER/SALIGMAKER (antw. 29)
Vir die sondige mens is die naam Jesus 'n besondere mooi en wonderlike naam in die volste
sin van die woord. En tog is daar geen naam wat die mens so verneder en sy sonde en
doemwaardigheid so beklemtoon as juis die naam Jesus nie. Trouens, sy naam sou nie Jesus
gewees het as die lewe van die mens nie deur die sonde bederf en verwoes is nie.
Die naam Jesus konfronteer ons met die onomstootbare feit dat ons ellendige, doemwaardige
sondaars is wat dood is in ons sonde en misdade. Dit toon dat op die bodem van alle
vraagstukke en probleme in hierdie wêreld die sonde lê. Hierdie naam beklemtoon dat al die
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ontreddering en dekadensie, al die ellende en lyde wat die mensheid ervaar, nie sy diepste
oorsaak in politieke, sosiale, staatkundige of ekonomiese omstandighede vind nie, maar in
die wrede oorsaak van die sonde.
Maar nou sê die naam Jesus ook dat ons Heiland gekom het om die verwoestende werking
van die sonde te stuit en te breek en die wat in Hom glo daarvan te verlos. Iets daarvan sien
ons in die lewe van Saggéüs (Luk. 19:1-10). Hy was in die greep van die sonde, van die
geldgod. Sy volk het hom met eenstemmige veragting "'n sondige man" genoem. Maar toe
Jesus in sy lewe ingekom het, het hy 'n totaal ander mens geword. Die geldgod of
geldduiwel wyk uit sy lewe. Die kettings van die sonde val van hom af. In plaas van om in
te palm, begin hy om uit te deel. Jesus word vir Saggéüs werklik 'n Jesus: 'n Saligmaker en
Verlosser. Jesus self bevestig dit ook as Hy sê: "Die seun van die mens het immers gekom
om te soek en te red wat verlore is" (Luk. 19:10).
Jesus het versoening vir ons sondes gedoen. Die woord versoening is 'n veelseggende begrip
en vestig die aandag op wat Jesus vir ons by God gedoen het. Hy het God se toorn oor die
sondes in ons plek gedra. Dit het Hy gedoen deur sy eie lewe prys te gee in die dood en
Homself te offer as soenoffer vir al ons sondes.
Dat Jesus ons verlos het van al ons sondes, moet sterk beklemtoon word. Daaruit blyk
immers dat Hy 'n volkome Verlosser is. Bowendien sy verlossing sou vir ons totaal niks
beteken het as Hy net vir 'n deel van ons sondes betaal het nie. Self kan ons vir geen sondes
by God betaal nie. Die Roomse Kerk dwaal as hulle leer dat ons met ons goeie werke self vir
'n deel van ons sondes moet betaal.
Omdat Hy vir al ons sondes betaal het, word alles wat Hy gedoen het om ons te verlos,
saamgevat in die naam Jesus. In 'n sekere sin is dit 'n samevatting van die hele evangelie.
Daarom is hierdie naam vir die gelowige wat dit reg verstaan die allesmooiste naam, veral as
dit verbind word met die naam Christus, wat ook 'n aanduiding is van ons Heiland se
verlossingswerk, maar uit 'n ander oogpunt.
11.6 JESUS IS ONS ENIGSTE VERLOSSER/SALIGMAKER (antw. 29b en 30)
Hierdie saak word sterk beklemtoon om duidelik standpunt in te neem teen die Roomse Kerk
wat redding en saligheid by ander persone, veral by Maria soek. In die Roomse Kerk word
goddelike eer ook aan Maria bewys, want sy word Mede-verlosseres genoem.
Die Skrif is baie duidelik daaroor dat Jesus die enigste Verlosser en Saligmaker is. Let onder
op die volgende uitsprake:
Johannes 14:6: "Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie."
Handelinge 4:12: "Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God
wil dat ons verlos moet word nie."
1 Timoteus 2:5: "Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en
die mense, die mens Christus Jesus."
Daarom moet die mens 'n keuse maak: hy moet óf sy volle verlossing by Jesus soek óf hy
moet Jesus as Verlosser heeltemal verwerp. Daar is nie 'n middeweg nie.
Dit plaas op ons die roeping om aan die wêreld te verkondig dat daar net Een is deur wie die
mens gered kan word, en dit is Jesus.

37

Die groot vraag is net: Leef ons daadwerklik soos mense wat deel het aan die verlossing deur
Jesus, ons Saligmaker? Kan dit daagliks in ons handel en wandel gesien word? Is ons
werklik 'Jesus-mense'?
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SONDAG 12
12.1 SENTRALE GEDAGTE
God die Vader het die Here Jesus met die Heilige Gees gesalf tot Profeet, Priester en
Koning, en omdat ons aan Christus se salwing deel het is ons ook tot profete, priesters en
konings gesalf.
12.2 HOOFSINNE
Antwoord 31: (Hy word Christus genoem) "omdat Hy deur God die Vader ... met die Heilige
Gees gesalf is tot ons hoogste Profeet en Leraar ...tot ons enigste Hoëpriester
...tot ons ewige Koning."
Antwoord 32: (Ek word 'n Christen genoem) "omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is
en daardeur deel het aan sy salwing".
12.3 INDELING
Die volgende indeling kan oorweeg word:
12.3.1 die salwing en sy betekenis;
12.3.2 Christus as Gesalfde;
12.3.3 die Christene as gesalfdes.
12.4 DIE SALWING EN SY BETEKENIS
12.4.1 Die salwing self
In die Ou-Testamentiese tyd is profete (1 Kon. 19:16), priesters (Eks. 30:30) en konings (1
Sam. 10:1; 16:12,13) gesalf met 'n welriekende olie wat op die kop van die persoon uitgegiet
is sodat dit afgeloop het oor sy liggaam en klere en 'n verkwikkende geur versprei het.
12.4.2 Die betekenis van die salwing
Die salwing het veral drie betekenisse gehad.
12.4.2.1 Uitverkiesing en afsondering
Die salwing het eerstens beteken dat sekere persone deur God uitverkies is en deur die
salwing aangewys is om 'n spesifieke taak in die diens van die Here te vervul (1 Sam. 16:12).
12.4.2.2 Toerusting en bekwaammaking
Deur die salwing verseker die Here die betrokke persoon dat Hy aan hom die gawes en
bekwaamheid sal gee om sy taak op 'n waardige wyse, en veral op 'n wyse wat goed en reg is
in die oë van die Here, te vervul (Jer. 1:7,8,18).
12.4.2.3 Opdraggewing en uitsending
Die derde betekenis wat die salwing gehad het, is dat die persoon wat gesalf is, op dié wyse
van God die opdrag ontvang en uitgestuur word om die besondere taak waarvoor hy gesalf is,
te gaan vervul. Daardie opdrag het beteken dat die gesalfdes, elkeen op sy eie gebied, die
ander mense daartoe moes bring om God te dien en te eer (Jes. 6:9-13; Jer. 1:7,8).
12.4.3 Die salwing van Christus
Christus is nie met olie gesalf nie, maar met die Heilige Gees (Matt. 3:13-17).
Deur sy salwing
is Hy deur die Vader uitverkies en aangewys om as ons Redder en Saligmaker op te
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tree;
is Hy toegerus en bekwaam gemaak - slegs na sy menslike natuur - vir sy besondere
taak;
het Hy van God die opdrag ontvang om deur die uitoefening van die ampte van
profeet, priester en koning ons Middelaar te wees, die mag van Satan te verbreek, ons
van ons sondes te verlos en ons weer met God te versoen.

12.4.4 Die salwing van die Christene
Christus self salf die Christene met die Heilige Gees tot dieselfde drie ampte van profeet,
priester en koning waartoe Hy gesalf is.
Dat die Christene ook gesalf is, blyk veral baie duidelik uit 1 Joh. 2:20: "Julle het die salwing
van die Heilige en weet alles" (1953-vertaling).
Die "julle" waarvan Johannes hier praat, is die gelowiges. Dit beteken:


Die Here het elke gelowige uitverkies om 'n taak in die wêreld te vervul.



Die Here het elke gelowige deur sy Heilige Gees in die Christelike opvoeding,
katkisasie, prediking, ensovoorts toegerus en bekwaam gemaak vir die taak.



Die Here het elke gelowige die opdrag gegee om die taak te gaan vervul, naamlik om
die lig van die wêreld en die sout van die aarde te wees deur die evangelie van Jesus
Christus in hierdie wêreld in te dra; om daadwerklik profete, priesters en konings te
wees.

As Johannes sê dat die gelowiges "alles weet" ("die waarheid ken"), beteken dit nie dat hulle
alwetend is nie, maar dat hulle alles weet wat vir hulle redding en saligheid nodig is; dat
hulle weet hoe hulle moet lewe om nie te sondig nie maar God te eer.
Deur die salwing met die Heilige Gees in die betekenis van uitverkiesing, toerusting en
opdraggewing is 'n groot verantwoordelikheid op elke gelowige gelê:
om volgens die wil van God te lewe soos een wat van die sondes verlos is;
om sy/haar lig te laat skyn;
om van Christus te getuig;
om die geeste te beproef;
om binne en buite die eie lewe af te breek wat verkeerd en sondig is en op te bou wat
goed en volgens God se wil is.
Dit moet elke gelowige doen. As hy dit nie doen nie, bedroef Hy die Heilige Gees waarmee
hy gesalf is (Ef. 4:30). Dan loop hy dieselfde pad as Saul, wat ook 'n gesalfde van die Here
was maar aan die einde van sy lewe gaan hulp soek het by 'n dodebesweerster - 'n dienares
van die duiwel. Waarom? Omdat hy sy salwing deur die Here nie wou aanvaar nie en die
roeping en taak wat die Here daardeur op hom gelê het, nie wou uitvoer nie. Mag God ons
daarvoor bewaar.
Deur die salwing met die Heilige Gees is ons ook toegerus met dié kennis wat aan ons ware
troos kan gee.
-

Troos in die wete dat ons met God versoen is deur Christus (2 Kor. 5:18-20).
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Troos in die wete dat die dood oorwin is (1 Kor. 15:55-57).
Troos in die wete dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet (Rom.
8:28).
Troos in die wete dat ons arbeid in die Here nie tevergeefs is nie (1 Kor. 15:58).

12.5 CHRISTUS AS GESALFDE
Christus is gesalf tot ons hoogste Profeet en Onderwyser, tot ons enigste Hoëpriester en tot
ons ewige Koning.
12.5.1 Christus as Profeet
As profeet leer Christus ons dat ons ewige redding en verlossing by Hom alleen kan vind
omdat Hy aan die kruis vir ons sondes betaal het en ons met God versoen het. Wie in Hom
glo, het nou al die ewige lewe (Joh. 3:36). Ons kan dus sê dat Jesus Christus self die inhoud
van sy profetiese onderrig is. Hy sê trouens self: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe;
niemand kom na die Vader behalwe deur My nie" (Joh. 14:6).
Die roeping wat daardeur op ons gelê word, is dat ons ons deur Hom moet LAAT leer. Dit is
ook wat Hy bedoel het toe Hy gesê het: "Kom na My toe almal wat vermoeid en belas is en
Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en LEER VAN MY..." (Matt. 11:28-29, 1953vertaling). Daarom moet ons die woord van God lees en bestudeer en na die prediking
daarvan luister, want daardeur leer Hy ons en leer ons van Hom.
12.5.2 Christus as Priester
Christus het ons nie net profeties kom leer dat ons van ons sondes verlos moet word nie,
maar Hy het priesterlik die verlossing van sondes vir ons bewerk.
'n Priester het veral drie take gehad:
- hy moes vir die volk offer (Lev. 16:11-15);
- hy moes vir die volk bid (Lev. 16:21)
- hy moes die volk seën (Num. 6:22-27).
Christus het al drie hierdie priesterlike take verrig om ons van ons sondes te verlos.
12.5.2.1 Christus het Homself vir ons geoffer
Christus het nie iets of iemand anders geoffer nie. Hy het Homself geoffer. Hy was Offeraar
en Offerande tegelyk. Hy was die Priester van God maar terselfdertyd die Offerlam van God
wat die sonde van die wêreld wegneem. So het Hy op aangrypende wyse sy liefde vir ons
betoon. (Heb. 9:1-10:17).
12.5.2.2 Christus bid vir ons
Christus tree voortdurend biddend vir ons in by die Vader as ons Voorspraak en Advokaat.
Sy gebed vir ons is egter anders as ons s'n: as Hy bid, vra hy nie iets uit genade soos ons nie,
maar Hy vra dit op grond van sy soenverdienste aan die kruis waar Hy vir al ons sondes ten
volle betaal het. Daarom het sy gebed of voorspraak vir ons by die Vader nie die karakter
van 'n wens nie, maar van 'n eis. Van sy voorbidding vir ons lees ons onder andere in Lukas
22:31,32; Romeine 8:34; 1 Johannes 2:1. Hy bid vir ons as ons afgedwaal het, as ons
gesondig het, as ons miskien self nie meer bid nie. Hy is die invloedrykste maar terselfdertyd
die mees simpatieke Voorspraak en Advokaat.
12.5.2.3 Christus seën ons
Christus het opgevaar na die hemel terwyl Hy sy apostels as verteenwoordigers van sy hele
kerk deur die eeue heen geseën het (Luk. 24:50,51). Dit beteken dat Hy voortdurend sy seën
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op sy kerk en op die gelowiges laat rus.
Die seën van die Here is nie net 'n mooi gebaar nie, maar dit wys op 'n daad van God.
Volgens Num. 6:27 het die Here gesê: "So moet jy dan my Naam op die kinders van Israel lê,
EN EK SAL HULLE SEËN".
As Hy ons seën, beteken dit dat Hy ons as sy verbondsvolk omring met sy genade, dat Hy
ons bewaar en beskerm, dat Hy ons altyd bystaan en help, dat Hy alles vir ons ten goede laat
meewerk.
Die seën kan tydens die erediens alleen oor die gemeente uitgespreek word omdat Christus sy
seën op sy verbondsvolk laat rus.
12.5.3 Christus as Koning
As Koning regeer Christus ons en beskerm Hy ons.
12.5.3.1 Christus regeer ons
Christus regeer ons deur sy Woord en Gees.
In sy Woord leer Christus ons wat goed en reg volgens die wil van God is en wat ons moet
doen om God te eer en die ewige lewe te beërwe. In sy woord kry ons volledige voorligting
oor wat ons Koning wil hê dat ons moet doen, wat ons heerlike loon sal wees as ons na Hom
luister, maar ook hoe verskriklik ons straf sal wees as ons ongehoorsaam is aan sy gebooie.
Deur sy Gees word ons aan sy Woord gebind. Deur sy Gees help Hy ons om sy Woord reg
te verstaan sodat ons presies kan weet wat Hy van ons verwag. Deur sy Gees maak Hy ons
gewillig om werklik te doen wat Hy van ons verwag, om gewillige onderdane in die
koninkryk van God te wees. Deur sy Gees laat Hy die uitvoering van sy gebooie vir ons 'n
lus wees en nie 'n las nie.
Ons roeping is dat ons ons deur Hom met sy Woord en Gees moet laat regeer nie deur die
sonde nie (Rom. 6:12). Daarom moet ons voortdurend sy Woord bestudeer en bid om die
verligting en leiding deur sy Gees. Verder moet ons stry vir die erkenning van sy koningskap
op alle terreine in die lewe: pers, skool, politiek, kuns, sport, ensovoorts.
12.5.3.2 Christus beskerm ons
Christus beskerm ons sodat niks ons van God se liefde kan skei nie (Joh. 10:28,29; Rom.
8:38,39).
Die gelowiges kry soms ook baie swaar in die lewe. Baie dinge kan wel van God se kinders
op aarde weggeneem word. Daar is egter dinge wat nooit van ons weggeneem, sal of kan
word nie, naamlik ons geloof, ons deelgenootskap aan Christus, ons skat in die hemel en ons
plek in die Vaderhuis. Christus self sorg dat dit nie van ons weggeneem kan word nie. Deur
sy krag en hulp was mense bereid om liewer as martelare te sterf as om hulle geloof te
verloën.
12.6 DIE CHRISTENE AS GESALFDES
As Christene moet ons die beeld van Christus vertoon. Die lewe moet vir ons Christus wees
(Fil. 1:21) en Christus moet in ons lewe (Gal. 2:20). Omdat ons met die Gees van Christus
gesalf is, moet ons as gelowiges ook die drie ampte vervul wat Christus vervul het. Daarom
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moet ons as gelowiges ook profete, priesters en konings wees.
12.6.1 Die Christen as profeet
As profete moet ons aan 'n mensdom wat vanweë die sonde in nood verkeer, skaamteloos die
enigste ware middel tot redding verskaf deur die evangelie van verlossing in en deur Jesus
Christus aan hulle te verkondig. Christus het ons die opdrag gegee om sy getuies te wees
(Hand. 1:8) en om dissipels te maak van al die nasies (Matt. 28:19). Ons moet ons nooit
skaam vir die evangelie van Christus nie (Rom. 1:17).
Ons moet oral van Christus getuig: in ons huise, by ons werk, op die sportveld, in
vergaderings, deur voorbeeld, woord, geskrif, ensovoorts - altyd en onder alle
omstandighede.
As ons dit nie doen nie en mense gaan as gevolg van ons nalatigheld verlore, sal God hulle
bloed van ons hande eis (Eseg. 3:16 21).
Dit is ons taak van sending en evangelisasie, nie net op georganiseerde wyse deur die kerk
nie, maar ook op ongeorganiseerde wyse elke dag van ons lewe. Bybel- en
lektuurverspreiding is ook noodsaaklik.
Om goeie profete te kan wees is dit noodsaaklik dat ons die Woord van God moet lees en
bestudeer en na die prediking daarvan moet luister. Ons kan Christus immers alleen
verkondig as ons Hom ken soos Hy Homself in sy Woord aan ons geopenbaar het.
As ons ons vir Christus skaam, sal Hy Hom vir ons skaam (Mark. 8:38). As ons Hom bely
voor die mense, sal Hy ook ons name as verlostes by sy Vader in die hemel noem (Matt.
10:32).
12.6.2 Die Christen as priester
Die Christen het as priester ook die taak om te offer, te bid, en vir sy medemens tot seën te
wees.
12.6.2.1 Die offer
Die Kategismus (antwoord 32) sê dat ons onsself as lewende dankoffers aan die Here moet
toewy.
Christus het Homself vir ons aan die kruis geoffer. En as ons nou werklik Christene is, moet
die selfofferande van Christus op so wyse in ons lewens geopenbaar word dat ons nou ook
offers bring in sy diens: vir die eer van sy Naam en die uitbreiding van sy koninkryk.
Dit is wat Paulus ook bedoel as hy skryf: "Ek vermaan julle dan, broeders, by die
ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige aan God welgevallige
offer - dit is julle redelike godsdiens" (Rom. 12:1, 1953-vertallng).
Ek moet nie iets van my as offer aan die Here gee nie. Nee, ek moet myself met alles wat ek
is en het as 'n offer aan die Here toewy: my talente, gawes, geld, vermoëns, tyd, ens. Dit vra
van ons selfverloëning: ek moet my eie wil opsyskuif en net doen wat die Here van my vra
(Matt. 16:24).
12.6.2.2 Die gebed
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Ons moet voortdurend bid vir ons medemens. In die besonder vir ons medegelowiges (1
Tim. 2:1,2). Ons moet bid vir mense in beproewing, vir die wat koud en lou is in die diens
van die Here dat hulle hulle moet bekeer, vir die werk van die kerk, vir die owerheid, ens.
(Ef. 6:18,19; 1 Tes. 5:25; 2 Tes. 3:1).
12.6.2.3 Die seën
As Christen-priesters moet ons vir ons medemens 'n seën wees en nie 'n vloek nie. Dit sal die
geval wees as ons gehoorsaam is aan die gebooie van die Here.
* Jona was aan God ongehoorsaam en as gevolg daarvan het hy 'n vloek en bedreiging
geword vir almal wat saam met hom op die skip was (Jona 1).
* Paulus was aan God gehoorsaam en daardeur het hy 'n groot seën geword vir almal wat
saam met hom op die skip was, want ter wille van hom het God 275 [276 - WJS] ander
mense se lewens gespaar (Hand. 28:24,37,44 [Moet wees Hand. 27:24,37,44 - WJS]).
Christus sê: Julle is die sout van die aarde" (Matt. 5:13).
As ons werklik die sout van die aarde is, sal ons vir ons medemens 'n seën wees.
* Sout gee aan kos 'n aangename smaak. So moet die Christen 'n aangename invloed in sy
omgewing laat uitgaan. Dit kan hy alleen doen as hy self werklik soos 'n Christen lewe en
ander mense oorreed om ook so te lewe. My gesindheid, woorde, dade en voorbeeld is hier
van groot belang.
* Sout is bederfwerend. Dit keer dat ontbinding nie so maklik intree nie. Deur die sonde is
'n ontbindingsproses in die wêreld ontketen. Die gelowige kan hierdie proses teengaan deur
sy roeping getrou te vervul en volgens God se wil tot sy eer te lewe.
12.6.3 Die Christen as koning
As Christen-konings het ons van God die roeping ontvang om oral en altyd teen die sonde te
stry.
Lukas 13:24: "Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal
probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie".
Hebreërs 12:4: "Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde
nie".
Die gevaar is dat ons net so 'n bietjie stry teen die sonde en dan opgee. Dit mag nie. Ons
moet end-uit volhou - ten bloede toe.
Ons moet stry teen die sonde:
binne-in ons self, in ons eie lewens;
by die gemeente waarin ons verkeer, ons medegelowiges;
op die breë terrein van die maatskaplike lewe.
Oral moet ons vra: 'Here, wat wil U hê moet ek doen" (Hand. 22:10). En wat Hy wil, moet
ek dan ook doen.
Uit eie krag kan ons die stryd nie volhou nie en die oorwinning nie behaal nie, maar deur die
krag van die Here kan ons wel. Daarom moet ons Hom voortdurend biddend smeek om sy
hulp.
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Uit eie krag kan ek die oorwinning oor die sonde nie behaal nie maar aan die ander kant, het
ek nie deel aan Christus se oorwinning as ek self nie ten bloede toe die stryd teen die sonde
en die duiwel aanknoop nie.
Deur Christus is ons meer as oorwinnaars (Rom. 8:37). Daarom moet ons geen ruimte gee
vir Satan wat probeer om die oorwinning te kanselleer nie. Dan sal ons ook aan die einde
van ons lewe soos Paulus kan sê dat ons die goeie stryd gestry het, die wedloop voleindig het
en die geloof behou het (2 Tim. 4:7,8).
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SONDAG 13
13.1 SENTRALE GEDAGTE
Jesus Christus is die eniggebore Seun van God en ons Here.
13.2 HOOFSINNE
Antwoord 33: (Christus word die eniggebore Seun van God genoem) "omdat alleen Christus
die ewige natuurlike Seun van God is."
Antwoord 34: (Ons noem Hom ons Here) "omdat Hy ons ... tot sy eiendom verlos en
vrygekoop het."
13.3 INLEIDING
In Sondae 11-13 word gehandel oor die name van ons Middelaar wat in die Twaalf Artikels
genoem word en die betekenis daarvan. In Sondag 11 is gehandel oor die naam Jesus en in
Sondag 12 oor die naam Christus. In Sondag 13 word die betekenis van nog twee van sy
name verduidelik, naamlik eniggebore Seun van God en ons Here.
13.4 INDELING
3.1 Die betekenis van die naam eniggebore Seun van God.
3.2 Die betekenis van die naam ons Here.
13.5 DIE BETEKENIS VAN DIE NAAM ENIGGEBORE SEUN VAN GOD
13.5.1 Eniggebore Seun van God en kinders van God
In die Skrif word Christus die eniggebore Seun van God genoem. In Joh. 1:14 en 3:16 word
Hy aangedui as "die enigste Seun van die Vader", in die 1953 vertaling die "eniggebore
Seun".
In die Skrif word daar egter van die gelowiges ook gepraat as "kinders van God (1 Joh. 3:1;
Ef. 1:5)
Die Kategismus vestig die aandag daarop dat die twee uitsprake volgens 'n oppervlakkige
oordeel in botsing is met mekaar. As Christus die enigste of eniggebore Seun van God is,
hoe is dit moontlik dat ons ook kinders van God kan wees? In sy antwoord toon die
Kategismus dat daar enersyds 'n groot verskil tussen Christus en ons is, maar dat daar
andersyds ook 'n ooreenkoms tussen Christus en ons is.
13.5.2 Die verskil tussen Christus en ons
13.5.2.1 Hy is die ewige Seun van God; ons het God se kinders geword
Christus is van ewigheid af die Seun van God. So ewig as wat die Vader is, so ewig is die
Seun. Hy is die Seun van God kragtens die ewige generasie of geboorte (Ps. 2). Hy het nie
eers die Seun van God geword toe Hy in Betlehem gebore is nie, maar toe het die ewige Seun
van God 'n menslike natuur aangeneem. Geen mens is aan Christus gelyk wat sy bestaan van
ewigheid af betref nie, want ons is almal mense wat in die tyd gebore is. Hoewel God ons
van ewigheid af uitverkies het. het Hy ons in die tyd tot kinders van God aangeneem.
13.5.2.2 Hy is die natuurlike Seun van God; ons is aangenome kinders van God
Dit is duidelik wat die verskil tussen natuurlike en aangenome kinders is. Moses was die
natuurlike kind van Amram en Jogebed, maar hy is later deur die Egiptiese prinses tot kind
aangeneem.
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Christus die natuurlike Seun van God. Hy is God uit God, Lig uit Lig. Hy is van nature
God. Geen mens kan deel kry aan sy Godheid nie.
Daarteenoor is ons tot kinders van God aangeneem. Paulus sê dat God "ons voorbeskik het
om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus" (Ef. 1:5 19853vertaling). En al is die voorregte waarin God ons laat deel onbegryplik groot, ons bly steeds
sy aangenome kinders. God is so goed vir ons dat ons tereg in die gebed van die
nagmaalsformulier God se "geliefde kinders en erfgename" genoem word.
13.5.3 Die ooreenkoms tussen Christus en ons
Die ooreenkoms tussen Christus en ons is dat Hy Kind van God is en ons nou ook kinders
van God is. Trouens, daar is so 'n groot ooreenkoms of gelykheid tussen Christus en ons dat
Hy Hom nie skaam om ons sy broers (en susters) te noem nie (Heb. 2:11).
Ons was van nature kinders van die toorn wat verdien het om deur God gestraf te word (Ef.
2:3). Maar deur Christus het ons kinders van God geword. Paulus beklemtoon dit ook baie
sterk dat God ons deur Jesus Christus as sy kinders aangeneem het (Ef. 1:5). Sy
gehoorsaamheid word aan ons as ongehoorsame kinders toegereken sodat ons nou voor God
kan verskyn asof ons self volkome aan God gehoorsaam was.
13.5.4 Die betekenis van ons kindskap van God
Wat beteken dit dat ons om Christus ontwil kinders van God is? Daar is veral drie fasette
daarvan wat in die Skrif sterk beklemtoon word:
- Dit gee aan ons Innerlike rus;
- Dit plaas 'n Heilige roeping op ons;
- Dit vertroos ons in beproewings.
13.5.4.1 Dit gee aan ons innerlike rus
Die kind van God kan onder die moeilikste omstandighede kalm en rustig wees in die wete
dat sy Vader in die hemel vir hom sal sorg. Christus beklemtoon dit sterk as Hy sê: "Watter
mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? As
Julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle
Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?" (Matt. 7:9-11).
God sorg vir sy kinders deur aan hulle te gee wat hulle nodig het vir die tydelike en ewige
lewe. Hy het veral vir ons gesorg toe Hy sy Seun gegee het om vir ons verlossing en die
ewige saligheid te verwerf.
13.5.4.2 Dit plaas 'n Heilige roeping op ons
Die roeping wat dit op ons plaas is om nou inderdaad in hierdie wêreld te lewe soos kinders
van God en nie soos kinders van die wêreld of van die duiwel nie. Wat dit in die praktyk
beteken, toon Paulus duidelik aan as hy aan die Filippense skryf: "Sorg dat julle bo alle
verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en
korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe
uit te dra" (Fil. 2:15,16). En die gelowige kinders van God sal daartoe kom om ligdraers in
die wêreld te wees as hulle ware navolgers van Jesus is, want Hy sê: "Ek is die lig van die
wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee"
(Joh. 8:12).

47

13.5.4.3 Dit vertroos ons in beproewings
Die feit dat ons kinders van God is, is ook vir ons 'n troos tydens beproewings. Dit blyk
duidelik daaruit dat; die Here by monde van die skrywer van die brief aan die Hebreërs aan
ons sê: "Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig
word: My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie en moenie mismoedig word as
Hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat hy liefhet, Hy straf elkeen wat Hy as kind
aanneem! Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar
miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word soos al die
ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie" (Heb. 12:5-8).
Hieruit is dit duidelik dat die kind van God in hierdie lewe soms swaarkry en beproef word.
En die Here doen dit nie omdat dit vir Hom aangeneem is nie allermins! - maar omdat die
beproewings vir ons nodig is om ons te laat groei in die geloof en om ons nader aan God te
laat lewe. Daarom kan die kind van God getroos word deur die wete dat God alles - ook
beproewings ten goede laat meewerk vir hulle wat Hom liefhet (Rom. 8:28). In hierdie lig
beskou, verstaan 'n mens 1 Johannes 3:1 nog beter: "Kyk watter gro0t liefde die Vader aan
ons bewys het: Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook."
13.6 DIE BETEKENIS VAN DIE NAAM ONS HERE
13.6.1 Die Naam Here
Ons as gelowiges verbind die naam Here {Kurios) net aan Jesus Christus. Ten tye van die
ontstaan van die Nuwe Testament is die naam egter ook op 'n besondere wyse verbind aan
bepaalde persone soos die keisers aan wie destyds goddelike eer bewys is.
Die naam Here het beteken dat jy die eiendom is van die persoon wat jy so noem, dat hy jou
baas is. In die tyd van slawerny was dit dus nie vreemd as 'n slaaf sy baas as heer of here
aangespreek het nie.
As Christus dus as ons Here aangedui word, beteken dit dat ons geheel en al sy eiendom is,
dat Hy absolute besittingsreg oor ons het. Met liggaam en siel, in lewe en in sterwe behoort
ons aan Hom (H.K. antw.1). Hoewel daar reeds voor die kruisiging en opstanding van
Christus as Here gepraat is, het dié naam juis deur sy kruising en opstanding sy volle
betekenis gekry. Dit is ook te verstane want deur sy versoeningslyde en -sterwe aan die kruis
en sy opstanding uit die dood het Hy Hom betoon as oorwinnaar oor die magte van die
sonde, die dood en die hel. Dit is ook opmerklik dat Petrus in sy preek op Pinksterdag, juis
as hy oor Christus se opstanding praat, aan sy toehoorders sê: "Die hele Israel moet nou vas
en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak"
(Hand. 2:36).
In die antwoord van die Kategismus val die nadruk daarop dat Hy ons vrygekoop en verlos
het. So het Hy ons tot sy eiendom gemaak. In hierdie verband is daar veral drie sake waarop
gelet moet word, naamlik:
1.
waarvan Hy ons gekoop en verlos het;
2.
waarmee Hy ons gekoop en verlos het;
3.
waartoe Hy ons gekoop en verlos het.
13.6.2 Waarvan hy ons gekoop en verlos het
Ons is vrygekoop "van die sondes en uit die heerskappy van die duiwel." Petrus sê die
gelowiges aan wie hy skryf is losgekoop uit hulle "oorgeërfde sinlose bestaan" (1 Pet. 1:18)
wat dui op hulle vroeëre heidense en goddelose lewe.
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Van nature is die mens in die mag van die sonde en onder die heerskappy van die duiwel. En
dit is verskriklik as die duiwel jou here en meester is. Hy is 'n harde baas wat jou dryf van
kwaad na erger. Kyk maar na die mense in wie sy mag duidelik tot openbaring kom: die
alkoholis, die dwelmslaaf, die seksmaniak, die magswellusteling, die materialis vir wie geld
en goed alles in die lewe is.
Christus het sy kinders egter uit die kloue van Satan verlos. Hy het die ryk van Satan
inmekaar laat tuimel soos Simson met die tempel van Dagon gemaak het. Daarom behoort
ons nou aan Hom en noem ons Hom ons Here. Dit beteken nie dat ons nie meer sonde doen
en dat die duiwel ons nie meer aanval nie. Dit gebeur nog, maar Satan en die sonde heers
nie meer oor ons nie. Ons staan nou onder die genade-heerskappy van Christus en in Hom is
ons meer as oorwinnaars (Rom. 8:37).
13.6.3 Waarmee Hy ons gekoop en verlos het
Geld kan nie vir sonde betaal nie. Hoeveel geld ook al beteken, as dit by die betaling van
sonde kom, het dit geen waarde nie.
Die antwoord van die Kategismus is 'n verkorte weergawe van wat in 1 Petrus 1:18,19
geskryf is. Daar sê Petrus: "Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer
of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop
met die kosbare bloed van Christus."
Dit was 'n duur prys. Daarom sê Paulus ook: 'Julle is duur gekoop" (1 Kor. 6:20, 1953vertaling).
Omdat die straf op die sonde die dood is (Gen. 2:17), moes Christus sterwe om vir ons
sondes te kon betaal en ons van die mag van Satan te kon bevry. Dit is wat Hy ook gedoen
het. Daaroor juig Paulus in Romeine 5:6-10.
Aan hierdie verlossing het ons deel as ons dit met 'n gelowige hart aanneem.
13.6.4 Waartoe Hy ons gekoop en verlos het
Hy het ons vrygekoop en verlos om ons tot sy eiendom te maak. En omdat ons sy eiendom
is, noem ons Hom ons Here.
Uit hierdie indikatief van God vloei die imperatief aan ons adres nou voort, en dit is dat ons
met ons hele lewe moet toon dat ons nie die eiendom van die wêreld of die duiwel is nie maar
van ons Here Jesus Christus alleen. (Vgl. Rom. 12:1). Met liggaam en siel, met hart,
verstand en wil, met lewe en besittings, met man, vrou en kinders behoort ons aan Hom en
moet ons Hom dien en sy wil doen. En as dit vir ons 'n vreugde is dat Hy ons van die mag
van die sonde en die duiwel verlos het en aan ons die ware vryheid gegee het toe Hy ons
Here geword het, sal die onderhouding van sy gebooie vir ons nie swaar wees nie (1 Joh.
5:3).
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SONDAG 14
14.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: die Seun van God het die ware menslike natuur aangeneem sodat Hy
vir ons 'n Middelaar kan wees en ons van al ons sonde - ook die erfsonde - volkome kan
verlos.
14.2 HOOFSINNE
Die hoofsin van antwoord 35 is: "Die ewige Seun van God (het) ... die ware menslike natuur
... aangeneem"
Die hoofsin van antwoord 36 is: "Dat Hy ons Middelaar is."
14.3 INLEIDING
Die menswording van die Seun van God is in werklikheid 'n ondeurgrondelike geheimenis.
Die mens kan bloot met sy verstand nie verstaan hoe dit moontlik is dat die Verlosser
terselfdertyd Seun van God (ware God) en afstammeling van Dawid (ware mens) kan wees
nie (Luk. 1:31-35). Paulus sê dan ook daarvan: "Onteenseglik, die verborgenheid van die
godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees" (1 Tim. 3:16, 1953-vertaling). Ons
sou dit nie kon verstaan het as God dit nie self aan ons geopenbaar het nie.
14.4 INDELING
Hier word veral oor twee sake gehandel:
4.1 die menswording van Christus
4.2 die betekenis daarvan.
14.5 DIE MENSWORDING VAN CHRISTUS
Die woord aangeneem in die Kategismus is van deurslaggewende belang. Daar kan weinig
twyfel daaroor bestaan dat dié woord uit Filippense 2 oorgeneem is waar Paulus verklaar:
"Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets
waaraan Hy Hom moet vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van 'n
slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word" (Fil. 2:6,7}.
Wat met die woord aangeneem bedoel word, verstaan ons beter as dit teenoor die woord
verander gestel word. Die Seun van God het met sy menswording nie in 'n mens verander
nie. Nee, Hy het gebly wat Hy was, 'n ware en ewige God, maar toe ook die menslike natuur
aangeneem. Hierdie menswording het wel beteken dat Hy die heerlikheid wat Hy by sy
Vader in die hemel gehad het tydelik afgelê het en die eerlose kleed van mens-wees
aangeneem het. Dit is wat Paulus bedoel as hy sê dat Christus Homself ontledig het (Fil. 2:7,
1953-vertaling). Iets hiervan word weerspieël by die geleentheid toe Jesus die voete van sy
dissipels gewas het (Joh. 13).
Dit gaan dus hier om die erkenning van die goddelike natuur van Jesus Christus naas sy
menslike natuur. Al het Hy van bloed verwissel en onder ons gewoon as 'n mens en selfs as
'n dienskneg, het Hy God gebly, aanbiddenswaardig tot in ewigheid. Dit is wat Johannes ook
duidelik wil stel as hy sê: "Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy
heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade
en waarheid" (Joh. 1:14).
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Alleen as ons daaraan vashou dat Christus ware God was en dit ook in sy menswording gebly
het, kan ons verstaan dat Hy self ook meegewerk het aan sy menswording sodat ook dit
getuig van sy oneindige liefde vir ons. Terwyl ons gebore is sonder ons keuse of toedoen,
was sy geboorte 'n welbewuste keuse, 'n daad van onmeetlike liefde vir ons. Christus was
dus ter wille van ons besig nie net aan die einde van sy lewe op aarde nie, maar reeds heel
aan die begin daarvan, ja, selfs vóór sy geboorte as mens. Sy lê in die krip was dus net so 'n
groot liefdesdaad as sy hang aan die kruis. Betlehem en Golgota is albei altare waarop Hy
Homself vir ons aan God geoffer het.
Hieruit is dit duidelik dat die belydenis dat Hy ons vlees en bloed aangeneem het nie 'n droë
dogmatiese formulering is nie, want dit getuig van die selfopofferende liefde van Christus om
ons ontwil. Hy het geweet dat toe Hy ons menslike natuur aangeneem het, dit 'n brose en
sterflike natuur is. Hy het ook geweet dat Hy aan dié liggaam bitter sou moes ly vir sy
uitverkore volk. Tog was Hy bereid om dit te doen uit liefde vir sy bruidskerk.
* As Hy sou geweier het om dit te doen, was ons almal verlore.
Hierdie liefde van Christus moet ons bring tot ware wederliefde vir Hom. Dit moet uit ons
lewens uitstraal.
Van belang is verder om daarop te let dat Hy ons menslike natuur nie maar net so half-half
aangeneem het nie. Nee, Hy het aan ons in alle opsigte gelyk geword, uitgesonderd die
sonde (Heb. 3:17; 4:15). Dit beteken dat geen deel van die menslike lewe vir Hom vreemd
was nie. Honger, dors, pyn, eensaamheid, ens. het Hy self ervaar. Daarom kon Hy vir ons 'n
volkome Verlosser wees. "Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek
word" (Heb. 2:18).
Dit is ook belangrik dat gesê word dat Hy 'n ware nakomeling van Dawid is (Matt. 1:20; Luk.
1:35). God het belowe dat die Verlosser uit die nageslag van Dawid sou kom (2 Sam. 7:16;
Ps. 132:11; Jes. 9:5:6). Satan het alles in sy vermoë gedoen om dit te verhoed. Hy het dit
gedoen deur Israel en Juda te verlei tot sonde (Neh. 1:7,8), deur vyandige pogings om die
Joodse volk uit te delg byvoorbeeld deur Haman (Est. 3). Maar Hy kon God se raadsplan nie
verydel nie. (Vgl. Op. 12.) In die geboorte van Christus word God se verbondstrou
geopenbaar. Dit moet die kind van God met oneindige vreugde en dankbaarheid vervul.
14.6 DIE BETEKENIS VAN DIE MENSWORDING VAN CHRISTUS
Die betekenis word kort en kragtig saamgevat in die woorde: "Dat Hy ons Middelaar is."
In vraag 15 is gevra hoe 'n middelaar en verlosser ons nodig het. Daarop is geantwoord dat
dit een moet wees wat 'n ware en regverdige mens moet wees maar terselfdertyd ook ware
God moet wees. En in hierdie deel van ons belydenis (Sondag 14) word nou gesê dat Jesus
Christus aan daardie vereistes beantwoord. Hy is ware God en ware mens. Hy is verwek
deur God die Heilige Gees en gebore uit die mens Maria. Hy is die skeidsregter waarna Job
gesoek het wat sy hande op God en op die mens kan lê (Job 9:33).
Die verdere betekenis van Christus se besondere ontvangenis en geboorte is dat Hy ons
sondes bedek. Ons sonde strek van ons ontvangenis en geboorte af (Ps. 51:7). Daarom moet
ons ook 'n middelaar hê wat nie net die sondes in ons volwasse lewe bedek nie, maar een wat
dit van ons ontvangenis en geboorte af bedek. En juis dit doen Jesus Christus deur sy heilige
ontvangenis en geboorte. Sy onskuld en volkome heiligheid wat strek van ontvangenis en
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geboorte af, word ons toegereken - ook van ons ontvangenis en geboorte af - sodat ons nou
voor God kan verskyn asof ons nooit enige sonde gehad of gedoen het nie.
Hiervoor moet ons ons Here onophoudelik loof en dank.
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SONDAG 15
15.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: Christus het in ons plek (borgtogtelik) gely om ons van die toorn,
oordeel en vloek van God oor ons sonde te verlos.
15.2 HOOFSINNE
15.2.1
Die hoofsin van antwoord 37: "Dat Christus ... die toorn van God teen die sonde
... gedra het."
15.2.2
Die hoofsin van antwoord 38: "Sodat Hy onskuldig ... veroordeel sou word."
15.2.3
Die hoofsin van antwoord 39: "Daardeur is ek seker dat Hy die vervloeking ... op
Hom geneem het."
15.3 INLEIDING
In die mense se optrede tydens Christus se verhoor en kruisiging, sien ons die haat en
wraaksug, die gekrenkte selfsug en verenigde boosheid van die mens wat van God afvallig
geword het en hoe dit teenoor Hom geopenbaar word. En tog gaan dit hier om baie meer as
menslike boosheid en duiwelswerk. Hier sien ons die werk van God: Hy neem sy Seun wat
nooit enige sonde gehad of gedoen het nie en plaas al ons sonde, skuld en ongeregtigheid op
Hom sodat Hy in ons plek die straf op ons sonde kan dra om ons daarvan te verlos en ons
skuld voor God kan betaal.
Die nadruk val in hierdie Sondag baie sterk daarop dat Hy borgtogtelik in ons plek - gely het.
In antwoord 37 word gesê dat Hy met sy lyding ons liggaam en siel van die toorn van God en
die ewige verdoemenis verlos het en vir ons die genade van God en die ewige lewe verwerf
het.
In antwoord 38 word gesê dat Hy onskuldig veroordeel is om ons te verlos van die streng
oordeel van God wat oor ons moes kom.
In antwoord 39 word gesê dat Hy aan die kruis gesterf het om ons die sekerheid te gee dat
Hy God se vervloeking wat op ons gerus het op Hom geneem het.
15.4 INDELING
In die drie vrae en antwoorde word aangetoon dat Hy:
15.4.1. borgtogtelik die toorn van God gedra het;
15.4.2. borgtogtelik die oordeel van God gedra het;
15.4.3. borgtogtelik die vloek van God gedra het.
15.5 HY HET BORGTOGTELIK DIE TOORN VAN GOD GEDRA
Christus het die toorn van God na liggaam en siel gedra. Sy lyde was nie net 'n liggaamlike
lyde soos dit veral aan die kruis tot openbaring gekom het nie. Hy het ook na sy siel gely.
Die blote feit dat Hy wat ware en Heilige God is en die sonde nie kan verdra nie, op 'n
sondige aarde verkeer het waar Hy voortdurend met die sonde en sy gevolge gekonfronteer
is, was al 'n lyde. Voortdurend moes Hy as't ware die pesdamp van die sonde inasem.
Daarby kom nog dat dit juis sy sondeloosheid en heiligheid was wat die mense met soveel
ergernis en haat teenoor Hom vervul het. By elke tree wat Hy gegee het, moes dit - geestelik
gesproke - vir Hom gevoel het of Hy op dorings trap.
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Alleen as 'n mens dit begryp, verstaan jy dat ons belydenis sê dat Hy die hele tyd van sy lewe
op aarde gely het onder die toorn van God.
Die intensiteit van sy lyde na liggaam en siel het toegeneem en sy hoogtepunt bereik toe Hy
aan die kruis gehang het. Daar het Hy die verskriklikste liggaamlike lyde ervaar, want die
kruisdood is een van die allerpynlikste wyses om 'n mens te laat sterwe. Maar aan die kruis
het Hy ook die verskriklikste geestelike lyde of sielelyde ervaar toe Hy van God verlate was,
want om van God verlaat te wees soos Hy dit was, beteken niks anders nie as om die smarte
van die hel te ervaar. Daarin word die verskriklike toorn van God geopenbaar - toorn nie as
'n blote emosie nie, maar as 'n openbaring van die wese van die Heilige God wat die sonde
nie kan verdra nie. Die Skrif sê immers baie duidelik: "Ons God is 'n verterende vuur" (Heb.
12:29). In God se toorn word sy permanente afkeer van die sonde gesien en ook sy
konstante, nimmereindigende wil om die sonde te straf.
In die lig van die kruis moet ons leer wat sonde is en hoe verskriklik God se toorn daaroor is.
Een van die grootste probleme van baie Christene, ook van ons eie tyd. is dat hulle
sondebesef so oppervlakkig is. Dit word weggepraat asof dit maar blote karaktertrekke is
wat veral sommige mense kniehalter.
Die borgtogtelike lyde van Christus en die betekenis daarvan vir ons word treffend deur
Petrus soos volg kort saamgevat: "Christus het een maal vir die sondes gely, die onskuldige
vir die skuldiges, om julle na God te bring" (1 Pet. 3:18).
Die doel van Christus se borgtogtelike lyde wat Petrus aandui met die woorde "... om julle na
God te bring," word in die Kategismus breedvoeriger omskrywe as dit aantoon dat die lyde
'n tweevoudige - 'n negatiewe en 'n positiewe doel gehad het. Daardeur moes Hy ons van
iets verlos en terselfdertyd iets vir ons verwerf. Hy moes ons na liggaam en siel van die
ewige verdoemenis verlos en terselfdertyd vir ons die genade van God, die geregtigheid en
die ewige lewe verwerf.
Dit het Hy ook gedoen!
Hy het ons nie net verlos van die toorn van God en die smarte van die hel en aan ons weer 'n
lewe soos dié Adam en Eva voor die sondeval in die Paradys gegee nie. Nee, deur sy
soenverdienste word 'n groter heerlikheid ons deel: ons bestemming is die ewige lewe op die
nuwe aarde onder die nuwe hemel in onuitspreeklike geluk altyd by die Here!
Die vraag is nou: Wat doen hierdie wete dat Christus in sy grenslose liefde vir ons die toorn
van God in ons plek gedra het met alles wat dit beteken aan ons? Neem ons net daarvan
kennis of bring dit ons tot 'n lewe vol dankbaarheid wat aan Hom toegewy is? Die antwoord
op dié vrae sal toon of ons werklik deel het aan die verlossing van Christus of nie.
15.6 HY HET BORGTOGTELIK DIE OORDEEL VAN GOD GEDRA
Dat Christus deur Pontius Pilatus veroordeel is, is nie toevallig nie. Hy kon nie maar net
sterf nie, maar Hy moes sterf as 'n veroordeelde, as 'n misdadiger wat offisieel deur 'n wettige
regter skuldig verklaar en tot die dood veroordeel is en oorgegee is om tereggestel te word.
So moes sy skuldigheid geopenbaar word en moes dit duidelik blyk dat Hy die dood verdien
het - en dit terwyl Hy in werklikheid geheel en al onskuldig was. Maar juis so moet ons tot
die besef gebring word dat die oordeel van God wat oor Hom uitgespreek is, oor ons
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uitgespreek moes gewees het; dat sy vonnis ons vonnis moes gewees het.
Pilatus het drie maal (Luk. 23.4,14,22) openlik as regter verklaar dat Jesus onskuldig was.
En dit het hy sekerlik nie gedoen net omdat die Jode se beskuldigings teen Hom ongegrond
was nie, maar ook op grond van sy eie inligtingsdiens. Tog het Pilatus, bloot ter wille van
eiebelang, om die vriendskap van die volk (Mark. 15:15) en die vriendskap van die keiser
(Joh. 19:12) te behou, Hom onskuldig tot die dood veroordeel en so die hooggeroemde
Romeinse reg verkrag.
Maar God het van hierdie wandaad van Pilatus gebruikgemaak om sy eie raadsplan tot
uitvoering te bring omdat Hy Jesus Christus nie, soos Pilatus, as 'n blote mens gesien het nie,
maar as Middelaar en Borg. So is in die onregverdige oordeel van Pilatus die regverdige
oordeel van God oor ons Borg en Middelaar uitgespreek. Bo en agter die regterstoel van
Pilatus, vanwaar 'n selfsugtige mens 'n onregsvonnis vel, staan die regterstoel van die ewige
God vanwaar Hy sy oordeel regverdiglik vel oor ons Middelaar wat ons sondes op Hom
geneem het.
Omdat Hy die oordeel van God in ons plek gedra het, word ons vrygespreek en verkry ons
versoening met God. Ook dit kom duidelik uit in die uitspraak van Petrus: "Christus het een
maal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring" (1 Pet.
3:18). Hierdie laaste woorde dui aan hoe Hy vir ons versoening met God bewerk het. Dit is
ook wat Paulus bedoel as Hy sê: "Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek
as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan
wees" (2 Kor. 5:21).
Die vraag is: Wat doen hierdie wete aan ons in ons daaglikse lewe?
15.7 HY HET BORGTOGTELIK DIE VLOEK VAN GOD GEDRA
Verskeie pogings is aangewend om Jesus dood te maak, maar sonder sukses. Volgens die
raad van God moes Hy as 'n vervloekte sterf, en dit het in die tyd beteken dat Hy aan die
kruis moes sterf.
Die kruisdood was nie net 'n baie smartlike dood nie, maar ook 'n baie smadelike dood. Die
veroordeelde is in die hoogte gehys juis om hom te verneder. Hy word in die publiek tot
skande gemaak.
Volgens die wette van Israel moes iemand wat die doodstraf ontvang het aan 'n paal
opgehang word om te toon dat hy deur God vervloek is (Deut. 21:23).
Vloek staan teenoor seën. Soos wat God se seën oor iemand beteken dat God sal sorg dat dit
met hom goed gaan in sy aardse lewe en dat hy uiteindelik die ewige lewe sal beërwe, so
beteken God se vloek dat alles wat sleg is so 'n persoon se deel sal word en dat hy uiteindelik
die smarte van die hel sal ervaar waar hy geheel en al deur God verlaat sal word in die sin dat
hy niks van God se guns sal ervaar nie maar net God se straf.
Na regte moes ons almal voorwerpe van God se vloek geword het omdat ons sy wet oortree
het, want met verwysing na Deut. 27:26 sê Paulus: "Daar rus 'n vloek op elkeen wat nie
stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie" (Gal. 3:10). Maar hierdie
vloek het Christus as borg in ons plek gedra sodat ons daarvan bevry kan word. Daarom
moes Christus aan 'n kruis sterf. Daar aan die kruis het Hy ook die volle vloek van God
ervaar nie net in die verskiklike liggaamlike pyn en lyde nie maar veral ook daarin dat God
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Hom verlaat het en Hy daar helse smarte moes deurmaak.
Omdat Hy die vloek in ons plek gedra het, is ons daarvan bevry, want kort nadat Paulus
bogenoemde uitspraak gelewer het, sê hy:
"Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring deur In ons plek 'n
vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: 'Vervloek is elkeen wat aan 'n hout
opgehang is'" (Gal. 3:13).
Omdat Hy God se vloek in ons plek gedra het, het Hy vir ons God se seën verwerf. Ons mag
nou altyd by God wees (vgl. "... om julle na God te bring" - 1 Pet. 3:18) en weet dat God om
Christus ontwil alles ten goede sal laat meewerk vir hulle wat Hom liefhet (Rom. 8:28).
Wat beteken ook Hierdie wete vir ons?

56

SONDAG 16
16.1 KRONOLOGIESE ORDE
Hoewel die belydenis oor die neerdaling na die hel in die Twaalf Artikels volg op die
belydenis oor Christus se dood en begrafnis, moet dit nie so verstaan word dat Christus ná sy
dood en begrafnis neergedaal het na die hel en toe helse smarte gely het nie. In die
Kategismus word dit duidelik gestel dat Hy die helse smarte veral aan die kruis gely het. Dit
het dus nie op sy dood en begrafnis gevolg nie maar dit voorafgegaan. In die Twaalf Artikels
is dit waarskynlik ná die belydenis oor sy dood en begrafnis geplaas om dit te beklemtoon en
aan te dui dat dit die swaarste deel van sy lyde was. Dit kan egter verwarring veroorsaak as
'n mens probeer om dit kronologies te verstaan.
Gewoonlik word dit so verstaan dat Christus die helse smarte verduur het toe Hy tydens die
drie uur duisternis van God verlaat was en dit ook in die vierde kruiswoord (Matt. 27:46)
duidelik te kenne gegee het. Om moontlike verwarring te voorkom, is dit waarskynlik die
beste om eers vraag en antwoord 44 te behandel en daarna vrae en antwoorde 40-43.
16.2 SENTRALE GEDAGTES
Aangesien hier in hoofsaak oor twee onderwerpe gehandel word, is daar twee sentrale
gedagtes:
2.1 Christus het helse smarte aan die kruis gely om ons van die helse angs en pyn te verlos
(vr. en antw. 44);
2.2 Christus het in ons plek gesterwe sodat die dood vir ons slegs 'n deurgang na die ewige
lewe kan wees én sodat ons die sonde in ons lewe al hoe meer sal laat sterwe (vrae en
antw. 40-43).
16.3 HOOFSINNE
Antwoord 40:
"(Daar) kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons
sondes betaal word nie."
Antwoord 41:
"Ora ... die versekering te gee dat Hy waarlik gesterf het."
Antwoord 42:
"Ons dood is ...'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang na die ewige
lewe."
Antwoord 43:
"Deur sy krag word ons ou mens saam met Hom gekruisig, gedood en
begrawe."
Antwoord 44:
"Sodat ek ... verseker kan wees ... dat my Here Jesus Christus my ... van die
helse angs en pyn verlos."
16.4 INLEIDING
In hierdie Sondag word die diepste punt van Christus se vernedering behandel (Fil. 2:8): Hy
het helse smarte aan die kruis gely om daarna soos 'n sondige mens te sterwe en begrawe te
word. Uit 'n ander oogpunt beskou, sien ons Hom hier reeds as oorwinnaar: As Hy tydens
die helse smarte staande bly, tree Hy na vore as oorwinnaar oor die tweede dood (Op. 21:8).
Daarna sterf Hy en gaan op die wyse die eerste dood in om ook dit te oorwin (Luk. 23:46;
vgl. Mark. 16:6).
16.5 INDELING
In hoofsaak word hier oor twee sake gehandel:
16.5.1 die helse smarte wat Christus gely het en die betekenis daarvan;
16.5.2 die dood en begrafnis van Christus en die betekenis daarvan.
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16.6 DIE HELSE SMARTE WAT CHRISTUS GELY HET EN DIE BETEKENIS
DAARVAN
Christus het die helse smarte verduur toe Hy tydens die drie uur duisternis van God verlaat
was en dit ook in sy vierde kruiswoord duidelik te kenne gegee het (Matt. 27:46).
Dat Christus van God verlaat was, het nie beteken dat sy goddelike en menslike natuur van
mekaar geskei het nie. Trouens, Hy sou nooit versoening vir ons sondes kon doen en die
smarte van die hel in ons plek kon dra as Hy net as mens gely het nie - al was Hy 'n
sondelose mens. Sy Godheid moes Hom juis in staat stel om die swaar toorn van God oor
die sonde te dra.
Die Godverlatenheid van Christus moet negatief en positief verstaan word.
Negatief het dit daarin bestaan dat die Vader Hom in sy liefdevolle gemeenskap van Christus
teruggetrek het. Al die gunste en gawes waarin God die mens laat deel, het die Vader Hom
ontneem. Die son was weg. Hy word tot skande gemaak. Mense het teenoor Hom soos
dierlike monsters geword en Hom met vreesaanjaende wreedheid mishandel en ... God het
hulle nie verhinder nie maar laat begaan. Die engele is teruggehou om Hom nie te versterk
nie en die Heilige Gees het Hom nie vertroos nie.
Niemand, selfs nie die grootste goddelose, is hier op aarde so geheel van God verlate soos
Christus aan die kruis was nie. Selfs oor sulke goddelose mense laat God nog sy son skyn.
God gee nog aan hulle vreugde. God gee aan hulle gewoonlik krag en gesondheid sonder
liggaamlike pyn. God laat hulle deel in die gemeenskap met mense. Maar dit alles en baie,
baie meer moes Christus mis toe die Vader Hom met sy liefde van Hom teruggetrek het.
Maar Christus se Godverlatenheid was nie net negatief van aard nie. Dit was nog erger. Dit
was óók positief van aard.
Positief het dit daarin bestaan dat God al sy toorn oor die sonde van die ganse mensdom op
Christus uitgegiet het. God ontbind Satan vir hierdie oomblik sodat hy en al sy duiwels met
al hulle woede van alle kante op Hom aanstorm. Christus wat gesê het dat Hy die Satan soos
'n bliksem uit die hemel sien val het (Luk. 10:18), moet hom nou as't ware sien opkom uit die
hel ... na Hom toe om Hom te versoek en te pynig en van God te probeer losskeur.
Die Godverlatenheid van Christus na sy negatiewe en positiewe kant laat ons sien dat Hy aan
die kruis werklik die smarte van die hel verduur het. Dit word in die Kategismus verwoord as
daar gepraat word van "sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking wat Hy ... veral aan
die kruis gely het."
Maar Christus het ook toe Hy die helse smarte verduur het, staande gebly en in ons plek
oorwin. Die betekenis daarvan is eerstens dat Hy ons "van die helse angs en pyn verlos het,"
en dit is vir ons 'n heerlike troos. Tweedens kry ons die vertroostende en heerlike
versekering dat, omdat Hy van God verlate was, ons as vrug van sy borgtogtelike
versoeningslyde, nooit en nimmer deur God verlaat sal word nie (Ps. 9:11; Ps. 23:4; Jes.
43:1-5; Matt. 28:20).
16.7 DIE DOOD EN BEGRAFNIS VAN CHRISTUS EN DIE BETEKENIS
DAARVAN
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In vrae en antwoorde 40-43 word veral oor twee sake gehandel:
*
die noodsaaklikheid van sy dood en begrafnis;
*
die betekenis van sy dood en begrafnis.
16.7.1 Die noodsaaklikheid van Sy dood en begrafnis
Die noodsaaklikheid van Christus se dood word gemotiveer met verwysing na die deugde
van God. Hier word spesifiek na sy geregtigheid en sy waarheid verwys. En dit sluit aan by
die waarskuwing wat Hy aan die mens in die Paradys gegee het ten opsigte van die boom van
alle kennis: "Die dag as jy daarvan eet, sterf jy" (Gen. 2:17). En nou eis sowel die
geregtigheid as die waarheid van God dat wie ook al vir die sonde betaal, moet sterf. As dit
nie gebeur nie, kom God se geregtigheid en waarheid in gedrang.
Maar Christus moes nie net in ons plek sterwe nie. Hy moes ook soos ons begrawe word.
En sy begrafnis het veral twee betekenisse.
Eerstens moes sy begrafnis 'n aanduiding wees dat Hy werklik dood is. Sy dood was dus nie
maar net 'n skyndood nie. Almal moes so oortuig wees dat Hy werklik dood was dat hulle
Hom begrawe het.
Tweedens was sy begrafnis noodsaaklik sodat Hy ten volle en in alle opsigte vir ons 'n Borg
en Middelaar kon wees. So volledig was Hy ons plekbekleder dat God alles wat oor ons
kom, ook oor Hom laat kom het. Die kort lewe van die mens begin by die wieg en eindig by
die graf. So was dit ook met Jesus. Daar is geen onderdeel van God se straf, hoe gering ook
al in die mens se oë, wat Hy nie gedra het nie. Daarom is Hy ook begrawe.
16.7.2 Die betekenis van sy dood en begrafnis
Om die betekenis van Christus se dood en begrafnis te kan verstaan, moet ons onderskei
tussen Christus se dood en ons dood. Vir Hom was die dood 'n moet - 'n eis van God se
geregtigheid en waarheid. Ons sterwe is nie 'n moet nie, anders sou 'n mens die heengaan
van Henog en Ella sonder om te sterwe nie kon verstaan nie. En by die wederkoms van
Christus sal daar ook gelowiges wees wat nie sal sterf nie.
Deur die versoeningslyde en - sterwe van Christus het ons dood nuwe betekenisse gekry.
Volgens die Kategismus is hierdie betekenisse die volgende:
16.7.2.1 Ons dood is 'n afsterwing van die sonde
By ons dood word ons, om Christus ontwil, volkome van ons sonde bevry. Christus het ons
in beginsel nou al daarvan bevry, maar by ons dood word ons volkome van ons sonde bevry.
Die sonde kan ons dan nie meer verhinder om al is dit aanvanklik net wat ons siele betref - te
deel in die heerlikheid wat God deur Christus vir ons berei het nie. My dood is ook die dood
van my doodsvyand: die sonde.
16.7.2.2 Ons dood is 'n deurgang na die ewige lewe
Sonder Christus sou ons dood 'n voorspel tot die ewige dood gewees het. Maar om Christus
ontwil moet die dood nou aan ons deurgang verleen na die ewige lewe. Ons groot
teenstander word nou 'n dienskneg wat vir ons die deur na die ewige geluk en vreugde moet
oopmaak. Daarom is die dood vir die gelowige nie die einde nie, maar 'n nuwe begin - die
begin van 'n lewe in ewige duurte waar daar geen dood meer sal wees nie. Daarom kan
Paulus sê dat, terwyl die lewe vir hom Christus is, die sterwe vir hom 'n wins is (Fil. 1:21).
En in aansluiting daarby sê hy dan van sy eie dood: "Ek verlang daarna om heen te gaan en
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met Christus te wees, want dit is verreweg die beste" (Fil. 1:23).
16.7.2.3 Ons moet die sonde (die ou mens) in ons kruisig, doodmaak en begrawe
Die dood en begrafnis van Christus ter wille van ons sondes moet nou tot gevolg hê dat ek
my sondige natuur met al sy luste, begeertes en sondes, moet kruisig, doodmaak en begrawe.
Dit is harde woorde hierdie wat ook ons sonde aantoon. Trouens, in die reël werk ons nie so
hard met ons sondige neigings, begeertes en dade nie. Ons streel en vertroetel dit eerder,
maar ... dit is baie gevaarlik, want dan kan dit ons maklik weer oorrompel. Daarom: ons
sondige gedagtes - dit moet aan die kruis geslaan word; ons sondige woorde dit moet
doodgemaak word voor dit op ons lippe kom; ons sondige dade - dit moet so diep begrawe
word dat hulle hulle nooit weer in ons lewe sal herhaal nie. Dit is 'n pynlike selfoperasie,
maar in die krag van Christus moet dit gedoen word.
As ons dit doen, sal dit volgens die Kategismus 'n dubbele uitwerking hê: Negatief kan ons
sondige begeertes dan nie meer oor ons heers nie. Die sondige begeertes kan ons nog aanval
soos terroriste en die lewe vir ons moeilik maak. Tog heers dit nie meer oor ons nie. Positief
sal so 'n breuk met die sonde ons daartoe bring om onsself as lewende dankoffers aan Hom
toe te wy sodat ons onder alle omstandighede altyd sal vra: "Here, wat wil U hê moet ek
doen?" (Hand. 22:10). Dit is ook wat Paulus bedoel as hy sê: "En nou doen ek 'n beroep op
julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende
en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is" (Rom. 12:1).

60

SONDAG 17
17.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: Christus het deur sy opstanding die dood oorwin.
17.2 HOOFSIN
Die hoofsin is: "Hy het deur sy opstanding die dood oorwin".
17.3 INLEIDING
Christus se opstanding uit die dood is die grootste wonder van alle tye. Wat gelyk het
onmoontlik te wees, het werklik plaasgevind: 'n mens wat gesterf het, het uit eie krag weer
lewendig geword. In 'n sekere sin kan 'n mens verstaan dat die Ateners Paulus uitgelag het
toe hy aan hulle vertel het dat Christus uit die dood opgestaan het. Hulle het spottend aan
hom gesê: "Ons sal jou weer hieroor wil hoor" (Hand. 17:32).
Gewoonlik word die dood beskou as 'n onherroeplike, onherstelbare verlies. Maar Christus
het voor sy kruisiging gesê dat Hy op die derde dag sou opstaan uit die dood. Daarom het
alles na sy begrafnis as't ware in ademlose spanning gewag op die derde dag. Die skepping
het sy grootste krisispunt bereik. As Christus nie weer uit die graf te voorskyn sou kom nie.
dan was die wêreld en die hele mensdom vir goed verlore.
Maar Christus het oorwin. Die dood kon Hom nie vashou nie. Die dood moes in Christus sy
meerdere erken. Christus staan op uit die dood en lewe. Daarom sal die wat in Hom glo ook
deel kry aan die ewige lewe en saligheid wat Hy vir ons verwerf het.
17.4 INDELING
In die Kategismus word drie betekenisse of implikasies van Christus se oorwinning oor die
dood aangedui, naamlik:
17.4.1 Dit is die bewys van ons regverdigmaking;
17.4.2 Dit is die beginsel van ons heiligmaking,
17.4.3 Dit is die waarborg van ons verheerliking.
17.5
CHRISTUS
SE
OPSTANDING
IS
DIE
BEWYS
VAN
ONS
REGVERDIGMAKING
Om gered te word moet die mens as 'n volkome regverdige voor God verskyn. Maar omdat
die mens tot in sy diepste wese 'n sondaar is, kan hy uit sy eie nooit daartoe kom nie. Toe het
Christus in ons plek gaan staan en al ons sonde en ongeregtigheid op Hom geneem. Onder
die las van ons sondes en die toorn van God het Hy aan die kruis gesterf.
Na sy dood kon die vraag ontstaan het of Hy werklik vir al ons sondes betaal het. Het Hy
deur sy lyde en sterwe van my, skuldige sondaar wat ek is, 'n regverdige voor God gemaak?
Op al hierdie vrae antwoord sy opstanding uit die dood baie duidelik: Ja! Hy sou nie uit die
dood kon opstaan as Hy nie die volle skuld betaal het en die volle straf op ons sonde gedra
het nie. Daarom sê die opstanding van Christus uit die dood aan die gelowige dat hy nou nie
meer vanweë sy sonde as 'n skuldige voor die toornige God staan nie, maar as 'n
geregverdigde, as 'n vrygespreekte voor die vriendelike God (Jak. 2:23), omdat ons vrede het
met Hom deur Jesus Christus (Rom. 5:1).
Maar Christus het nie net ons regverdigheid of vryspraak voor God verwerf nie. Nadat Hy
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dit verwerf het, moes Hy dit aan ons gee en dit tot ons eiendom maak. Ons het so diep in
sonde geval dat dit selfs nie genoeg was dat Christus vir ons deur sy lyde en sterwe die
geregtigheid voor God verwerf het nie. Nadat Hy dit vir ons verwerf het, moes Hy dit ook
tot ons eiendom maak anders het dit vir ons niks beteken nie. Ook om dié rede het Christus
uit die dood opgestaan sodat Hy ons deur sy Heilige Gees kan laat deel in die vryspraak wat
Hy vir ons verwerf het. Dit is ook wat Paulus bedoel as hy sê dat Christus uit die dood
opgewek is "ter wille van ons regverdigmaking" (Rom. 4:25; 1953-vertaling).
17.6 CHRISTUS SE OPSTANDING IS
DIE BEGINSEL VAN ONS
HEILIGMAKING
Deur Christus se opstanding word ons nie net in die regte verhouding tot God geplaas nie
(die regverdigmaking), maar daardeur word ons ook opgewek tot 'n nuwe lewe waarin ons
steeds meer die sonde nalaat en die wil van God doen (die heiligmaking),
As gevolg van die sonde is die mens nie net aan die liggaamlike dood onderworpe nie, maar
ook aan die geestelike dood (Ef. 2:1). En vanweë hierdie geestelike dood is hy voortdurend
geneig om die wil van God opsy te skuif en die wil van die sonde te doen.
Deur Christus se opstanding uit die dood wek Hy ons egter ook op uit ons geestelike dood.
Dit vind plaas by die wedergeboorte. Dit blyk duidelik as Petrus skryf: "Geseënd is die God
en Vader van ons Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte
geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode" (1
Pet. 1:3, 1953-vertaling).
Deur die wedergeboorte as vrug van Christus se opstanding uit die dood, is ons op die pad
van heiligmaking geplaas waarop ons steeds meer "opstaan uit die dood" in dié sin dat ons
die sonde al hoe meer laat sterwe (vgl. antw. 43) en die wil van God al hoe meer laat groei
("opstaan") in ons lewens. Die geestelike betekenis van die opstanding van Christus eis nou
van ons dat ons inderdaad op die pad van heiligmaking moet voortgaan. dit is wat Paulus wil
beklemtoon as hy sê: "Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle
strewe na ("soek", 1953-vertallng) die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die
regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op ("bedink," 1953-vertaling) die dinge wat
daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie" (Kol. 3:i,2). Wat dit in die praktyk
beteken, toon Paulus in Kolossense 3:5-10 aan.
17.7 CHRISTUS SE OPSTANDING IS DIE WAAABORG VAN ONS
VERHEERLKING
Die opstanding van Christus is die betroubare waarborg dat ons self ook eenmaal liggaamlik
sal opstaan uit die dood om die ewige lewe en saligheid te verkry.
Die geestelike opstanding word gevolg deur die liggaamlike opstanding op die dag van die
wederkoms van Christus. (Lees 1 Kor. 15!!)
As die mens sterwe gaan sy siel onmiddellik na God in die hemel (Matt. 10:28; Luk. 23:43;
Fil. 1:21,23). die liggaam word egter (gewoonlik) begrawe. Uit hierdie dood word die
liggaam opgewek op die laaste dag.
Die sekerheid en waarborg van ons liggaamlike opstanding is geleë in die groot historiese
gebeurtenis van Christus se opstanding uit die dood. Paulus sê dat as Christus se opstanding
uit die dood nie uitloop op ons opstanding uit die dood nie, ons die bejammerenswaardigste
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van alle mense is (1 Kor. 15:19). Verder sê Paulus: "Omdat die Gees van Hom deur wie
Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek
is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon" (Rom. 8:11).
Daarby sê hy: "Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het. Net so glo ons
ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in Hom geglo het, na Hom toe sal neem" (1
Tess. 4:14).
Natuurlik is daar nie net 'n opstanding uit die dood vir die gelowiges nie maar ook vir die
ongelowiges. Christus sê self: "Daar kom 'n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem
sal hoor en uitgaan. Dié wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en dié wat verkeerd
gedoen het, sal opstaan en veroordeel word" (Joh. 5:28,29; vgl. Dan. 12:2).
Vir die gelowige is die sekerheid van die opstanding 'n groot bron van troos as dierbares deur
die dood van hom weggeneem word of as hy sy eie dood sien naderkom, want hy weet: "Die
dood is vernietig, die oorwinning is behaal" (1 Kor. 15:54). Christus is die eersteling wat uit
die dood opgewek is (1 Kor. 15:20), en na Hom volg die hele oes al die gelowiges.
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SONDAG 18
18.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: Christus het as God en mens opgevaar na die hemel en dit is tot
voordeel van sy kerk.
18.2 HOOFSINNE
Antwoord 46:
"Christus is ... van die aarde af na die hemel opgeneem".
Antwoord 47:
"Christus is ... wat sy menslike natuur betref, ... nie meer op aarde nie, maar
wat sy Godheid ... betref, gaan Hy nooit meer van ons af weg nie."
Antwoord 48:
Christus se mensheid en sy Godheid word glad nie van mekaar geskei nie.
Antwoord 49:
Daar is drie sinne:
"Hy is in die hemel ons Voorspraak by die Vader."
"Ons menslike natuur in die hemel (is) 'n betroubare waarborg dat Hy ons na
Hom toe sal neem.
'Hy stuur sy Heilige Gees as waarborg na ons toe."
18.3 INLEIDING
In die reël word daar in die kerke redelik baie gemaak van die geboorte, kruisiging en
opstanding van Christus, maar in vergelyking daarmee besonder min van sy hemelvaart. Dit
laat die vraag ontstaan of die werklike betekenis van sy hemelvaart ooit behoorlik deur die
gelowiges verstaan word. Daarom is besinning oor Christus se hemelvaart en die betekenis
daarvan baie noodsaaklik.
In die Kategismus word daar nogal redelik breedvoerig oor die hemelvaart gehandel. (Vgl.
die behandeling van sy opstanding in Sondag 17.) Die rede daarvoor is omdat daar ook in
die tyd van die reformasie verkeerde beskouings daaroor aangetref is. Aangesien sommige
van die sienings tans nog gehuldig word en daar sedert die hervorming ook ander
dwaalleringe oor die hemelvaart ontstaan het (vgl. die Jehova-getuies), is dit ook om dié rede
noodsaaklik om na te gaan wat die getuienis van die Skrif oor sy hemelvaart en die betekenis
daarvan is.
18.4 INDELING
Die volgende drie sake word hier behandel:
18.4.1 Christus het werklik opgevaar na die hemel;
18.4.2 die mensheid en Godheid van Christus na sy hemelvaart;
18.4.3 die nut van Christus se hemelvaart vir die gelowiges.
18.5 CHRISTUS HET WERKLIK OPGEVAAR NA DIE HEMEL
Volgens 'n oppervlakkige oordeel lyk dit of daar in die eerste deel van antwoord 46 nie veel
meer gesê word as wat in die vraag gevra word nie. Op die vraag: "Wat verstaan jy onder:
opgevaar het na die hemel?" word in werklikheid geantwoord: Dat Christus opgevaar het na
die hemel.
Maar wat na 'n baie simplistiese antwoord klink, is glad nie so simplisties as ons besef
waarom dit werklik hier gaan nie. Deur hierdie antwoord word naamlik standpunt ingeneem
teen die Lutherse beskouing waarvolgens Christus se hemelvaart nie 'n verandering van plek
was nie maar van toestand. Hulle beweer dat sy liggaam met sy hemelvaart vergoddelik is
en daarom alomteenwoordig geword het. Van sy hemelvaart af deurdring sy vergoddelikte
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liggaam alles wat bestaan soos hitte yster deurdring. Hiervolgens is Christus nie net na sy
Godheid nie, maar ook na sy mensheid alomteenwoordig. Daarom kan hulle ook sê dat die
liggaam van Christus in, met en onder die nagmaalsbrood en die nagmaalswyn is.
Teenoor hierdie siening antwoord die Kategismus met die duidelike getuienis van die Skrif:
"Christus is voor die oë van sy dissipels van die aarde af na die hemel opgeneem" (Hand. 1:9;
Mark. 16:19; Luk. 24:51). Dit was geen sinsbedrog nie, maar 'n konkrete werklikheid. Die
apostels kon dit aan ander verkondig omdat hulle dit met hulle eie oë gesien het (1 Joh. 1:14). Dit was trouens ook in ooreenstemming met wat Christus self gesê het: "Ek het van die
Vader gekom en Ek is in die wêreld. Nou verlaat Ek weer die wêreld en gaan na my Vader
toe" (Joh. 16:28).
(Die betekenis van Christus se hemelvaart en sy wederkoms word hier wel genoem. In
antwoorde 49 en 52 word dit egter breedvoerig behandel.)
18.6 DIE MENSHEID EN GODHEID VAN CHRISTUS NA SY HEMELVAART
Ten opsigte van die hemelvaart van Christus is daar skynbaar 'n probleem. Dat Hy na die
hemel opgevaar het, is volgens die Skrif en die vorige antwoord baie duidelik. Maar hoe
moet dit dan verstaan word dat Hy aan die apostels as verteenwoordigers van sy kerk kon sê:
"En onthou: Ek is by julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld'? (Matt. 28:19).
Die Kategismus (antw. 47) vat die getuienis van die Skrif in hierdie verband op 'n kostelike
wyse saam. Daarin word gesê dat Christus na sy menslike natuur nie meer by ons is nie,
maar in die hemel. Maar na sy Godheid, majesteit, genade en Gees is Hy inderdaad altyd by
ons en gaan nooit meer van ons af weg nie.
Hierdie belydenis beteken nie dat die Godheid en mensheid in Christus van mekaar geskei
word nie (vr. en antw. 48). Met sy mensheid is Hy in die hemel, maar met sy Godheid is Hy
alomteenwoordig. Daarom is Hy na sy Goddelike natuur sowel in sy menslike natuur in die
hemel as by ons op die aarde. By wyse van 'n gebrekkige beeld kan 'n mens dit vergelyk met
die son wat sy hitte na die aarde stuur, terwyl dit in homself ook teenwoordig is.
Die groot troos wat hierin opgesluit lê is dat die Here altyd by sy volk is. Die OuTestamentiese gelowiges het reeds iets daarvan belewe (Ps. 9:11; 23:4; Jes. 41:10; 43:1 5).
Die Nuwe-Testamentiese gelowiges kan dit op 'n baie heerliker wyse belewe, want Christus
is self Immanuel, God by ons (Matt. 1:23) wat deur sy Gees altyd by ons en in ons is. In ons
grootste vreugde en in ons grootste smart is die Here altyd by ons (Matt. 28:19).
18.7 DIE NUT VAN CHRISTUS SE HEMELVAART VIR DIE GELOWIGES
Hierdie nut is drievoudig:
18.7.1 Hy is in die hemel ons Voorspraak by Die Vader
Op aarde is dit al 'n voorreg om 'n voorspraak te hê: een wat vir ons intree by ander. Hoe
wonderlik is dit dan om te weet dat Christus ons voorspraak by die Vader is. Johannes sê:
"En as een van ons sondig ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die
Vader" (1 Joh. 2:1). Ook Paulus beklemtoon dit dat Christus vir ons intree en vir ons pleit
(Rom. 8:33).
Christus het nie sy duurgekoopte bruid met sy hemelvaart vergeet nie. Hy is voortdurend vir
ons 'n voorspraak by die Vader. Daarby dra sy voorspraak nie die karakter van 'n wens of 'n
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begeerte nie, maar die van 'n eis. Daarom kan Hy bid: 'Vader, Ek wil hê ..." (Joh. 17:24).
As ons vir die soveelste keer gesondig het, ontrou gewees het, God beledig en vertoorn het,
gebede bykans gedagteloos afgerammel het, geen erns met ons sondes gemaak het nie ... dan
bid Hy vir ons dat die Vader ons in guns moet aansien omdat Hy self reeds vir al daardie
sondes aan die kruis betaal het.
18.7.2 Ons menslike natuur in die hemel is die waarborg (pand) dat Hy ons ook na Hom
toe sal neem
Dit kom daarop neer dat Christus se hemelvaart uiteindelik elkeen van ons se eie hemelvaart
tot gevolg sal hê. Christus sê in Johannes 17:24: "Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is,
hulle wat U My gegee het ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die
heerlikheid wat U My gegee het." Elders sê Hy: "Ek gaan om vir julle plek gereed te maak ...
En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe
neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is" (Joh. 14:2,3).
Christus wil ons by Hom hê. En die feit dat daar reeds 'n menslike liggaam soos ons s'n in
die hemel is, is vir ons die vaste versekering dat ons ook daar sal kom. Dan sal die woorde
van Paulus: "En so sal ons altyd by die Here wees" (1 Tess. 4:17) op 'n heerlike wyse vervul
word. Dan sal ons ervaar wat dit beteken om burgers van die hemel te kan wees (Fil. 3:20).
18.7.3 Christus stuur Sy Gees as waarborg (pand) na ons toe
Christus het, toe Hy nog as mens op aarde was, verklaar dat Hy die Heilige Gees as Trooster
en Voorspraak na sy kerk sal stuur om tot in ewigheid by ons te bly (Joh. 14:16,17). Op
Pinksterdag het die Heilige Gees gekom, en deur sy werking word ons gedagtes en begeertes
opgehef na die hemel waar die opgestane Christus is (Kol. 3:1). Die Heilige Gees laat ons
besef dat ons vernaamste taak nie is om vir ons 'n skat hier op aarde te vergader nie, maar 'n
skat in die hemel wat nie beskadig of gesteel kan word nie (Matt. 6:19-21)
Deur sy Heilige Gees maak Christus al die weldade wat Hy deur sy borgtogtelike lyde en
sterwe vir ons verwerf het tot ons eiendom. Deur sy Gees verseker Hy ons ook dat ons
kinders van God is. Paulus sê: "Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van
God is" (Rom. 8:16).
Dit is hierdie Gees wat Christus na ons gestuur het nadat Hy opgevaar het in die hemel.
Hieruit is dit duidelik dat die hemelvaart van Christus vir ons 'n ontsaglike waarde en 'n groot
troos inhou. En na ons aardse stryd neem Hy ons ook op in ewige heerlikheid.
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SONDAG 19
9.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: Christus is ons Koning wat regeer, versorg en oordeel.
19.2 HOOFSINNE
Antwoord 50:
Hoewel die hoofsin is "Christus het na die hemel opgevaar", is die hoofsaak
die volgende:
Christus kan Hom in die hemel betoon as Hoof van sy Christelike Kerk.
Antwoord 51:
Daar is twee gelykwaardige sinne:
"Hy stort... die hemelse gawes in ons, sy lede, uit."
"Hy beskerm en bewaar ons teen alle vyande."
Antwoord 52:
"Dat ek ... dieselfde Persoon... as Regter uit die hemel verwag".
19.3 INLEIDING
Toe Jesus voor die Joodse Raad gestaan het en hulle geen beskuldiging teen Hom kon vind
nie, het Kajafas aan Hom gesê: "Ek stel jou onder eed by die lewende God dat jy vir ons
moet sê: is jy die Christus, die Seun van God?" Christus het op die vraag bevestigend
geantwoord en toe hierdie profesie daarby gevoeg: "Van nou af sal julle die Seun van die
mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom
op die wolke van die hemel" (Matt. 26:63,64).
Vanuit sy diep vernedering gryp Jesus Christus vooruit na sy staat van verhoging en getuig
van sy heerlikheid as Koning wat daar op Hom wag. En dit is juis hierdie optrede van
Christus as Koning van sy kerk wat in Sondag 19 ter sprake kom.
19.4 INDELING
Die volgende drie sake word hier behandel:
19.4.1 Christus is ons Koning wat regeer,
19.4.2 Christus is ons Koning wat ons versorg en beskerm,
19.4.3 Christus is ons Koning wat kom om te oordeel
19.5 CHRISTUS is ONS KONING WAT REGEER
Voordat Christus opgevaar het na die hemel, het Hy aan sy dissipels gesê: "Aan My is alle
mag gegee in die hemel en op die aarde" (Matt. 28:18). Beklee met hierdie mag het Hy aan
die regterhand van God gaan sit. Toe het sy profesie voor Kajafas in vervulling gegaan.
Christus sê dat die mag aan Hom gegee is. As mens het Hy dit voorheen nie gehad nie, maar
as gevolg van sy borgtogtelike gehoorsaamheid tot die dood toe en sy oorwinning oor die
dood het die Vader dit aan Hom gegee. Hy het dus baie meer ontvang as wat Satan tydens
die derde versoeking Hom aangebied het (Matt. 4:8,9): nie net alle mag op aarde nie maar
ook in die hemel.
Die feit dat Christus sê dat alle mag aan Hom gegee is, beteken nie dat die Vader afstand
doen van die regering nie, maar dat die Vader alles deur die Seun regeer - soos die
Kategismus dit ook stel. Christus voer die raadsbesluite van die Vader uit. En om dit te kan
doen, het die Vader al die mag in hemel en op aarde aan Hom gegee.
Sy plek aan die regterhand van die Vader (sit - Ef. 1:20; Kol. 3:1; Heb. 1:3; 8:1; 10:2; is Rom. 8:34; staan - Hand. 7:55; wandel/rondgaan - Op. 2:1) is die strategiese posisie
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vanwaar Hy alles regeer. Hy is dus by wyse van spreke die regterhand van die Vader deur
wie Hy alles regeer.
Sy koningsheerlikheid na sy hemelvaart word in die Skrif duidelik beskryf. (Lees onder
andere Fil. 2:9-11; Op. 5:7-13).
Alles staan nou onder die koningskap van Christus: engele en duiwels, vorste en volke, die
opkoms en die ondergang van nasies en heersers. Hy maak van kerkbrekers kerkbouers.
In die tyd waarin ons lewe lyk dit of die mens regeer - die mens met sy fenomenale vermoëns
van wetenskap en tegniek. Maar die eenvoudige Bybelse waarheid is dat Christus regeer ook in tye wat vir die mens chaoties, verwarrend en onverklaarbaar lyk. In dié hele proses
val daar nie eers 'n haar van ons koppe sonder sy wil nie.
Dit is opvallend dat die Kategismus sê dat Christus eers Hoof is van sy kerk en daarna van
die wêreld ("alles"). Dit beteken dat die wêreldgeskiedenis in werklikheid ondergeskik is aan
die kerkgeskiedenis. Onder leiding van ons almagtige Koning is die wêreldgebeure die
steierwerk vir die opbou van sy kerk.
Die groot vraag aan ons as gelowiges is: Erken ons Christus as Koning op alle terreine van
die lewe: in die kerk, die skool, die politiek, die huwelik en huisgesin, die sport en
ontspanning? Buig ons in alles voor die wil van ons Koning - uit dankbaarheid dat ons
Verlosser ook ons Koning is?
19.6 CHRISTUS IS ONS KONING WAT ONS VERSORG EN BESKERM
19.6.1 Versorging
As Koning versorg Christus ons allereers deur sy Heilige Gees aan ons te gee en deur sy
Heilige Gees al die ander hemelse gawes.
Christus het reeds voor sy Hemelvaart gesê dat Hy die Heilige Gees na sy kerk sal stuur (Joh.
14:16,17). Daarby het Hy gesê dat die Heilige Gees alles wat Hy van die Vader en die Seun
ontvang aan die gelowiges sal gee (Joh. 16:13-15). En watter gawes gee die Koning nie deur
die Heilige Gees aan sy kerk nie? Dink maar aan die volgende: wedergeboorte en bekering,
regverdigmaking en heiligmaking, die vermoë om te kan volhard tot die einde toe, die gawes
van geloof, hoop en liefde, die gawes van innerlike vreugde en vrede. Ook kos en klere,
huise en motors en dergelike is in werklikheid hemelse gawes uit die hand van ons Koning hoewel slegs 'n oog wat deur die geloof geopen is 'n mens in staat stel om die dinge ook as
hemelse gawes te sien.
Uiteindelik sorg ons Koning dat selfs die onaangename dinge - teleurstellings, rampe,
verdriet, ens. - ten goede meewerk vir hulle wat God liefhet (Rom. 8:28), sodat selfs daardie
dinge soms hemelse gawes kan word.
19.6.2 Beskerming
Ons Koning versorg ons nie net nie, maar beskerm ons ook. En ons het sulke gevaarlike
vyande wat ons permanent bedreig. Elders in die Kategismus (antw. 127) word hierdie
vyande genoem: die duiwel wat met al sy bose mag mense en volke teen die kerk opsweep;
die wêreld met sy sekularisasie, verlokking en verleiding; ons eie sondige natuur, die
verraaier in die vesting wat so maklik die deure vir die duiwel en die wêreld kan oopmaak.
En hoe erg is dit nie as hierdie drie saamstaan nie?
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Christus gee aan sy kerk egter die versekering dat die magte van die doderyk sy kerk nie sal
oorweldig nie (Matt. 16:18). Hy sê verder dat niemand die wat aan Hom behoort ooit uit sy
hand of uit die hand van sy Vader sal ruk nie (Joh. 10:28,29). Daarom kan Paulus ook met
soveel sekerheid sê dat niks en niemand ons ooit kan skei van die liefde van God in Christus
nie (Rom. 8:38,39). So beskerm en bewaar ons almagtige Koning ons. En dit is altyd, maar
veral in tye van krisisse en probleme, vir die gelowige 'n geweldige troos (2 Kor. 1:3-6).
19.7 CHRISTUS IS ONS KONING WAT KOM OM TE OORDEEL
Dat 'n koning die mag en bevoegdheid gehad het om as regter op te tree, is volgens die Skrif
nie vreemd nie. Salomo moes byvoorbeeld as regter optree toe daar twee vrouens was wat
altwee op 'n lewende kind aanspraak gemaak het (1 Kon. 3:16-28). En as Christus weer kom
om te oordeel, word dit duidelik gestel dat Hy dan as Koning kom wat ook as Regter sal
optree (Matt. 25:31-46, veral verse 34 en 40).
Christus kom weer! Dit is die magtige gebeurtenis waarop die hele wêreldgeskiedenis
uitloop. In Openbaring 1 word dit aangekondig: "Kyk, Hy kom met die wolke, en al die
mense sal Hom sien, ook hulle wat Hom deurboor het" (Op. 1:17).
Die koms van Christus sal voorafgegaan word deur 'n verskriklike vervolging van die
gelowiges onder leiding van die Antichris (Matt. 24:1-14; 2 Tess. 2:3-12). Dit sal vir die
kerk van die Here inderdaad 'n tyd van droefheid en vervolging wees soos die Kategismus dit
stel.
Maar dan, terwyl die lewe andersins sy gewone gang gaan (Luk. 17:22-37), sal Christus
skielik en onverwags kom soos 'n dief in die nag (1 Tess. 5:12). "Wanneer die bevel gegee
word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit
die hemel neerdaal" (1 Tess. 4:16). Dan sal almal voor Christus verskyn om geoordeel te
word. Dan sal die boeke geopen word (Op. 20:12), en met dié boeke word die gewete van
elke persoon bedoel (NGB art. 37).
As dié boeke geopen word, sal die goeie nie meer sleg en die slegte nie meer goed genoem
word nie; die duisternis sal nie meer as lig en die lig nie meer as duisternis voorgestel word
nie, omdat daar aan alle verleuening (valse voorstelling) van die lewe 'n einde, 'n radikale
einde kom (G.C. Berkouwer: De wederkomst - 1, p.201). Dan sal elkeen geoordeel word
volgens sy werke (2 Kor. 5:10; Op. 20:13).
Maar hoewel dié dag vir die ongelowige 'n goddelose dag van verskrikking sal wees, sal dit
vir die kinders van God 'n wonderlike dag wees. Dit blyk reeds uit die vraag van die
Kategismus: "Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die
dooies te oordeel?" Sy koms om te oordeel is dus vir ons 'n troos.
En wat is die troos daarin? Dit dat die Regter voor wie ons sal verskyn self met sy eie bloed
vir al ons sondeskuld ten volle betaal het. Hy, die Regter, het self eenmaal as aangeklaagde
en beskuldigde voor God gestaan - borgtogtelik: in ons plek. Hy was onskuldig, maar al ons
skuld het op Hom gerus. Soos die Kategismus dit stel: Hy het Hom tevore in my plek voor
die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem. En Hom wat dit vir my
gedoen het, verwag ek as 'n Regter uit die hemel. Daarom twyfel ek vir geen oomblik aan sy
uitspraak oor my nie. Hy sal, op grond van sy eie soenverdienste, my vryspreek en my die
ewige lewe laat beërwe.
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Terwyl die goddelose vrees vir die oordeelsdag en sal uitroep dat die berge en heuwels hulle
moet bedek, kan die gelowige in droefheid en vervolging getroos wees. Hy verwag sy
Redder as Regter uit die hemel. En hy weet dat die lyding wat ons tans ervaar nie opweeg
teen die heerlikheid wat Christus Hom op dié dag sal skenk nie (Rom. 8:18).
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SONDAG 20
20.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: Die Heilige Gees wat self ware God is, is sowel 'n Gawe as 'n
Gewer aan die kerk.
20.2 HOOFSIN
Daar is (taalkundig) twee gelykwaardige hoofsinne:
- "Hy is saam met die Vader en die Seun ware en ewige God"
- "Hy is ook aan my gegee".
20.3 INLEIDING
Johannes 14-16 kan beskou word as die laaste amptelike onderrig van Jesus aan sy dissipels
voor sy kruisiging. In die onderrig neem die belofte van die Heilige Gees 'n besondere plek
in. Daarin sê Hy onder andere: "Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak
stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid" (Joh. 14:16,17). "Dit
is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die
Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur" (Joh.
16:7). Hierdie belofte is op Pinksterdag vervul (Hand. 2:1-13).
20.4 INDELING
Die aandag word hier veral gevestig op:
20.4.1 die Heilige Gees as Gawe en
20.4.2 die Heilige Gees as Gewer.
20.5 DIE HEILIGE GEES AS GAWE
Dieselfde God wat sy Seun as Middelaar en Verlosser aan ons gegee het, gee ook sy Heilige
Gees aan sy kerk. So kom woon God in die midde van sy kerk en in die harte van die
gelowiges.
Wat 'n uitnemende en wonderlike gawe is die Heilige Gees nie! Dit blyk uit die volgende:
20.5.1 Die Heilige Gees is 'n Persoon
Die Heilige Gees is nie maar net 'n heilige, goddelike krag soos die Jehowa-getuies beweer
nie, nee, Hy is 'n Persoon: die derde Persoon in die goddelike Drie-eenheid.
Die Skrif leer dat die Heilige Gees 'n wil en 'n bedoeling het (Hand. 13:2; Rom. 8:27), dat Hy
ondersoek en bid (Rom. 8:27), dat Hy bedroef gemaak kan word (Ef. 4:30), dat Hy gelaster
en beledig kan word en teen Hom gesondig kan word (Matt. 12:31; Heb. 10:29; 1 Joh. 5:16).
(Bestudeer Rom. 8:26,27). Dit alles kan nie van 'n krag gesê word nie maar net van 'n
persoon.
20.5.2 Die Heilige Gees is waarlik God
Ons bely dat Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God is. In sy bestraffing
van Ananias sê Petrus eers aan hom dat hy vir die Heilige Gees gelieg het en direk daarna dat
hy nie vir mense gelieg het nie maar vir God (Hand. 5:3,4). (Bestudeer ook Matt. 28:19,
Mark. 3:28 29; Hand. 13:2; 2 Kor. 13:13).
Hieruit kan gesien word hoe wonderlik die gawe is wat God in sy Gees aan ons gegee het.
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Hoewel Hy self God is, het Hy Hom tog laat gee en laat stuur en laat uitstort en het Hy in
ons kom woon.
20.5.3 Van wie die Heilige Gees 'n Gawe is
Die Heilige Gees gaan uit die Vader en die Seun. Dat Hy van die Vader uitgaan, blyk uit
Johannes 14:16,17 waar Christus sê: "Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander
Voorspraak stuur ... die Gees van die waarheid". Dat Hy van die Seun uitgaan, is duidelik
uit Johannes 16:7 as Christus sê: "Ek sal Hom (die Heilige Gees) na julle toe stuur". En in
Galasiërs 4:6 skryf Paulus: "En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons
harte gestuur..."
So is die uitstorting of gawe van die Heilige Gees 'n daad van die Vader en die Seun. Dit is
die bekroning van Christus se werk as Messias. Dit is die groot en omvattende gawe wat
voortvloei uit die verlossingswerk van Christus.
20.5.4 Aan wie die Heilige Gees gegee is
Uit die gebeure op Pinksterdag is dit duidelik dat die Heilige Gees gegee is aan die gelowiges
in Jerusalem wat op sy koms gewag het. Die Gees is dus gegee aan die Nuwe-Testamentiese
kerk van die Here. Hulle het die gawe van die Gees ook verstaan en dit met blydskap
ontvang (Hand. 2:14-36). Die ongelowiges het dit nie verstaan nie en met die gelowiges
gespot en gesê hulle is dronk (Hand 2:13, vgl. Joh. 14:16).
20.5.5 Die Heilige Gees is "ook aan my gegee"
Die gelowige moet kan bely dat die Heilige Gees "ook aan my" gegee is. Die Heilige Gees
woon nie net in die midde van die gemeente nie maar ook in die harte van elke afsonderlike
lid. Die verborge maar kragtige werking van die Gees in ons eie lewe sien ons in die berou
oor ons sonde, in die verlange na versoening met God deur Christus, in die blydskap van die
geloof, in die krag en troos in tye van krisisse en beproewings. Dit alles is die werk van die
Heilige Gees wat aan ons gegee is om ons te troos en ewig by ons te bly.
20.6 DIE HEILIGE GEES AS GEWER
Die Heilige Gees is nie net 'n Gawe van God nie, maar omdat Hy self ware en ewige God is,
is Hy ook Gewer. Sy werk as Gewer vind ons in die woorde: "...sodat Hy my deur 'n ware
geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly".
20.6.1 Die Heilige Gees gee aan ons (die geloof in) Christus
Die Heilige Gees gee aan ons Christus en al sy weldade. Dit doen Hy deur aan ons die ware
geloof in Christus te gee.
Ons moet goed besef dat Christus en al sy weldade vir ons totaal niks sou beteken het as die
Heilige Gees ons nie daarin laat deel nie. Maar nou het Christus self reeds aangedui dat die
Heilige Gees dit wat Hy (Christus) vir ons verwerf het, tot ons eiendom sal maak deur ons
daarin te laat deel. Hy sê: "Hy (die Heilige Gees) sal My verheerlik, want wat Hy van My
ontvang, sal Hy aan julle verkondig" (Joh. 16:14; vgl. ook Joh. 15:26).
Hoe wonderlik is God se liefdeshandelinge teenoor sy kerk nie!
*
Dit is Jesus Christus wat sy Heilige Gees aan ons gegee het, en dit is die Heilige Gees
wat Christus aan ons gee.
20.6.2 Die wyse waarop die Heilige Gees as Gewer optree
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Die Heilige Gees werk in die gelowiges - as Gewer veral deur die bediening van Woord en
Sakramente. Dit spreek ook vanself, want in 'n sekere sin is die Woord die Boek van die
Heilige Gees. Daarom moet ons nie soos sekere sektariese geesdrywers wag op openbarings
van God buite en los van sy Woord nie.
Deur die Woord wys die Heilige Gees Jesus Christus aan as ons enigste Redder, Verlosser
en Saligmaker; bring Hy geloof in my tot stand en versterk dit daarna weer; vermaan Hy ons
om volgens die wil van die Here te lewe; vertroos en bemoedig Hy ons, help Hy ons om
vrugte van geloof en bekering voort te bring. Deur die sakramente word my geloof versterk
sodat ek meer sekerheid sal hê van my verlossing en God met groter ywer sal dien.
20.6.3 Die Heilige Gees gee aan ons troos
Besondere nadruk word daarop gelê dat die Heilige Gees ons troos. Maar hoe troos die
Heilige Gees ons? Hy troos ons nie met mooiklinkende maar niksseggende uitdrukkings en
woorde, byvoorbeeld dat elke donker wolk 'n silwer rand het nie - wat in elk geval ook nie
waar is nie! Nee, as Hy ons troos, troos Hy ons met Jesus Christus.
*
*

*

*

As ek treur na die dood van 'n dierbare, troos Hy my te verseker dat Christus die dood
oorwin het (1 Tess. 4:13 18).
As ek swaarkry deur die verdrukking en die verleiding van die wêreld en die
aanvegtinge van Satan, wys die Gees my daarop dat Christus die wêreld en Satan
oorwin het (Joh. 16:33; Luk. 10:18; Op. 12).
As die eensaamheid ons wil oorweldig, wys die Gees ons op die versekering van
Christus dat Hy met en by ons is al die dae van ons lewe (Matt. 28:20; Ps. 23:4; Jes.
43:15).
As die een skok na die ander my tref en ek begin dink dat God my verlaat en verstoot
het, is dit die Gees wat my verseker dat ek om Christus ontwil 'n kind van God en 'n
erfgenaam van die ewige lewe is (Rom. 8:16,17).

20.7. SLOT
Vir die werk van die Heilige Gees as Gawe van God en as goddelike Gewer moet ons die
Here sonder ophou loof en dank.
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SONDAG 21
21.1 SENTRALE GEDAGTE
Dit is moeilik om in hierdie Sondag 'n sentrale gedagte te vind wat aan al drie vrae en
antwoorde reg laat geskied. Hier word drie afsonderlike groothede bely. Hoewel hulle
onafskeidelik aan mekaar verbonde is, is hulle inhoud en omvang sodanig dat hulle verdien
om afsonderlik behandel te word. In verskeie preekbundels oor die Kategismus word twee of
drie preke oor Sondag 21 aangetref.
Indien 'n sentrale gedagte gevind moet word, kan die volgende twee (of iets dergeliks)
oorweeg word:
21.1.1 Buite die kerk is daar geen saligheid nie
a.
Buite die kerk is daar geen saligheid nie, want buite die kerk staan 'n mens immers
buite die uitverkiesing van die Vader, buite die vergadering van die Seun en buite die
werking van die Heilige Gees (vraag en antwoord 54).
b.
Buite die kerk is daar geen saligheid nie, want dan staan 'n mens buite die gemeenskap
met Christus en die gemeenskap van die gelowiges met mekaar (vraag en antwoord
55).
c.
Buite die kerk is daar geen saligheid nie, want dan het 'n mens nie deel aan die
vergewing van sondes nie (vraag en antwoord 56).
Positief geformuleer, kan dit soos volg weergegee word:
Buite die kerk is daar geen saligheid nie want die kerk:
1.
is die vergadering van die gelowiges (vraag en antwoord 54);
2.
is die gemeenskap van die heiliges (vraag en antwoord 55);
3.
deel in die vergewing van sondes(vraag en antwoord 56).
21.1.2 Christus laat sy kerk deel kry aan al Sy verlossingsweldade
Hy doen dit deur:
1.
die vergadering van die gelowiges (vraag en antwoord 54);
2.
die gemeenskap van die heiliges (vraag en antwoord 55);
3.
die vergewing van sondes (vraag en antwoord 56).
Wat in hierdie verband besondere aandag verdien, is die feit dat daar in die eerste sin van
elkeen van die drie antwoorde na Christus verwys word en Hy by die naam genoem word.
Hierdie tweede moontlikheld is waarskynlik die mees voor die hand liggende en daarom
hierdie verklaring daarvolgens gedoen.
21.2 HOOFSINNE
Antwoord 54:
"Dat die Seun van God ... vir Hom 'n gemeente .. vergader, beskerm en
onderhou".
Antwoord 55:
Daar is twee (taalkundig) gelykwaardige sinne:
1.
"Dat die gelowiges .... met die Here Christus gemeenskap het".
2.
'Dat elkeen verplig is om sy gawes ... tot nut en saligheid van die
ander lede aan te wend".
Antwoord 56:
"Dat God ... aan al my sondes en ook my sondige aard ... nooit meer wil
dink nie".
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21.3 INLEIDING
In Sondag 21 vind ons die belydenis oor die kerk. die kerk is die vergadering van die
gelowiges en ... dit is ons. dit is dus 'n belydenis oor onsself. Hierdie gedagte word nog
verder versterk as daar aan die einde van antwoord 54 so 'n persoonlike belydenis
uitgespreek word, naamlik "dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly".
En tog, hoewel dit 'n belydenis is oor ons lid-wees van die kerk en die verantwoordelikhede
wat op die wyse op ons geplaas word, gaan dit nie primêr oor ons nie maar oor die Here,
want dit is die kerk van die Here. Hier word ons gewys hoe Christus sy kerk vergader en laat
deel in al die verlossingsweldade wat Hy vir ons verwerf het.
21.4 INDELING
Die indeling word gevolg wat by punt 1.2 aangedui is.
21.5 CHRISTUS LAAT SY KERK DEEL KRY AAN AL SY VERLOSSINGSDADE
DEUR DIE VERGADERING VAN DIE GELOWIGES.
21.5.1 Wat is die kerk?
In die Kategismus word bely: "Dat die Seun van God vir Hom 'n gemeente vergader,
beskerm en onderhou . In die NGB (art. 27) word bely dat die kerk "'n heilige vergadering
(is) van almal wat waarlik in Christus glo". In die lig van hierdie belydenisse soos dit op die
Skrif gegrond is, kan dus gesê word dat die kerk 'n vergadering van gelowiges is.
21.5.2 Wie vergader die kerk?
Die Seun van God, Jesus Christus - Hy vergader sy kerk. Daarom praat ons van die kerk
van die Here. Omdat die kerk sy stigting is, moet elke gedagte dat die kerk 'n vereniging is
wat deur mense gestig, georganiseer en in stand gehou word, radikaal verwerp word.
21.5.3 Waaruit vergader Hy sy kerk
Hy vergader sy kerk "uit die hele menslike geslag". Sy kerk word nie net saamgestel uit die
lede van sekere volke nie maar "uit elke stam en taal en volk en nasie" (Op. 5:9).
21.5.4 Wie word deur Christus vergader?
Almal "wat tot die ewige lewe uitverkies is". So word die verband gelê tussen kerk en
uitverkiesing. Dit beteken natuurlik nie dat almal wat formeel lidmate van die kerk is ook
uitverkies is en die ewige lewe sal beërwe nie. Die apostel Paulus sê duidelik: "Hulle is nie
almal Israel wat uit Israel is nie" (Rom. 9:6; vgl. ook verse 7 en 8). Maar al is daar in die
kerk nog 'Valse broeders" (2 Kor. 11:26; Gal. 2:4), is die kerk tog die liggaam waarin die
uitverkorenes vergader word. Wie die ware gelowiges is word aangedui in artikel 29 van die
NGB.
21.5.5 Waardeur vergader Christus sy kerk?
Hy doen dit deur sy Woord en Gees. Die verkondiging van die Woord is die belangrikste
taak van die kerk. Deur sy Gees maak die Here die harte van die gelowiges ontvanklik vir
die saak van die Woord, plant Hy die saad van die Woord in ons lewens in, laat dit groei en
vrugte van geloof voortbring.
21.5.6 Wanneer vergader Hy sy kerk?
Hy vergader sy kerk "Van die begin van die wêreld af tot die einde toe"
"wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen' (Skrifber. 27:4).

75

Daarby kom nog dat wie eenmaal werklik 'n lid van Christus se kerk is, dit tot in ewigheid
sal bly. Christus self sorg daarvoor (Joh. 10:28,29).
21.5.7 Waarom vergader Christus sy kerk?
Hy vergader hulle sodat hulle "die ewige lewe" kan verkry. Christus vergader die gelowiges
in die kerk sodat Hy die verlossingsweldade wat Hy vir hulle verwerf het, daar aan hulle kan
uitdeel en hulle die ewige lewe kan verkry. Trouens, die vergadering van die gelowiges is
alreeds verlossingsweldaad van Christus. Natuurlik, God is almagtig en Hy kan mense in die
verlossingsweldade van Christus laat deel al is hulle buite die kerk. Maar dit is nie die wyse
waarop God werk nie. Hy gee sy gawes aan sy kerk. In Handelinge 2:47 word ook duidelik
gesê: "En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg".
Vanselfsprekend is die uiteindelike doel van die vergadering van die gelowiges die eer van
God. Dit word nie hier ontken nie. Die gawe van die ewige lewe is maar net 'n onderdeel
van die groot doel, naamlik om God te eer. Trouens, hulle wat om Christus ontwil die ewige
lewe verkry, sal nie anders kan nie as om God ewig te loof en te prys (Op. 5:7-13).
21.5.8 Wat is die kenmerk van die vergaderde lede van die kerk?
Dat hulle gelowiges is. Hulle word immers vergader "in die eenheid van die ware geloof".
Omdat hulle almal deur die geloof aan Christus verbonde is en deel in sy weldade vorm hulle
ook 'n organiese eenheid. Wie nie glo nie, het nie deel aan Christus se verlossingsweldade
nie en is nie 'n (ware) lid van sy kerk nie.
21.5.9 Wat is die roeping van die vergaderde lede van die kerk?
Hulle moet elkeen "'n lewende lid" van die kerk wees. 'n Dooie lid van die kerk is in
werklikheid geen lid nie. Die gelowige moet so dankbaar wees dat hy mag deel in die
verlossingsweldade van Christus dat hy aktief en met oorgawe die Here sal dien. Die apostel
Paulus praat ook van "die ondersteuning wat elke lid gee" (Ef. 4:16, 1953 vertaling).
Daarom is dit verskriklik as daar aan 'n kerk gesê word wat Christus destyds aan die kerk van
Sardis gesê is: "Ek weet dat Julle die naam het dat julle lewe, en tog is julle dood" (Op. 3:1).
21.6 CHRISTUS LAAT SY KERK DEEL KRY AAN AL SY VERLOSSINGSWELDADE DEUR DIE GEMEENSKAP VAN DIE HEILIGES.
21.6.1 Prioriteit van die band aan Christus
Die gemeenskap van die heiliges beteken eerstens om aan die Here Christus en al sy skatte
en gawes deel te hê en tweedens dat die gelowiges mekaar met hulle geestelike en stoflike
gawes moet dien. Hierdie orde kan en mag nie omgekeer word nie. Die gemeenskap van die
heiliges kan alleen bestaan as die heiliges (gelowiges) waarlik deur die geloof aan Christus
gebind is. Sonder die band aan Christus kan daar ook geen band met mekaar wees nie. Om te
spreek in die beeld van Paulus in 1 Korintiërs 12:12-30 as die onderskeie lede van die
liggaam nie deur middel van die senuwees aan die kop verbind is nie, kan hulle ook geen
verband met mekaar hê nie. Dan is hulle soos 'n liggaam wat verlam is sodat die een deel
daarvan nie vir die ander iets beteken nie.
Daar word dikwels gekla dat die gemeenskap van die heiliges tans nie tot sy reg kom nie.
Daarmee word dan bedoel dat lidmate los van mekaar lewe en nie na mekaar omsien nie.
Maar die fout lê dan nie primêr in hulle verhouding tot mekaar nie, maar in hulle verhouding
tot Christus. Wie werklik deel het aan Christus en sy skatte en gawes, is so oorstelp van
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dankbaarheid dat hy ook met sy geestelike en stoflike gawes sy medegelowiges en selfs sy
medemens wat nie 'n gelowige is nie, wil help.. Christus stel dit duidelik: "As julle mekaar
liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is" (Joh. 13:35).
21.6.2 Die gemeenskap met Christus
Die Kategismus stel dit duidelik dat wie deel het aan Christus, ook aan sy skatte en gawes (sy
verlossingsweldade) deel het.
Op verskillende plekke in die Skrif word aan ons voorgehou dat die gelowiges in
gemeenskap met Christus staan en die wyse waarop dit geskied. In Johannes 15 word dit
vergelyk met die band tussen die wingerdstok en die ranke. In 1 Korintiërs 12 word dit
vergelyk met die band tussen die verskillende liggaamsdele en die kop.
Hierdie gemeenskap met Christus is 'n gawe van Hom maar ook 'n eis aan die gelowiges: ons
ontvang dit van Hom maar moet dit soek en versterk deur Skriflesing en Skrifstudie,
bywoning van die eredienste, gebed en 'n hele lewe waarin voortdurend na die wil van die
Here gevra word.
21.6.3 Die gemeenskap met mekaar
Die gelowige is verplig (N.B.) om sy geestelike en stoflike gawes tot nut en saligheid van
die ander gelowiges aan te wend (Fil. 2:4-8; 1 Tes 4:18, 5:11). Wie deel het aan die rykdom,
van die verlossingsweldade van Christus moet van hierdie rykdom ook aan sy
medegelowiges gee. Paulus sê: "Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus: hoewel
Hy ryk was, het Hy ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kon
word" (2 Kor. 8:9). Daarom "moet julle wat nou oorvloed het, dié help wat gebrek ly" (2
Kor. 8:14).
21.7 CHRISTUS LAAT SY KERK DEEL KRY AAN AL SY VERLOSSINGSDADE
DEUR DIE VERGEWING VAN SONDES
Die vergewing van sondes is in 'n sekere sin 'n samevatting van al Christus se
verlossingsdade. Om die betekenis van die vergewing van sondes te kan verstaan, moet ons
eers besef hoe groot, omvangryk en ingrypend ons sondes is. Bestudeer onder andere Psalms
32, 51 en 130.
Let goed op wat die vergewing van sondes hier beteken. Negatief beteken dit dat God om
Christus ontwil nooit meer aan my werklike sondes én my sondige aard wil dink nie. Maar
dit is nie net 'n negatiewe handeling nie. Positief beteken dit dat God die geregtigheid wat
Christus vir my verwerf het aan my skenk. Dit beteken dat ek nie in die strafgerig van God
sal kom nie: dat die ewige straf nie my deel sal word nie maar die ewige lewe (antw. 54).
So verkry die kerk deel aan die verlossingsweldade van Christus.
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SONDAG 22
22.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: die Here troos ons deur ons te verseker dat daar vir ons na siel en
liggaam "'n ewige vreugde na hierdie lewe is."
22.2 HOOFSINNE
Antwoord 57:
Taalkundig en in die lig van die vraag wat gestel word moet die deel wat
handel oor die opwekking van die liggaam as hoofsin beskou word. Uit die
oogpunt van 'n belydenis dra dit wat oor die liggaam en siel bely word
egter gelyke gewig. Met die oog daarop kan 'n mens die hoofsaak wat hier
bely word, soos volg aandui: "Dat my siel na hierdie lewe dadelik tot
Christus ... opgeneem sal word (en dat) hierdie selfde liggaam van my ..
opgewek .. sal word".
Antwoord 58:
"Dat... ek ná hierdie lewe volkome saligheid sal besit".
22.3. INLEIDING
Dit is opvallend dat daar sowel ten opsigte van die opstanding uit die dood as van die ewige
lewe gevra word na die troos wat dit vir die gelowige inhou. Terwyl die gelowige hier op
aarde dikwels banggemaak en gedreig word met die dood, word ons in die Skrif en ons
belydenis getroos met die oog op die dood. Die rede daarvoor is voor die hand liggend: Die
wêreld sien die dood as die einde van alles sover dit 'n bepaalde mens aangaan.
Daarteenoor weet die gelowige dat die dood nie die einde is nie omdat Christus die dood
oorwin het en vir ons die ewige lewe verwerf het. Daarom, al is die gelowige in 'n sekere sin
bang vir die dood, kan hy dit tog getroos tegemoetgaan.
22.4 INDELING
Die volgende lyk na 'n verantwoorde indeling:
22.4.1 die troos dat my siel by my dood na Christus toe gaan;
22.4.2 die troos van die opstanding van die liggaam;
22.4.3 die troos van die ewige lewe.
22.5. DIE TROOS DAT MY SIEL BY DIE DOOD NA CHRISTUS TOE GAAN
By die dood word die band wat liggaam en siel tot 'n wonderlike eenheid saambind, gebreek
sodat die siel dan los van die liggaam is. So was dit ook met Christus. By sy sterwe het Hy
sy gees of siel in die hande van sy Vader oorgegee, terwyl sy lewelose liggaam daarna
begrawe is.
Wat word bedoel met die siel van die mens in die Skrif en die belydenis? Hoewel dit
moeilik is om presies te sê wat dit is, kan dit tog (al is dit dan slegs naastenby) soos volg
aangedui word:
*

Die siel van die mens is "iets" van die mens waarin die diepste wese van sy hele menswees begrepe is. Dit is iets" wat nie in homself enige onsterflikheid het nie, maar
waaraan God onsterflikheid gee sodat dit nie deur die proses van doodgaan aangetas
kan word nie, maar as 'n "lewende beginsel" na die dood bly voortbestaan (Gen. 35:18;
1 Kon. 17:21; Matt. 10:28)
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Dat die siel nie deur die proses van doodgaan of doodmaak beskadig kan word nie, blyk
duidelik uit Matteus 10:28 waarvolgens Christus verklaar: "Moenie bang wees vir dié wat die
liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel
die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan". Hoewel die siel betrokke is by die
katastrofe van doodgaan, word dit nogtans nie daardeur vernietig nie.
Hierdie siel of gees van die mens verdwyn by die dood uit die gesigsveld van aardse
waarneembaarheid. As "lewende beginsel" van die mens word dit egter deur God so bewaar
dat dit bewustelik na die dood bly voortbestaan.
Ons bely in die Kategismus dat die siel van die gelowige by die dood dadelik tot Christus, sy
Hoof opgeneem word. Daar is dus geen vagevuur waar die siele eers van oorblywende
sondes gelouter moet word soos die Roomse Kerk leer nie. Ook verkeer hulle nie in 'n
toestand van bewusteloosheid en diepe slaap waaruit hulle met die wederkoms van Christus
ontwaak nie. Nee, as ons siele afskeid neem van ons liggaam, gaan hulle direk en
onmiddellik na Christus in die hemel, na die Vaderhuis met sy baie woonplek. Daarom kon
Christus ook aan die misdadiger aan die kruis sê: "Vandag sal jy saam met my in die paradys
wees" (Luk. 23:43). Nie eers môre of met die wederkoms van Christus nie, maar vandag:
hierdie selfde dag. (Vgl. ook Luk. 16:22)
Hierdie belydenis bied 'n groot troos vir gelowiges na die dood van 'n dierbare. Terwyl hulle
nog treur en 'n graf grawe of soek na begrafnisondernemers, is die siel van die gelowige
reeds by Christus in die hemel. Daarteenoor gaan die siel van die ongelowige direk na die
plek van ewige smarte (Luk. 16:23,24).
Die Kategismus sê dat die siele van die gelowiges na hierdie lewe dadelik na Christus
opgeneem word. En hierdie opnemingswerk word volgens God se Woord deur engele
gedoen. In die gelykenis van die ryk man en Lasarus lees ons trouens: "Toe die arm man te
sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham" (Luk. 16:22).
Dit beteken dat, as 'n gelowige sterwe, ons in die gees kan sien hoe engele sy of haar siel
neem en bring na die plek van ewige vreugde by Christus. En dié wete is vir die gelowige 'n
groot troos. Van dié troos het Asaf profeties getuig toe hy gesê het "U lei my met u raad en
aan die einde sal U my in ere by U opneem" (Ps. 73:24).
22.6. DIE TROOS VAN DIE OPSTANDING VAN DIE LIGGAAM
Omdat Christus die dood oorwin het, kan die gelowige met sekerheid weet dat hy, as vrug
van Christus se oorwinning oor die dood, self ook eenmaal liggaamlik uit die dood sal
opstaan. In die Skrif en die belydenis word sterk beklemtoon dat ons by die opstanding uit
die dood dieselfde liggame sal hê as wat ons tans het, en tog sal hulle anders wees as tans.
22.6.1 Ons sal dieselfde liggame hê
Dat ons met die opstanding dieselfde liggame sal hê as wat ons tans het, verduidelik Paulus
met die beeld van die saad en die plant wat daaruit voortkom (1 Kor. 15:35-38). Die saad
wat gesaai word, bepaal tog immers die plant wat daaruit gaan voortkom. As ek 'n
koringkorrel in die grond plant, kan ek tog nie verwag dat daar 'n vyeboom sal opkom nie.
Uit 'n koringkorrel kom 'n koringplant te voorskyn. Anders gestel:
Die koringkorrel wat gesaai is, tree, as dit ontkiem, self weer te voorskyn, maar dan net
in 'n nuwe gedaante. So is dit ook as die mens opstaan uit die dood. Ek self sal met
hierdie liggaam wat ek nou het, opgewek word, hoewel dit 'n nuwe en veel heerliker
gedaante sal hê.
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Dit kom dus daarop neer dat daar by die opstanding uit die dood, wat ons liggame betref, 'n
gedaanteverwisseling plaasvind maar NIE 'n wesensverandering nie. Paulus beklemtoon dit
sterk, veral as hy van die korrels wat gesaai word, verklaar: "Maar God gee dit 'n liggaam
soos hy gewil het, aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam" (1 Kor. 15:38, 1953vertaling).
Die feit dat ons met hierdie selfde liggame sal opstaan uit die dood, is baie belangrik, want
dit openbaar die grootsheid en heerlikheid van Christus se verlossingswerk. Trouens, as ons
by die opstanding heeltemal nuwe liggame sou kry en die ou liggame in die grafte sou bly,
sou daarin eintlik geopenbaar word dat Christus die dood nie ten volle oorwin het nie. Dit
sou beteken het dat Hy ons liggame nie kon opwek nie en dat Hy daarom aan ons nuwe
liggame moet gee.
Maar nou het Christus die dood ten volle oorwin. Paulus stel dit duidelik: "Die dood is
vernietig. Die oorwinning is behaal" (1 Kor. 15:54). En daarom sal elkeen dan dieselfde
liggaam hê as wat hulle tans het, maar met 'n heerliker gedaante.
22.6.2 Ons liggame sal anders wees as tans
Dat ons liggame wat ons by die opstanding sal hê anders daar sal uitsien as die wat ons tans
het, word in die Kategismus aangedui as dit sê dat ons liggame dan aan die heerlike liggaam
van Christus gelykvormig sal wees (Fil. 3:21). Wat dit beteken, is moeilik om vas te stel
omdat die Skrif nie 'n duidelike beskrywing gee van die heerlike (verheerlikte) liggaam van
Christus nie.
Dat daar 'n groot verskil in heerlikheid sal wees tussen die liggame wat ons nou het en wat
ons by die opstanding sal hê, word in die Skrif wel aangedui: Ook dit blyk uit Paulus se
metafoor van die saad en die plant wat daaruit te voorskyn tree, Hy sê: "En wat jy saai, saai
jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring
is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos Hy bepaal het; aan elke saadsoort
gee Hy 'n eie gestalte" (1 Kor. 15:37,38).
Dit is asof Paulus met hierdie woorde sê: Neem 'n blote koringkorrel en plaas dit aan die aan
die een kant. Neem dan 'n volgroeide koringplant met die volle halm en die aar en plaas dit
aan die ander kant. Die laaste is tog baie mooier en indrukwekkender as 'n blote korrel. Die
verskil wat daar tussen die twee is, is 'n aanduiding van die verskil in heerlikheid tussen die
liggame wat die gelowiges tans op aarde het en die liggame wat hulle by die opstanding uit
die dood sal hê.
Die feit dat ons by die opstanding dieselfde liggame sal hê wat tog baie anders daar sal
uitsien, het Feenstra (Leer en leven) vergelyk met die beeld van die vlinder. Die vlinder is
dieselfde wese wat vroeër 'n wurm en toe 'n papie was. Tog is die gedaante van die vlinder
baie mooier as toe dit óf 'n wurm óf 'n papie was. So sal dit ook met die liggaam van die
gelowige by die opstanding uit die dood wees: dieselfde en tog baie anders.
Die verskil tussen die liggame wat ons tans het en die wat ons by die opstanding sal hê, word
verder deur Paulus in 1 Korintiërs 15:42-44 aangedui. By wyse van vergelyking kan dit soos
volg teenoor mekaar gestel word:
HUIDIGE

TOEKOMSTIGE

80

verganklik
gering
swak
natuurlik

onverganklik
in heerlikheid
in krag
geestelik

Met natuurlike liggame bedoel Paulus die huidige liggame wat broos, verganklik en sterflik
is; wat afhanklik is van aardse middele en gebuk gaan onder baie laste, siekte, pyn, ens.
Daarteenoor bedoel hy met geestelike liggame nie iets spookagtigs nie, maar liggame wat
geheel en al beheers sal word deur die Gees van God.
Veral in die aangesig van die dood is die geloof aan die opstanding uit die dood met
verheerlikte liggame vir die gelowige 'n groot troos.
22.7 DIE TROOS VAN DIE EWIGE LEWE
Ook met die belydenis van die ewige lewe spreek die kind van God die geloofsoortuiging uit
dat alles nie met die dood verby is nie, maar dat daar na die dood 'n ewige heerlikheid op
hom of haar wag.
Die bestemming van die ware kinders van God na die wederkoms van Christus en die
oordeelsdag is 'n nuwe aarde onder 'n nuwe hemel waarop hulle die onuitspreeklike geluk en
heerlikheid van die ewige lewe sal ervaar. Dan ontvang hulle volgens die apostel Petrus die
onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat Christus vir hulle verwerf het en
wat in die hemel vir hulle bewaar word tot by die wederkoms van die Here (1 Petrus 1:4,5).
22.7.1 Hoe sal dit daar wees?
Vir die gelowige is dit nou al 'n groot vreugde en blydskap om 'n kind van God te wees.
Maar hierdie vreugde sal sy volkome hoogtepunt na hierdie lewe bereik. Wat dan op die
kind van God wag, word aangedui met die woorde "volkome saligheid". In aansluiting by 1
Korintiërs 2:9 word dit in die Kategismus beskryf as 'n "saligheid wat geen oog gesien, geen
oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie".
Wat 'n mens opval, is dat die Skrif, en gevolglik ook die Kategismus, dit wat die ewige
saligheid sal behels hoofsaaklik op 'n negatiewe wyse beskryf. Daar word in 'n sekere sin 'n
vergelyking getref tussen die huidige aarde en die nuwe aarde en dan word aangedui wat op
die nuwe aarde nie gevind sal word nie wat op die huidige aarde wel nog gevind word. 'n
Mens kan aanvaar dat die rede vir hierdie voorstelling van sake daarin gevind moet word dat
die komende heerlikheid so ver bo die mens se bevattingsvermoë uitgaan dat dit onmoontlik
is om dit op 'n positiewe wyse in menslike taal aan te dui. Daarom word dit feitlik deurgaans
op 'n negatiewe wyse aangedui.
Die volgende is enkele voorbeelde van derglike aanduidings: daar sal geen see wees nie (Op.
21:1); dit sal nooit nag word nie (Op. 21:25); daar sal geen son of maan wees nie, want die
heerlikheid van God sal alles verlig en die Lam sal sy lamp wees (Op. 21:23); daar sal geen
dood, leed, smart en pyn wees nie (Op. 21:4); daar sal geen huwelik of voortplanting wees
nie (Matt.22:30); daar sal ook geen honger of dors wees nie (1 Kor. 6:13); ensovoorts.
22.7.2 Wat sal ons verhouding tot God wees?
Oor die verhouding tussen God en sy volk op die nuwe aarde word wel 'n positiewe
aanduiding gegee. Daar word gesê: "Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy
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sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God" (Op.
21:3)
Dit is die grootste en heerlikste van alles wat oor die ewige lewe aan ons meegedeel word.
Dit is dié geheim van die saligheid en heerlikheid. Die rede vir die ewige geluk lê immers
nie in die pêrelpoorte en strate van goud nie, maar daarin dat God by en in die midde van sy
volk sal wees. Hy sal met sy geseënde teenwoordigheid onder hulle woon. Tussen Hom en
die verloste mensheid sal 'n ewige en innige gemeenskap wees en niks sal hulle ooit van
mekaar kan skei nie. En op al die genade van God sal die verlostes antwoord deur - soos ons
in die Kategismus bely - God ewig te prys.
22.7.3 Wat sal ons daar doen?
Ons sal God dien - oral en altyd.
Van sy verloste kinders word gesê:
"En sy diensknegte sal Hom dien ...... En hulle sal tot in alle ewigheid regeer" (Op. 22:3,5).
Hulle is dus diensknegte en konings tegelyk. Hulle diens is nie slawediens nie maar
koningsdiens. Dit sal 'n vreugdevolle diens wees waarin hulle in alles wat hulle doen, God
sal bely en Hom sal vereer met hulle lof en aanbidding (Op.5:12,13).
22.8 SLOT
Dit is die heerlikheid wat weggelê is vir die kind van God, die heerlikheid wat Christus deur
sy bitter lyde en sterwe vir ons verwerf het - so ver ons nou iets daarvan kan verstaan. Maar
dit is ook wat die wat Christus verwerp, vir ewig sal moet mis.
Deur hierdie geloof en verwagting van 'n heerlike toekoms kan die kind van God getroos
wees - veral in tye van swaarkry, beproewing en vervolging. Ons is nie op pad na 'n einde
nie maar na die begin van 'n fantastiese lewe wat vir ewig sal aanhou.
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SONDAG 23
23.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: dat ons in Christus voor God regverdig is deur die geloof.
23.2 HOOFSINNE
Antwoord 59:
"Ek (is) in Christus voor God geregverdig is".
Antwoord 60:
"(Ek is) slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus (regverdig voor God)".
Antwoord 61:
Die hoofsaak en nie noodwendig die hoofsin nie, is: "Ek kan die (die
genoegdoening, die geregtigheid en heiligheid van Christus slegs deur die
geloof aanneem en my eie maak".
23.3 INLEIDING
In die vorige afdelings van die Kategismus (Sondae 9-22) is die inhoud van ons geloof soos
saamgevat in die Twaalf Artikels behandel. Elkeen van hierdie artikels is noukeurig
ondersoek om goed op hoogte te kom met die inhoud en betekenis daarvan. Maar nou dat
ons weet wat die inhoud en betekenis van ons geloof is, ontstaan noodwendig die vraag: Het
alles wat ek bely oor God die Vader en ons skepping, God die Seun en ons verlossing, God
die Heilige Gees en ons heiligmaking vir my enige betekenis?
23.4 INDELING
Die volgende indeling lyk verantwoord:
23.4.1 ons is voor God regverdig (antw.59);
23 4.2 ons is in Christus regverdig (antw. 60);
23.4.3 ons is deur die geloof regverdig (antw. 61).
23.5 ONS IS VOOR GOD REGVERDIG
Die vraag is: Wat baat dit my dat ek alles glo wat ek in die Twaalf Artikels bely? Is ek
vanweë my geloof 'n beter mens in vergelyking met die wat nie glo nie?
In werklikheid was dit ook die vraag wat Job se vrou aan hom gestel het toe sy, na al die
rampe en teëspoede wat hom getref het, aan hom gevra het: "Bly jy nog steeds vroom?" In
die vroomheid van Job kan sy geen nut meer sien nie. Daarom adviseer sy hom ook:
"Vervloek God en sterf!" (Job 2:7).
Iets soortgelyks tref ons ook aan in die tyd van Maleagi. Toe was daar mense wat gesê het:
"Dit is nutteloos om God te dien. Watter nut het dit dat ons sy bevel uitgevoer net en met
rouklere rondgeloop het voor Hom, die Here die Almagtige?" (Mal. 3:14)
Tot sulke uitsprake kom 'n mens as jy die bate van die geloof in aardse voorspoed en sukses,
in harde kontant, in goud en silwer, in eer en rykdom gaan soek. Maar die bate van die
geloof lê nie in die eerste plek in aardse winste en voordele nie. Trouens, Christus het gesê:
"As hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg" (Joh. 15:20).
Maar waarin is die bate van die geloof dan wel gelê?
Daarin dat ek voor God regverdig is en daarom 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Ek staan
voor God nie meer as 'n aangeklaagde en 'n skuldige nie, nie meer as 'n doemwaardige
sondaar nie. Ek staan voor Hom as 'n regverdige omdat Christus vir al my sondes te volle
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betaal het. Daarom wag nie die smarte van die hel op my nie maar die ewige saligheid.
23.6 ONS IS IN CHRISTUS REGVERDIG
In aansluiting by die vorige antwoord word dan gevra: "Hoe is jy regverdig voor God?" Dit
is byna asof 'n mens in dié vraag iets van 'n verwondering hoor: Hoe is dit moontlik dat ek,
ellendige en doemwaardige sondaar, as 'n regverdige voor die God kan staan wat alles weet?
Regverdig wil tog sê dat God geen aanmerkings op my en geen beskuldigings teen my het
nie en hoe is dit moontlik?
Maar as hier verklaar word dat ons voor God regverdig is, word daar nie vergeet dat ons
sondaars is nie. Nee, ons sondes is baie goed raakgesien. Kyk maar net hoe word dit
aangedui: "Só dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar
gesondig en nie een daarvan gehou het nie en dat ek nog gedurig tot alle kwaad geneig is ...".
Let op die sterk taal wat gebruik word: Ek het teen al God se gebooie gesondig (en nie net
teen sommige nie). Ek het daarteen swaar gesondig (en nie ligtelik nie). Ek het nie een
daarvan gehou (soos sommige dikwels dink nie). Ek is voortdurend tot alle kwaad geneig.
(Daar is geen enkele sonde nie of ek vind die neiging daartoe in my eie hart.) Dat ek dit nie
altyd doen nie, is net te danke aan God wat in sy genade my daarvoor bewaar.
Sien ons ons sondes so? Ek met my voorbeeldige lewe - onheilig en besmet voor God. Ek
wat deur mense miskien hoog geag en gerespekteer word ek is 'n sondaar tot in elke
skuilhoek van my lewe. Ek, kerkmens, met al my mooi beloftes en goeie voornemens in
myself is ek voor God geheel en al onregverdig.
Alleen as ons ons sondes só sien, kan ons die wonder van die regverdiging deur Christus
verstaan. Daarom, nadat ons so ons sondes en sondigheid bely het, volg daar van die heel
mooiste woorde wat in die Kategismus opgeneem is, naamlik dat nieteenstaande al my
sondes, "God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die
volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. 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 het".
Die situasie waarmee ons Hier te doen het, kan vergelyk word met 'n geregshof. Ons is die
aangeklaagdes en God is die Regter. En op elke aanklag wat teen ons genoem word, moet
ons erken: skuldig. En dan kom die uitspraak: Jy, sondaar, is skuldig en moet regtens met
die ewige straf na liggaam en siel gestraf word. Tog spreek ek jou vry en bepaal dat jy die
ewige lewe kan binnegaan!
Hoe is dit moontlik?
*
Dit is ter wille van die soenverdienste van Christus.
*
Dit is omdat God ons in Christus so oneindig liefgehad het en nog liefhet.
*
Dit is omdat Christus vir al ons skuld ten volle betaal het en aan die geregtigheid van
God voldoen het.
Paulus sê: "Hy (God) het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat
ons kan word geregtigheid van God in Hom" (2 Kor. 5:21, 1953-vertaling). En elders sê hy:
"Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word
deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is"
(Rom. 3:23,24, 1953-vertaling).
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Die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk God uit loutere
genade aan my sodat ek nou voor Hom kan verskyn asof ek nooit enige sonde gehad of
gedoen het nie, ja, asof ek self in eie persoon al die gehoorsaamheid volbring het wat
Christus vir my volbring het. Op die wyse word ek ook 'n erfgenaam van die ewige lewe.
Hieruit kan ons sien wat dit beteken om 'n gelowige te wees. Nou kan ons met 'n loflied in
die hart antwoord gee op die vraag: "Wat baat dit jou dat Jy dit alles glo?" Daar is geen
aardse skatte wat met die hemelse gawe van die regverdiging deur Christus vergelyk kan
word nie.
23.7 ONS IS DEUR DIE GELOOF REGVERDIG
Antwoord 60 eindig deur te sê dat ons slegs aan die weldaad van die regverdiging voor God
deur Christus deel kan kry as ons dit met 'n gelowige hart aanneem. In die geloof moet ek
vertrou dat nie alleen aan ander nie, maar ook aan my vergewing van sondes, ewige
geregtigheid en saligheid uit loutere genade geskenk is, alleen ter wille van die verdienste
van Christus.
Die belangrikheid van die geloof in hierdie verband word deur Paulus aangedui as hy sê:
"Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof (Rom. 3:28, 1953vertaling). Maar beteken dit nou dat ek God se genade met my geloof moet verdien?
Nee, so moet ons dit nie verstaan nie. Die geregtigheld van Christus is my deur God
toegereken en daardeur is ek geregverdig. Dit is nie die geloof wat my regverdig maak nie.
maar God alleen op grond van die verdienste van Christus. (Vgl. NGB art. 22.)
Ons moet goed verstaan wat met geloof in hierdie verband bedoel word. Om te glo is hier
niks anders nie as om te aanvaar. Om te glo is om eenvoudig aan te neem wat God in
Christus aan ons gee. Om te glo is om kinderlik en ootmoedig vir ons toe te eien wat
Christus vir ons verwerf het. En in al hierdie dinge is daar geen verdienste nie, want ook
hierdie geloof is 'n gawe van God (Ef. 2:8). En Juis omdat God aan ons die geloof gegee
het, moet ons dit gebruik om die genoegdoening, geregtigheld en heiligheid van Christus vir
ons toe te eien.
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SONDAG 24
24.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte kan soos volg geformuleer word: Die plek en betekenis wat goeie werke
in die lewe van die Christen moet hê. 'n Ander moontlikheid is: Ons moet goeie werke doen
omdat ons in Christus voor God geregverdig is.
24.2 HOOFSINNE
Antwoord 62:
"Die geregtigheld wat voor die strafgerig van God kan bestaan, moet
heeltemal volmaak wees en moet in alle opsigte met die Wet van God
ooreenstem".
Antwoord 63:
"Hierdie beloning word nie uit verdienste nie maar uit genade gegee".
Antwoord 64:
"Dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur die geloof in Christus ingeplant is,
nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie".
24.3 INLEIDING
Die bewering is al gemaak dat dit wat Jakobus sê in stryd is met dit wat Paulus leer. Paulus
praat in sy briewe van die betekenisloosheid van goeie werke as middel om die saligheid te
verkry, terwyl Jakobus die absolute noodsaaklikheld van goeie werke beklemtoon. Paulus
sê: "Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van
die wet" (Rom. 3:28, 1953 vertaling). Daarteenoor sê Jakobus: "'n Liggaam wat nie
asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood" (Jak. 2:26).
Tog is daar nie werklik 'n teenstrydigheid tussen hulle nie, maar hulle vul mekaar slegs aan.
Paulus sê dat ons nie uit die werke van die wet geregverdig word soos die Fariseërs en hulle
aanhangers voorgee nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Jakobus voeg
daaraan toe: deur die geloof, ja, maar dan nie 'n dooie geloof nie, maar 'n lewende geloof wat
vrugte voortbring in die vorm van goeie werke. Die goeie werke is dus nie die oorsaak van
ons regverdiging voor God nie maar die vrugte daarvan.
24.4 INDELING
Die volgende lyk na 'n werkbare indeling - in dié volgorde:
24.4.1 goeie werke is onverdienstelik (vr. en antw. 62);
24.4.2 goeie werke is noodsaaklik (vr. en antw. 64),
24.4.3 goeie werke word beloon (vr. en antw. 63).
2-1.5 GOEIE WERKE IS ONVERDIENSTELIK
Paulus skryf aan die Efesiërs: "Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof ... Dit kom
nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te
wees nie" (Ef. 5:8,9).
Hierdie leer van die verlossing uit vrye genade sonder enige verdienste van ons kant was
deur die eeue heen nog altyd vir die hoogmoedige sondaar 'n struikelblok. Die mens wil in
sy verwaandheid voor God roem op sy eie prestasies met die gedagte dat God hom op grond
daarvan moet red. Maar met die leer van die verlossing uit genade alleen deur die geloof in
Christus, is dit duidelik dat die mens nie met sy goeie werke enige saligheid kan verdien nie.
Want ek sou my saligheid net daarmee kon verdien het as my goeie werke absoluut volmaak,
presies volgens die wet van God en sonder enige sweempie van sonde was.
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Dit help ook nie om te sê: "Ek het die hele wet van God onderhou behalwe 'n paar klein
dingetjies" nie. Afgesien daarvan of so 'n bewering waar is, het dit in elk geval geen waarde
nie omdat Jakobus sê dat wie in een opsig sondig, skuldig staan aan die oortreding van al die
gebooie (Jak. 2:10). Dit is ook te verstane omdat die liefdesgebod die basis van al die ander
gebooie is.
As ek uit die werke van die wet geregverdig wil word, moet ek in alle eerlikheid kan sê: Ek
het nooit iets gedoen wat God verbied nie. Ek het nooit iets nagelaat wat God gebied nie. Ek
het nog nooit 'n verkeerde daad gedoen nie, nog nooit sondige of ydel woorde gesê nie en
daar het nog nooit 'n sondige gedagte by my opgekom nie. Ek het God altyd bo alles
liefgehad en my naaste soos myself.
Maar ons kan dit nie sê nie, want met 'n aanhaling uit Psalm 14 sê Paulus: "Daar is nie een
wat goed doen nie, selfs nie een nie" (Rom. 3:12). En Jesaja sê dat ons beste werke soos vuil
klere is (Jes. 64:6). Daarom sê die Kategismus ook dat ons beste werke onvolkome en met
sonde bevlek is.
In die lig hiervan is dit te verstane dat ons goeie werke nooit die rede kan wees op grond
waarvan God ons van ons sonde vryspreek om erfgename van die ewige lewe te wees nie.
Wie met eie goeie werke die saligheid wil probeer verdien, gaan met goeie werke en al
verlore. Ons word voor God geregverdig slegs deur die geloof in Christus.
24.6 GOEIE WERKE IS NOODSAAKLIK
Met verwysing na Jakobus is reeds aangedui dat die onverdienstelikheid van die goeie werke
nie beteken dat goeie werke nie noodsaaklik is nie. Dit is wel waardeloos as dit in die plek
van die geloof of, suiwerder gestel, in die plek van Christus kom. Maar daarmee is alle goeie
werke nie oorboord gegooi nie. Daar was in die loop van die geskiedenis wel mense wat so
gedink het. Die Kategismus noem hulle tereg onverskillige en roeklose mense.
Hierdie siening word ook deur Paulus in Efesiërs 2 met beslistheid verwerp. Want hy sê wel
dat ons uit genade deur die geloof gered word en nie deur eie verdienste met goeie werke nie.
Maar direk daarna sê hy: "In Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die
goeie dade waarvoor Hy ons bestem het" (Ef. 2:10).
Dit is dus nie die suiwere leer oor goeie werke wat onverskillige en roekelose mense maak
nie, maar die misbruik en verdraaiing van die waarheid. Die Kategismus stel dit ook duidelik
dat dit onmoontlik is dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is geen vrugte
van dankbaarheid kan voortbring nie.
Deur hierdie antwoord word die geloof in die sentrum gestel, want hy praat daarvan om deur
'n ware geloof in Christus ingelyf te wees. Hy het klaar gehandel oor die goeie werke as
middel tot saligheid en gewys dat dit onmoontlik is. Al wat nou oorbly, is geloof, en daaroor
handel hy verder. Maar dan stel hy dit duidelik dat dit 'n ware geloof moet wees en nie 'n
skyngeloof nie. Dit moet 'n lewende en vrugdraende geloof wees.
Die beeld wat aan die antwoord van die Kategismus ten grondslag lê, is dié van 'n boom wat
vrugte dra, 'n beeld wat dikwels in die Skrif ten opsigte van die gelowige gebruik word.
Psalm 1 sê byvoorbeeld dat die regverdige soos 'n boom is wat by waterstrome geplant is en
wat sy vrugte op sy tyd gee.
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Die Christen is soos 'n boom wat uit die ou sondige en onvrugbare grond oorgeplant is in
Jesus Christus as die nuwe grond waaruit hy moet lewe. Dit is 'n genadedaad van God.
Maar nou is dit vanselfsprekend dat so 'n boom wat by God se waterstrome geplant is, ook
vrugte sal voortbring. Die gelowige wat deur Christus as lewensboom gevoed word met die
gawes van Gees en Woord, bring spontaan vrugte van dankbaarheid voort.
Christus stel dit duidelik: "Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom,
dra baie vrugte" (Joh. 15:5). So is my goeie werke nie die rede of oorsaak waarom God my
die saligheid moet skenk nie, maar die bewys dat ek die saligheid deur die geloof in Christus
reeds besit.
En nou is die groot vraag: is daar werklik goeie werke van dankbaarheid in my lewe te
vinde? Want goeie werke is sowel 'n gawe van God as die verantwoordelikheid van die
mens. Uit God se indikatief vloei die imperatief aan ons voort.
Deur goeie werke word ons nie hemelburgers en -burgeresse nie, maar dit is die bewys dat
ons reeds hemelburgers en -burgeresse is.
24.7 GOEIE WERKE WORD BELOON
Dat God goeie werke beloon, staan bo alle twyfel vas. Die Skrif leer dit op verskillende
plekke. Van Moses word gesê dat hy die smaad van Christus groter rykdom geag het as die
skatte van Egipte, "omdat hy na die beloning uitgesien het" (Heb. 11:26). En Christus troos
sy verdrukte volk deur aan hulle te sê: "Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van
My beledig en vervolg. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel" (Matt.
5:11,12). En Paulus sê: "Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn,
sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het of dit nou goed
was of kwaad" (2 Kor. 5:10). Hieruit is dit duidelik dat goeie werke deur God beloon word
net soos slegte werke deur Hom gestraf word.
Maar as my goeie werke beloon word, beteken dit nie dat my goeie werke my tog kan help
om die ewige saligheid te bereik nie? Kan die leer dat ons goeie werke onverdienstelik is in
die lig hiervan nog standhou?
Die Kategismus antwoord hierop baie duidelik: "Hierdie beloning word nie uit verdienste nie
maar uit genade gegee" Christus sê immers self: "As julle alles gedoen het wat aan julle
opgedra is, sê dan: Ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was
om te doen" (Luk. 17:10). Onverdienstelike diensknegte - en as ons tog beloon word, is dit
net genade.
Om hierdie genadebeloning van die goeie werke te kan verstaan, moet ons onthou dat ons
geen goeie werke buite Christus om kan doen nie. Dit is Immers Christus wat my in staat
stel om goeie werke te doen. Eintlik is dit Christus self wat die goeie werke doen, maar my
net as sy instrument daartoe gebruik. En nou bestaan die genadebeloning hierin dat die
beloning wat Christus na regte toegereken moet word, nou aan my, die instrument toegereken
word - en so 'n beloning spreek tog van begin tot end net van genade!
24.8 SLOT
As daar een ding is wat in hierdie deel van die Kategismus baie duidelik aan ons voorgehou
word, is dit die genade van God.
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Aan die begin is dit duidelik gestel om die woorde van Paulus te gebruik: "Julle is uit genade
gered nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om trots te wees op
homself nie".
Uit genade is ons gered deur die geloof, en ook dit is nie iets uit onsself nie, want dit is 'n
genadegawe van God.
Uit genade het God ons in Christus herskep om goeie werke te doen, om vrugte van geloof
en dankbaarheid voort te bring.
Uit genade wil God hierdie goeie werke ook beloon.
Werklik : genade, alles genade!
Daarom moet ons daagliks uit hierdie genade lewe. Ons moet goeie werke doen en weet dat
ons eenmaal van God daarvoor 'n genadeloon sal ontvang, want ons arbeid in die Here is nie
tevergeefs nie (1 Kor. 15:58; Op. 14:13).
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SONDAG 25
25.1 SENTRALE GEDAGTE
In Hierdie Sondag word gehandel oor die wyse waarop geloof tot stand gebring en versterk
word.
25.2 HOOFSINNE
Antwoord 65:
"Die Heilige Gees werk dit (die geloof) in ons harte."
Antwoord 66:
"Dit (die sakramente) is sigbare, heilige tekens en seëls."
Antwoord 67:
Die hoofsin lê eintlik in die vraag. "Woord en sakramente is albei daarvoor
bestem om ons geloof op die offer van Christus te wys."
Antwoord 68:
In aansluiting by die vraag: Christus het twee sakramente ingestel.
25.3 INLEIDING
Hierdie Sondag sluit eintlik weer aan by Sondag 23. Daar is dit duidelik gestel dat 'n mens
slegs deur die geloof in Jesus Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige
lewe is. Hier word nou gevra waar dié geloof vandaan kom. Erf 'n mens dit van jou ouers?
Koop 'n mens dit met jou kerklike bydraes? En as 'n mens wel glo, hoe word die geloof
versterk?
25.4 INDELING
25.4.1 Hoe kom geloof tot stand? (vr. en antw. 65).
25.4.2 Hoe word geloof versterk? (vrae en antwe. 65-68)
25.5 HOE KOM GELOOF TOT STAND?
Hoe geloof tot stand kom, blyk duidelik uit Handelinge 16:9-15. Paulus gaan na Filippi en
verkondig die Woord aan 'n groep vrouens.
En van een van hulle, Lidia, word gesê: "En die Here het haar hart geopen om ag te gee op
wat deur Paulus gesê is" (Hand. 16:14). Paulus preek sodat Lidia hoor; die Here open haar
hart en maak dit deur sy Gees ontvanklik vir die evangelie wat Paulus preek. So kom Lidia
tot geloof. Die Heilige Gees het die Woord gebruik om haar tot geloof te bring. En dit is
presies wat in antwoord 65 gesê word.
Geloof kom nie van mense af nie, maar van God en meer spesifiek van God die Heilige
Gees. By die gawe van die geloof staan die mens magteloos: hy kan dit nie tot stand bring
nie. Dit moet hom sy swakheid, onvermoë en totale afhanklikheid van God laat besef. En
tog moet hy ook daaroor bly wees. Want as die geloof van die mens afhanklik gewees het,
sou hy dit maklik in krisisoomblikke verloor het. Maar omdat dit 'n gawe van God is, is dit
blywend en kan nie van die mens weggeneem word nie. Daarom het gelowiges in die
verlede hulle geloof ook in die swaarste vervolging en heftigste aanvalle van Satan nie
verloor nie. Dit is die troos wat verbonde is aan die belydenis dat die geloof nie van mense
af kom nie maar 'n gawe van God is. Dit is die troos van die gelowige ook as hy na die
donker toekoms kyk.
Uit die belydenis dat die geloof 'n gawe van God is, mag nie die verkeerde gevolgtrekking
gemaak word dat die mens nou niks hoef te doen ten opsigte van sy eie geloof of die van
ander nie en dat hy maar net passief moet wag tot God iets doen nie. Nee, juis die feit dat
God die geloof gee deur die verkondiging van die Woord soos in die geval van Lidia - dui
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ons verantwoordelikheid aan. Ons moet die Woord ondersoek en verkondig.
Natuurlik, God is almagtig en Hy kan geloof gee sonder die Woord, maar Hy wil nie. Hy het
'n bepaalde wyse (orde) waarop Hy werk, en dit is om geloof te gee deur die verkondiging
van die heilige evangelie, soos die Kategismus dit stel. (Gee in hierdie verband aandag aan
die volgende: Mark. 4:1-20, veral vers 20: "Die saaier saai die woord;" Matt. 28:19,20:
"Gaan dan ... maak die mense my dissipels ... Leer hulle...; Hand. 1:8: "... en Julle sal my
getuies wees ..."; 2 Tim. 4:2: "Verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig ...")
Omdat God geloof werk deur die verkondiging van die Woord. moet die Woord gereeld en
suiwer bedien word, moet ampsdraers op huisbesoek die Woord aan die mense voorhou,
moet ouers hulle kinders onderrig uit die Woord, moet die lig van die Woord oral in die
maatskaplike lewe ingedra word. Lees die boek Handelinge en kyk wat die uitwerking van
die verkondiging van die Woord was.
25.6 HOE WORD GELOOF VERSTERK?
Die Christen se geloof word versterk deur die Woord en die sakramente.
25.6.1 Versterking deur die Woord
Dat die geloof nie net deur die Woord tot stand gebring word nie, maar daardeur ook versterk
word, is ook uit die boek Handelinge baie duidelik. By herhaling word gesê dat Paulus weer
na reeds gevestigde gemeentes gegaan het om hulle te versterk. En dan het hy dit gedoen
deur weer aan hulle die Woord van God te verkondig (Hand. 14:22; 15:32,41; 18:23).
So ervaar gelowiges tans ook die verkondiging van die Woord: dit dien vir hulle tot
versterking en opbouing. Die Woord is immers 'n skat waaruit voortdurend ou en nuwe
dinge te voorskyn kom (Matt. 13:52).
25.6.2 Versterking deur die sakramente
Sakramente kan nie geloof tot stand bring soos die Roomse Kerk leer nie. Dit kan alleen
bestaande geloof versterk.
Sakramente is tekens en seëls.
25.6.2.1 Sakramente as tekens (sleutelwoorde: net soos).
God wil deur die sakramente as tekens iets aan ons verduidelik. As die groot opvoedkundige
wil Hy met sigbare sake onsigbare sake verduidelik. Die tekens is water by die doop en
brood en wyn by die nagmaal.
Met die water as teken by die doop sê God eintlik aan my: Soos water gebruik word om die
uiterlike vuilheid van die liggaam af te was, so was die bloed van Christus die innerlike
vuilheid van my sondes af. Dit is so maklik dat 'n kind dit kan verstaan.
By die nagmaal is die tekens net so voor die hand liggend. Brood en wyn is gewone kos.
Net soos iemand daardeur gevoed word en aan die lewe bly, so verkry ons deur die liggaam
en bloed van Christus die ewige lewe. Want die brood wat gebreek is, is 'n teken van sy
liggaam wat gebreek is, en die wyn wat uitgegiet word, is 'n teken van sy bloed wat vergiet
is.
25.6.2.2 Die sakramente as seëls (sleutelwoorde: net so seker)
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Deur die sakramente as seëls wil God aan ons sekerheid gee dat Hy sy verbondsbeloftes aan
ons sal vervul. In die ou tyd is 'n proklamasie van 'n koning gewaarmerk deur 'n koninklike
seël. Sulke seëls is die sakramente ook. Dit is die waarmerk of stempel van die ewige
Koning op die heerlike beloftes van sy evangelie. Wie dit gebruik, mag nie meer twyfel aan
die waarheid van die beloftes van die Koning nie.
In die doop as seël sê God aan ons dat net so seker as wat water ons uitwendig skoon was, so
seker was die bloed van Christus al ons sondes af.
In die nagmaal as seël sê God aan ons dat net so seker as wat die brood gebreek en die wyn
uitgegiet word, so seker is Christus se liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot volkome
versoening vir al ons sondes.
In die gawe van die sakramente sien ons die goedheid en genade van God. Hy weet hoe
moeilik dit vir ons vanweë ons sondes is om aan sy beloftes vas te hou en te weet dat Hy sal
doen wat Hy beloof het. Met die sakramente as seëls wil Hy ons help om alle wantroue en
twyfel te oorwin.
So wil God deur die sakramente as tekens en seëls ons geloof versterk sodat die lewe vir ons
altyd meer Christus kan word (Gal. 2:20; Fil. 1:21).
25.7 SLOT
Uit die voorgaande is dit duidelik dat die Heilige Gees ons deur die verkondiging van die
Woord en deur die gebruik van die sakramente wil wys op die soenverdienste van Christus as
die enigste grond van ons saligheid om ons tot geloof te bring en dié geloof ook weer te
versterk. So moet ons daartoe gebring word om Hom met 'n ware geloof uit dankbaarheid te
dien deur volgens sy verbondseise te lewe.
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SONDAG 26
26.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: die betekenis van die doop in die lig van die belofte en eis wat God
daarmee gee.
26.2 HOOFSINNE
Antwoord 69:
"Christus het (deur die doop) ... beloof dat ek net so seker ... van die
onreinheid van my siel ... gewas is as wat ek uitwendig met water gewas
is."
Antwoord 70:
Hier is twee gelykwaardige sinne. "Dit beteken
1. Om van God vergewing van sonde ... te ontvang;
2. Om deur die Heilige Gees vernuwe en ... geheilig te wees."
Antwoord 71:
Dit is bloot 'n weergawe van die vernaamste toepaslike Skrifgedeeltes.
26.3 INLEIDING
Die doop het vir die gelowige 'n groot en heerlike betekenis, nie net as kind nie, maar ook vir
die volwassene wat telkens daaraan kan vasgryp. Verder, al is die doop 'n groot bron van
vreugde vir ouers en familie, is dit nie in die eerste plek 'n familieplegtigheld nie maar 'n saak
tussen God en die een wat gedoop word.
26.4 INDELING
26.4.1Die Instelling van die doop (antw. 71).
26.4.2Die betekenis van die doop (antw. 69, 70):
26.4.2.1 die doop as belofte;
26.4.2.2 die doop as eis.
26.5 DIE INSTELLING VAN DIE DOOP
Antwoord 69 begin met die verwysing daarna dat Christus die doop ingestel het. Antwoord
71 gee die vernaamste Skrifgedeeltes weer. Die bedoeling van hierdie antwoord is baie
duidelik om aan te dui dat die doop nie 'n instelling van mense of van die kerk is nie maar
van Jesus Christus self. Daarin verskil die doop en die nagmaal van die ander vyf
sakramente van die Roomse Kerk.
Die doop was aan die begin van die Nuwe-Testamentiese tyd 'n bekende praktyk. So het die
Jode die heidene (proseliete, godvresendes) wat die Joodse geloof aangeneem het gedoop.
Christus gee egter 'n besondere betekenis daaraan net soos wat God in die Ou-Testamentiese
tyd aan die besnydenis (ook 'n bestaande praktyk van destyds) 'n besondere betekenis gegee
het.
Let op die formulering van die doopbevel: "Doop hulle in die Naam VAN die Vader en die
Seun en die Heilige Gees".
26.6 DIE BETEKENIS VAN DIE DOOP
26.6.1 Die doop as belofte
In die doop word ons daarop gewys en daarvan verseker dat ons gewas is van al ons sondes
deur die bloed van Christus. Dit is die kernwaarheid by die doop. Dat alles by die doop
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sentreer rondom die afwassing van die sondes, blyk uit al drie die vrae en antwoorde in
hierdie Sondag.
In die vrae en antwoorde word veral nadruk gelê op die betekenis van die doop as seël.
Kennis van die doop as teken word waarskynlik as bekend veronderstel. Daardeur wil God
my verseker dat ek net so seker van die onreinheid van my siel, dit is van al my sondes deur
die bloed en Gees van Christus gewas is as wat ek uitwendig met water gewas is wat die
vuilheid van die liggaam wegneem (antw. 69). Let op: daar is sprake van gewas is en nie van
gewas sal word nie.
Hierdie antwoord is gebaseer op die getuienis van God se Woord. Ananias het byvoorbeeld
aan Saulus gesê: "Laat jou doop en jou sondes afwas" (Hand.22:16). Hieruit blyk hoe sterk
die doop en die afwassing van sondes aan mekaar verbind is. En Paulus skryf aan die
Galasiërs: "Julle almal wat in Christus gedoop is, het julle ook met Christus beklee" (Gal.
3:27, 1953 vertaling). En om met Christus beklee te wees, beteken om met die bloed en Gees
van Christus gewas te wees. In die 1983-vertaling word hierdie teks soos volg weergegee:
"Julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword."
Dit kom daarop neer dat van die oomblik van my doop af die drie-enige God nooit meer los
is van my nie. (Kragtens die feit dat ek 'n verbondskind is, is die band natuurlik al voor die
doop daar.) God is immers gebonde aan sy eie beloftes wat Hy deur die doop aan my gegee
het. Daarom kan die gedoopte verbondskind juig: My doop verseker my dat ek van al my
sondes gewas is deur die bloed en Gees van Christus.
Aan hierdie teken en seël van die doop moet die gelowige vasgryp in tye van beproewing en
twyfel en daarin troos en sekerheid vind dat hy werklik 'n kind van God is en deel in die
verlossing van Christus en die werking van die Heilige Gees.
26.6.2 Die doop as eis
Deur die doop eis God van ons om werklik in Hom te glo, sy beloftes in dankbaarheid te
aanvaar en volgens die eise van sy verbond (sy wil, sy gebooie, sy Woord) te lewe. (Vgl. die
tweede deel van antwoord 70.)
Nou ontstaan die vraag: Wat is die situasie met dié verbondskinders wat wel gedoop is maar
later geen waarde aan die eis van hulle doop heg nie sodat hulle in hulle sonde volhard en
weier om hulle te bekeer? Wat van hierdie verbondsverbrekers? Was die doop by hulle 'n
vergissing? Was die toesegging of beloftes wat God aan hulle gemaak het nie werklik bedoel
nie?
Die antwoord is: Hulle doop was nie 'n vergissing nie. Die beloftes wat aan hulle gemaak is,
was werklik bedoel. Maar hierdie mense het moedswillig God se beloftes én eise aan hulle
verwerp. Hulle wil daar niks mee te doen hê nie. Dit beteken egter nie dat hulle nou van
hulle doop losgekom en die betekenis daarvan gekanselleer het nie. Nee, omdat hulle op die
wyse God verwerp, het die doop nou vir hulle 'n teken van oordeel geword wat roep om God
se verbondswraak, want God laat Hom nie bespot nie. Net soos 'n mens 'n oordeel oor
jouself kan eet en drink by die nagmaal, net so kan jy tot jou oordeel gedoop wees as jy die
God van jou doop nie in geloof en liefde aanneem en lewe volgens sy gebooie nie.
Petrus vergelyk Hierdie mense met 'n gewaste vark (sog) wat omdraai om weer in die
modder te gaan rol (2 Pet. 2:22). Sy bedoeling met hierdie beeld is baie duidelik. 'n Vark is
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van nature vuil en hou daarvan om in die modder te rol. So is die mens ook innerlik en
uiterlik vuil vanweë die sonde. Van die vark word nou gesê dat sy skoon gewas is. So is die
gedoopte verbondskind ook gewas van sy sondes deur die bloed van Christus. Van die vark
word dan gesê dat sy, nadat sy gewas is, weer teruggegaan het om in die modder te rol. Die
ou natuur van 'n vuil lewe het weer in haar oorwin en sy het afstand gedoen van die skoon
lewe. Dit is wat figuurlik gesproke ook gebeur het met mense soos Esau en Demas, mense
wat die teken en seël van die verbond ontvang het, maar hulle daarna van God afgekeer het
en die wêreld en die Satan gaan dien het. Met hulle doop het hulle die teken en seël van die
afwassing van sondes ontvang, maar omdat hulle in hulle verdere lewe niks met Christus te
doen wou hê nie, oorwin die sondige natuur in hulle weer en keer hulle opnuut terug na die
modderpoel van 'n sondige lewe.
Daarom sê hulle aan die Here dat Hy maar sy doop vir Homself kon gehou het. Maar
daarmee kom hulle nie los van hulle doop nie, want nou het die doop vir hulle 'n teken van
oordeel geword wat hulle tot die oordeelsdag met hulle saamdra. Nou is Hebreërs 10:28,29
op hulle van toepassing: "As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder
ontferming op die getuienis van twee of drie; hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy
verdien wat die Seun van God vertrap en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is
onrein geag en die Gees van die genade gesmaad het?"
Daarom is dit te verstane dat daar in 2 Petrus 2:21 van hierdie mense gesê word dat dit vir
hulle beter sou gewees het as hulle die weg tot geregtigheid nooit geken het nie, en - kan 'n
mens byvoeg - as hulle nooit gedoop is nie, want God laat hom nie bespot nie. Hierdie
mense volhard in hulle sonde teen hulle beterwete in. Daarom begaan hulle in werklikheid
die onvergeeflike sonde teen die Heilige Gees (Matt. 12:31-32; Hebr. 10:26-27; 2 Pet. 2:2021; 1 Joh. 5:16).
26.7 SAMEVATTING
Hieruit is dit duidelik dat dit 'n groot voorreg is om gedoop te wees en so van God die
versekering te kry dat ons deel het aan die verlossing van sondes en die ewige lewe. Maar dit
is duidelik dat die doop ook 'n groot verpligting op ons plaas om van harte die God van ons
doop in die geloof aan te neem en volgens sy verbondseise (sy Woord) te lewe.
Die doop is dus 'n belofte van God aan die gedoopte maar ook 'n eis van God aan die
gedoopte. Dit kom veral baie duidelik uit in die twee dele van antwoord 70. Lees dit
noukeurig.
Die troos van die doop word treffend in die doopsformulier weergegee: "En as ons soms uit
swakheid in sondes val, moet ons nie 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 Here dink aan sy verbond. En wie by Hom pleit op grond van die beloftes van daardie
verbond wat Hy met ons doop aan ons beseël en bekragtig het, kan nie verlore gaan nie. Hy
sê immers self: "Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit
verdwyn nie, my vredeverbond met jou nooit wankel nie, sê die Here, wat jou liefhet" (Jes.
54:10).
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SONDAG 27
27.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte van hierdie Sondag kan soos volg geformuleer word: Volwassenes en
kinders wat in die verbond van God ingesluit is, se sondes word nie deur die uitwendige
teken van die doop van hulle weggeneem nie, maar kry deur die doop die versekering dat die
bloed van Christus al hulle sondes afgewas het.
27.2 HOOFSINNE
Antwoord 72:
("Nie die uitwendige waterbad self nie" maar "alleen die bloed van Jesus
Christus en die Heilige Gees reling ons van alle sondes".
Antwoord 73:
"Die bloed en die Gees van Christus neem ons sondes só weg soos water
die vuilheid van die liggaam wegneem".
Antwoord 74:
(Jong kinders moet ook gedoop word) "aangesien hulle net soos die
volwassenes in die verbond van God en in sy "gemeente Ingesluit is".
27.3 INLEIDING
In hierdie Sondag word apologeties teenoor twee verkeerde sienings van die doop standpunt
ingeneem. Albei hierdie sienings is in die sestiende eeu in die tyd van die Hervorming en
daarna aangetref en albei sienings leef vandag nog onverswak voort. Aan die een kant is
daar die Roomse Kerk wat destyds gesê het, en vandag nog sê, dat die doop alle erfsondes
afwas en dat as 'n kind ongedoop sterwe, hy/sy wel nie hel toe gaan nie maar ook nie die
ewige saligheid by God verkry nie. Hierdie kinders verkeer in 'n soort tussentoestand tussen
hemel en hel. Hier is dus 'n oorskatting van die betekenis van die doop asof die doopwater
self die sondes afwas. Aan die ander kant word standpunt ingeneem teen die Wederdopers
(Anabaptiste) wat sê dat die doop vir kinders geen betekenis het nie, omdat dit alleen 'n
betekenis het as 'n mens eers as volwassene jou geloof bely het en dan daarna gedoop word.
Hier is dus weer 'n onderskatting van die betekenis van die doop.
27.4 INDELING
27.4.1 Die oorskatting van die betekenis van die doop (antwe. 72,73).
27.4.2 Die onderskatting van die betekenis van die doop of die siening van die kinderdoop
(antw. 74).
27.4.2.1 Die getuienis van die Skrif oor die kinderdoop.
27.4.2.2 Die betekenis van die kinderdoop.
27.5 DIE OORSKATTING VAN DIE BETEKENIS VAN DIE DOOP (antwe.
72,73)
Die saak waaroor dit hier gaan, kan slegs kortliks behandel word omdat dit inhoudelik vir die
grootste gedeelte reeds in die vorige Sondag behandel is. (Daarom kan dit selfs oorweeg
word om vrae en antwoorde 69-73 in een preek te behandel en vraag en antwoord 74 oor die
kinderdoop in 'n ander preek.)
Die Roomse Kerk is van oordeel dat die doop nie alleen die erfsonde van die mens volkome
afwas nie, maar ook die versekering bied dat die gedoopte persoon in so 'n mate deel het aan
die afwassing van sondes deur die bloed van Christus dat hy later bykans teen wil en dank tot
geloof sal kom. Die doop is (soos ook hulle ander sakramente) 'n opus operatum, 'n
werkende krag. Dit het bykans dieselfde werking as immunisering, maar dan net positief.
Waar immunisering (negatief) keer dat jy nie 'n bepaalde siekte opdoen nie, sorg die doop
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(positief) dat jy wel later tot geloof kom. Die betekenis van die afwassing van die erfsonde
deur die doop, brei hom uiteindelik so uit oor die betrokke mens se lewe dat hy tot geloof
kom.
Hierdie siening word in vrae en antwoorde 72 en 73 duidelik afgewys. Dit is nie die
uitwendige teken van die doop wat ons van ons sondes reinig nie. Die doopwater het geen
besondere krag of heiligheid in homself nie. (Daarom maak dit ook hoegenaamd nie saak of
'n mens met die water van die Jordaanrivier of die Vaalrivier of die Mooirivier gedoop word
nie.) Dit is net die bloed van Christus wat ons reinig van al ons sondes. Maar aan hierdie
uitwendige teken van die doop het Christus wat dit ingestel het, sy beloftes verbind toe Hy
gesê het: "Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word" (Mark. 16:16; vgl. ook
Hand. 22:16; Tit. 3:5). Dit beteken dat die versekering van Christus dat my sonde versoen is,
sigbaar beseël en bekragtig is in die doop.
Terwyl daar in Sondag 26 hoofsaaklik gehandel is oor die betekenis van die doop as seël,
word in antwoord 73 'n baie mooi verduideliking gegee van die betekenis van die doop as
teken en seël. In die eerste deel van die antwoord: "Hy wil ons daarmee leer ...," word
gehandel oor die doop as teken. In die tweede deel van die antwoord: "Verder wil Hy ons
veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken verseker ...," gaan dit weer oor die betekenis
van die doop as seël. (Dit is nog 'n rede waarom vrae en antwoorde 72 en 73 goedskiks in
een preek saam met Sondag 26 behandel kan word.)
27.6 DIE ONDERSKATTING VAN DIE BETEKENIS VAN DIE DOOP (DIE
KINDERDOOP) (antw. 74)
Hier word gehandel oor die kinderdoop in aansluiting by dit wat in die inleiding gesê is.
27.6.1 Die getuienis van die Skrif oor die kinderdoop
Die Wederdopers (vgl. punt 3) het gesê (en die aanhangers van hulle leer sê dit vandag nog)
dat kindertjies nie gedoop kan word nie omdat 'n mens nie weet of hulle later sal glo nie.
Daarmee misken hulle nie net die eenheid tussen die Ou en Nuwe Testament nie, maar ook
die betekenis van die genadeverbond. Daarteenoor neem die Kategismus in sy verdediging
van die kinderdoop juis sy uitgangspunt in die genadeverbond.
God het volgens Genesis 17 met Abraham, die vader van al die gelowiges, 'n verbond
opgerig om vir hom en sy nageslag 'n God te wees. Dit het beteken dat God hom en sy
nageslag te midde van 'n vyandige omgewing sal bewaar. beskerm, versorg en lei. Dit het
verder beteken dat God sy sondes sal vergewe en die ewige lewe aan hom en sy nageslag sal
gee (Rom. 4). Hierdie verbond het God beseël en bekragtig deur die besnydenis. Dit moes
hom altyd herinner aan God se belofte om vir hom 'n God te wees, maar ook aan God se eis
om aan Hom gehoorsaam te wees.
Hierdie verbond het God nie net met Abraham opgerig nie maar ook met sy nageslag:"... en
vir jou nageslag na jou (Gen.l7:7). En om te toon dat die kinders ook by die verbond van
God ingesluit is, is bepaal dat hulle - die seuntjies - ook die verbondsteken moet ontvang en
op die agtste dag na geboorte besny moet word (Gen. 17:9-14). Dit toon duidelik dat die
kinders van die gelowiges in die Ou-Testamentiese tyd as verbondskinders gesien moes word
en deur die besnydenis die verbondsteken ontvang het. Dit het gebeur nog voordat hulle
bewustelik tot geloof kon kom en hulle geloof kon bely.
As 'n kind in die Ou Bedeling in die verbond opgeneem is en ook die verbondsteken ontvang
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het, hoeveel te meer geld dit nie van die Nuwe Bedeling wat met die koms van Christus
begin het nie. Bowendien is die Nuwe Bedeling ryker as die Oue (vgl. Heb. 10:28,29). Maar
as kinders in die Nuwe Bedeling nie die verbondsteken kan ontvang nie, beteken dit dat die
volk van God met die koms van Christus armer geword het. Dit is egter nie net dwaas om so
te dink nie maar bowendien ook in stryd met die Skrif (vgl. Hebr. 7-10).
Ook moet in gedagte gehou word dat daar maar net een genadeverbond is en wat slegs twee
bedelings het. En as dit die geval is en die kinders in die Ou Bedeling die verbondsteken
moes ontvang, spreek dit vanself dat hulle dit ook in die Nuwe Bedeling moet ontvang.
Daarby kom nog dat die Nuwe Testament duidelik daarvan getuig dat hulle tot die
genadeverbond behoort. As Petrus op Pinksterdag, na die uitstorting van die Heilige Gees,
vir Israel as verbondsvolk preek, sê hy aan hulle: 'Wat God belowe het, is vir julle EN VIR
JULLE KINDERS ..." (Hand. 2:39). As die kinders wel tot die genadeverbond behoort en
die beloftes van God vir hulle nie minder geld as vir die volwassenes nie, waarom kan hulle
dan nie net soos die volwassenes wat tot die verbond behoort, gedoop word nie?
Daar is nog ander motiverings vir die kinderdoop, hoewel hulle ook verband hou met die
verbond.
So word van minstens vier persone in die Nuwe Testament gesê dat hulle saam met hulle
huise gedoop is, naamlik Cornelius (Hand. 10:2,48), Lidia (Hand. 16:15), die sipier van
Filippi (Hand. 16:31-33) en Stefanas (1 Kor. 1:16). dit het aangesluit by die destydse gebruik
van die sogenaamde proselietedoop onder die Jode. Daarvolgens moes mense wat uit die
heidendom na die Jodendom oorgegaan het die proselietedoop ontvang. In so 'n geval is nie
net die ouers nie, maar ook die kinders gedoop. En omdat dit 'n bekende en bestaande
gebruik was, kan daar in die Skrif sonder verdere toeligting gesê word dat genoemde vier
persone en hulle huise, dit wil sê ook hulle kinders, gedoop is.
As verdere argument kan genoem word dat die besnydenis oorgegaan het in die doop. Die
besnydenis en die doop wys albei na dieselfde bekende saak, naamlik die verlossing van
sondes deur die lyde en sterwe van Christus (Rom. 4:11). By die besnydenis het die nadruk
geval op die bloedstorting, en dit is vervul met Christus se bloedstorting aan die kruis. Toe
het dit plek gemaak vir die doop waarin die afwassing van sondes deur die bloed van
Christus weer beklemtoon word. Daarby wys die Skrif ook dat die besnydenis in die doop
oorgegaan het. In Kolossense 2:11-13 skryf Paulus dat hulle in Christus besny is met 'n
besnydenis wat nie met hande verrig is nie omdat hulle saam met Hom begrawe is in die
doop. En in Romeine 4:11 praat hy van die besnydenis in terminologie wat pas by die doop,
want hy noem die besnydenis 'n teken en 'n seël. Dit alles dui daarop dat die doop in die
plek van die besnydenis gekom het. Maar as die doop in die plek van die besnydenis gekom
het en die besnydenis uitgevoer is as die seuntjie agt dae oud was, spreek dit tog vanself dat
die doop ook aan kindertjies bedien moet word.
27.6.2 Die betekenis van die kinderdoop
Juis as die kinderdoop verstaan word in die lig van die verbond, word dit duidelik dat dit
verreikende betekenisse het vir die kinders en hulle ouers.
26.6.2.1 Die betekenis vir die kinders wat gedoop is
Op die kinders word die roeping en verpligting gelê om al opgroeiende Christus, die Hoof
van die genadeverbond, as Verlosser en Saligmaker in die geloof aan te neem (Joh. 1:12).
Daarom moet hulle vasgryp aan God se verbondsbeloftes van redding en ewige saligheid wat
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deur die doop aan hulle verbind en verseël is, maar hulle moet ook duidelik ag gegee op die
verbondseise wat met die doop op hulle gelê is, naamlik om volgens die Woord en wil van
God te lewe. Daarom is kerklike meelewing, Skrifstudie, volharding in die gebed,
ensovoorts noodsaaklik.
27.6.2.2 Die betekenis vir die ouers van die kinders wat gedoop is
27.6.2.2.1 Die kind moet so spoedig moontlik gedoop word
By die doop wil God sy verbond aan sy kind beseël en bekragtig. Die doop is immers primêr
'n saak tussen God en die kind en nie 'n familieplegtigheid nie. Daarom mag gelowige ouers
nie die houding inneem dat God maar moet wag totdat dit vir hulle geleë is, maar moet hulle
die doop so spoedig moontlik aan hulle kind laat bedien. Hou in gedagte dat al het Moses
van God die opdrag ontvang om Israel te gaan verlos, Hy hom wou doodmaak omdat hy
nagelaat het om sy seun te besny (Eks. 4:24-26).
27.6.2.2.2 Die opvoeding van die kinders ooreenkomstig die doopbelofte
Die ouers moet hulle kinders help om hulle Verbondsgod te leer ken, lief te kry en volgens sy
wil te lewe. Die kinders moet opgevoed word "met tug en vermaning soos die Here dit wil"
(Ef 6:4). Dit is vreeslik as die Here aan ons moet sê wat Hy eenmaal van Eli gesê het omdat
hy nie sy kinders in die vrees van die Here opgevoed het nie. Lees 1 Samuel 3:11-141
27.6.2.2.3 God se verbondsbeloftes is 'n pleitgrond vir die gebed
As 'n kind geestelik verdwaal en nie meer vashou aan die Christelike opvoeding wat hy/sy
ontvang het nie, kan gelowige ouers bid: Here, U het u verbondsbeloftes van redding en
ewige saligheid by die doop ook aan hom/haar bevestig en verseël. Daarom pleit ons op
grond van u beloftes: help tog dat daar verandering, bekering en lewende geloof by hom/haar
kan kom en kan groei.
27.7 SLOT
Uit hierdie uiteensetting kan gesien word hoe ryk die betekenis van die kinderdoop is omdat
dit op God se trouverbond gegrond is. Daarom moet kinders van jongs af geleer word om te
verstaan wat die merkteken van die koninkryk van God op hulle voorkoppe beteken.
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SONDAG 28
28.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: deur die nagmaal leer en verseker Christus ons dat ons deel het aan
die vergewing van sondes en die ewige lewe wat hy aan die kruis vir ons verwerf het.
28.2 HOOFSINNE (HOOFSAKE)
Antwoord 75:
(Deur die nagmaal wys en verseker Christus my)
1.
"dat sy liggaam aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my
gestort is."
2.
"dat Hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed vir
die ewige lewe voed en verkwik ..."
Antwoord 76:
(Om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is
te drink)" beteken om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van
Christus aan te neem".
Antwoord 77:
Christus het voor sy kruisiging die nagmaal met brood en wyn ingestel.
28.3 INLEIDING
Die antwoorde van die Kategismus oor die nagmaal is opvallend lank. Dit is verstaanbaar as
in gedagte gehou word dat die nagmaal tydens die Hervorming een van die vernaamste punte
was waarop die Hervormers nie net van die Roomse Kerk verskil het nie maar ook van
mekaar verskil het. Die Roomse Kerk het die transsubstansiasieleer verkondig. Dit het
beteken dat sodra die priester die konsekrasiewoorde ("Die brood wat ons breek ... Neem eet
... die beker van danksegging ... Neem, drink ...") uitspreek, die (substansie van die) brood en
die wyn verander en die werklike liggaam en bloed van Christus word. Luther het met sy
konsubstansiasieleer weer geleer dat Christus se liggaam na sy hemelvaart alomteenwoordig
geword en in, met en onder alle bestaande dinge is en gevolglik ook in die brood en wyn
teenwoordig is. Zwingli was weer die mening toegedaan dat die nagmaal bloot 'n
herinneringsmaaltyd was - niks meer nie. Daarteenoor het Calvyn die standpunt ingeneem
dat die nagmaal (soos die doop) 'n teken en 'n seël is, waarby die gedagte van 'n
herinneringsmaaltyd ten volle ingesluit is. Calvyn se standpunt het neerslag gevind in die
Kategismus. Teen die agtergrond van al hierdie uiteenlopende standpunte is dit te verstane
dat daar 'n breedvoeriger uiteensetting oor die nagmaal gegee moes word as oor ander
leerstukke.
28.4 INDELING:
Drie sake word aan die orde gestel:
28.4.1 die instelling van die nagmaal (vr. & antw. 77);
28.4.2 die bevel en belofte van die nagmaal (vr. & antw. 75);
28.4.3 die betekenis van die nagmaal (vr. & antw. 76).
28.5 DIE INSTELLING VAN DIE NAGMAAL
Die instelling van die nagmaal word beskryf in Lukas 22:7-23 en ooreenstemmende
gedeeltes in Matteus en Markus. [Matt. 26:17-30; Mark. 14:12-25]
Die dissipels was saam met Christus byeen in 'n voorbereide bovertrek waar hulle die Pasga
gevier het. By die Pasga moes hulle die groot gebeurtenis van Israel se verlossing uit Egipte
in herinnering bring. Toe is vir die eerste keer 'n paaslam geslag waarvan geen been gebreek
mag word nie. Van die bloed van die paaslam moes aan die kosyne van die deure gesmeer
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word. Want in die nag sou die engel van God die eersgeborenes van alles en almal laat
sterwe behalwe van diegene wat die bloed van die paaslam aan die kosyne gesmeer het.
Dit was die voorafskaduwing van of heenwysing na die veel groter verlossing wat Christus
sou bewerk as Hy sy volk van die slawerny aan die sonde sou verlos.
By die viering van die Pasga deur Christus en sy dissipels het die skaduwees werklikheid
geword. Voor hulle staan Jesus Christus as die ware Paaslam wat weldra "geslag" gaan word
en op die wyse 'n baie groter verlossing sal bewerk as die verlossing van Israel uit Egipte.
Christus sou dit sekerlik aan sy dissipels verduidelik het. En as Hy dan aan hulle sê: "Dit is
my liggaam wat vir julle gebreek word.." en: "Hierdie beker is die nuwe testament in my
bloed ...", dan laat Hy hulle verstaan dat die Pasga oorgegaan het in die nagmaal. In
genoemde woorde wat die ware Paaslam na sy liggaam en bloed aandui, kan die heerlike
vervulling van die belofte van God dat die sondaar verlos sal word, gesien word. En die
dissipels sou die betekenis daarvan beter verstaan het toe Hy die volgende dag gekruisig is.
Soos die Pasga gereeld gevier moes word sodat Israel God se verlossing uit Egipte nooit kon
vergeet nie, so wil God ook dat ons verlossing uit die Egipte van sonde en dood deur Christus
(Op. 11:8), nooit deur sy kerk vergeet moet word nie. Daarom het Christus ook beveel:
"Gebruik dit tot my gedagtenis" (1 Kor. 11:24). Dit beteken: gebruik dit sodat julle kan
onthou.
28.6 DIE BEVEL EN BELOFTE VAN DIE NAGMAAL
28.6.1 Die bevel om nagmaal te gebruik
Antwoord 75 begin deur daarop te wys dat die gebruik van die nagmaal deur die gelowige 'n
bevel van Christus is. Dit is nie 'n saak wat aan die willekeur van mense oorgelaat word nie.
Die gelowige moet daaraan deelneem.
Die gevaar bestaan dat lidmate die betekenis van die nagmaal kan oorskat. Dan woon hulle
eredienste nie gereeld by nie maar wil tog deelneem aan die viering van die nagmaal. Dit is
'n skewe siening, want in sowel die bediening van die Woord as die viering van die nagmaal
word Christus as Verlosser van sondes verkondig. Daarom mag die een nie bokant die ander
verhef word nie. As die bediening van die Woord nie vir 'n persoon 'n saak van erns is nie,
kan die bediening van die nagmaal ook nie vir hom 'n saak van erns wees nie tensy hy 'n
bygelowige waarde daaraan geheg word.
Die betekenis van die nagmaal word soms ook op 'n ander wyse oorskat as mense voorgee
dat die nagmaal net vir "heiliges" is en dat hulle "te sondig is om nagmaal te vier". Hierdie
siening is gebore óf uit die verkeerde siening dat die mens uit homself in staat is om 'n
bepaalde graad van heiligheid te verwerf waardeur hy dan toegang sou kry tot nagmaal, óf uit
die onwilligheid om homself van sy sondes te bekeer. Teenoor albei hierdie groepe moet dit
beklemtoon word dat die viering van die nagmaal "'n bevel van Christus is wat nie
straffeloos geminag kan en mag word nie. Teenoor die eerste groep moet gestel word dat die
nagmaal nie ingestel is vir heiliges nie maar vir sondaars. En teenoor die tweede groep moet
gestel word dat die nagmaal ingestel is vir bekeerde sondaars, en daarom moet hulle hulle
bekeer en die bevel van Christus gehoorsaam.
Die gevaar bestaan egter ook dat die betekenis van die nagmaal onderskat kan word. Dan
beskou lidmate die viering van die nagmaal as van minder belang. Ook aan hulle moet die
bevel van Christus om nagmaal te vier duidelik voor oë gestel word.
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28.6.2 Die belofte van die nagmaal
Dit is opvallend dat hoewel daar in vraag 75 gevra word na die nagmaal as teken ("gewys")
en seël ("verseker"), daar in die antwoord eintlik net op die aspek van die seël gefokus word.
Waarskynlik is die bedoeling dat dit so verstaan moet word dat die gedagte van die nagmaal
as teken in die verduideliking van die nagmaal as seël inbegrepe is.
28.6.2.1 Die eerste belofte
Die brood wat gebreek word en die wyn wat uitgegiet word wys heen (as teken) na die
liggaam van Christus wat gebreek is en sy bloed wat vergiet is tot volkome versoening vir al
ons sondes.
Daar is teoloë wat van oordeel is dat brood en wyn juis gekies is omdat die gedagte van
sterwe en breek in die proses van die maak van brood en wyn so duidelik na vore kom. In
die proses om van die koringkorrels brood te maak moet dit herhaaldelik sterwe en gebreek
word (in die grond val en sterf; sterf as die are met die sekel afgesny word; stukkend gebreek
word as dit fyn gemaal word; in 'n vuurwarm oond gebak word; gebreek word om geëet te
kan word). Die pad van die druiwekorrels na die wyn is soortgelyk (die trosse moet afgesny
word; die korrels word stukkend gebreek as dit gepers word; die wyn word uitgegiet). Dit is
moontlik dat die brood en die wyn hierdie betekenis kan hê, maar daar is nie 'n duidelike
aanduiding dat Christus dit so bedoel het nie.
Die belofte wat Christus op hierdie wyse deur die nagmaal as seël aan ons gee, word in die
Kategismus soos volg verwoord: Christus "het beloof 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."
Aan die gebruik van brood en wyn by die nagmaal het God sy belofte verbind: so seker as
wat ek met my oë sien dat die brood gebreek en die wyn uitgegiet word en ek dit boonop self
neem en dit eet en drink so seker laat God my deel in die offerande van Christus aan die
kruis tot volkome versoening van al my sondes. Ek mag aan hierdie belofte van God nie
twyfel nie.
28.6.2.2 Die tweede belofte
Die brood word nie net gebreek en die wyn word nie net uitgegiet nie. Ek neem dit ook en
eet en drink dit. Daardeur word ons liggame gevoed sodat ons die nodige krag kan hê om
met ons gewone, aardse lewe voort te gaan en ons godgegewe roeping te vervul. So seker as
wat dit gebeur, net so seker voed die Heilige Gees ons met die liggaam en bloed van Christus
met die oog op die ewige lewe. So beloof Hy ons in die nagmaal dat Hy ons sal versterk in
die geloof en laat voortgaan op die pad van heiligmaking en daaglikse bekering totdat ons
eindelik die ewige lewe sal binnegaan. Op die wyse beloof God ons dus in die nagmaal dat
Hy self sal sorg dat niks ons sal skei van sy liefde wat Hy in Christus aan ons bewys het nie
(Rom. 8:37-39) en dat ons die ewige lewe en volle saligheid sal beërf (1 Pet. 1:3-5).
28.7 DIE BETEKENIS VAN DIE NAGMAAL
Die vraag wat gestel word is sonder enige twyfel gebaseer op Johannes 6:54: "Wie my
liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die
dood laat opstaan".
In die antwoord word getoon dat die nagmaal 'n tweevoudige weldaad van Christus verseël,
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naamlik die regverdiging deur sy bloed en die heiliging deur sy Gees.
28.7.1 Die regverdiging deur sy bloed
Die nagmaal vertroos die gelowige deur hom te verseker dat sy sondes vergewe is en dat hy
nou voor God regverdig is (vgl. vrae en antwe. 69,70).
Die ware gelowige ly swaar onder sy sondes. Saam met Dawid moet hy voortdurend sê: "My
sonde is altyddeur voor my" (Ps. 51:5). Hy besef dat hy in homself 'n doemwaardige sondaar
is wat die ewige dood skuldig is. Maar as hy dan in die geloof in Christus deelneem aan die
nagmaal, vind hy troos in die versekering dat Christus se liggaam gebreek en sy bloed vergiet
is tot 'n volkome versoening vir al sy sondes (vgl. Ps. 103:12). Vanselfsprekend beteken dit
in die praktyk 'n versterking van 'n mens se geloof.
28.7.2 Die heiliging deur sy Gees
Deur die nagmaal word die gelowige se band met Christus op 'n besondere wyse versterk.
Daarop wys die Kategismus as dit sê dat die nagmaal ook beteken om deur die Heilige Gees
wat sowel in Christus as in ons woon "al hoe meer met sy geseënde liggaam verenig te word
sodat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is". Wat besonder opvallend is, is die
feit dat die eerste Skrifgedeelte wat in die Kategismus gegee word as grond vir hierdie
uitspraak Efesiërs 5:29-30 (in aansluiting by verse 31-32) is. Daar word die innige
verbintenis tussen Christus en sy kerk vergelyk met die innige verbintenis tussen man en
vrou in die huwelik soos dit in geslagsgemeenskap tot openbaring kom. Dit kom daarop neer
dat die nagmaal in die verhouding van die gelowige tot Christus 'n soortgelyke betekenis het
as wat geslagsgemeenskap in die verhouding van man en vrou in die huwelik het. So innig
verbind die Heilige Gees ons aan Christus.
Deur die regte viering van die nagmaal sal hierdie verhouding van die gelowige tot Christus
ook voortdurend versterk word en vanselfsprekend impliseer dit ook 'n versterking van die
geloof.
As die nagmaal so 'n uitwerking het, moet dit ook in die gelowige se daaglikse lewe
beïnvloed: sy lewe in die huis, kantoor, fabriek of waar ookal moet sodanig daardeur
beïnvloed word dat hy altyd meer lewe met die oog op Christus en volgens die wil van
Christus. Die innige verbintenis tussen Christus en die gelowige deur die werking en
regering van die Heilige Gees moet die gelowige daartoe bring. Deur die werking van die
Gees moet hy by die nagmaal so ontroer word deur die groot liefde van Christus vir hom dat
dié liefde sy lewe steeds meer gaan beheers. As dit die geval is, sal ons by elke nagmaal
verder gevorder het op die pad van heiligmaking/daaglikse bekering as by die vorige
nagmaal.

103

SONDAG 29
29.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: Brood en wyn verander by die nagmaal nie in die werklike liggaam
en bloed van Christus nie maar is tekens en versekerings dat ons deel het aan die
verlossing van sonde en die ewige lewe wat Christus vir ons bewerk het toe sy liggaam aan
die kruis gebreek en sy bloed vergiet is.
29.2 HOOFSINNE (hoofsake)
Antwoord 78:
(in aansluiting by die vraag): Die brood en wyn verander (by die nagmaal)
nie in die werklike liggaam en bloed van Christus nie.
Antwoord 79:
(in aansluiting by die vraag): "Daar is gewigtige redes waarom Christus"
die brood sy liggaam en die wyn sy bloed noem.
29.3 INLEIDING
In die vorige Sondag is 'n verduideliking gegee van die nagmaal en hoe dit verstaan moet
word. In hierdie Sondag word daardie siening verdedig Hierdie verdediging is veral
toegespits op die Roomse Kerk aangesien daar 'n ingrypende verskil tussen die Protestantse
en Roomse beskouing van die nagmaal is.
29.4 INDELING
Hier word veral oor twee sake gehandel:
29.4.1 wat die betekenis van brood en wyn nie is nie (vr. en antw. 78);
29.4.2wat die betekenis van brood en wyn wel is (vr. en antw. 79).
29.5 WAT DIE BETEKENIS VAN BROOD EN WYN NIE IS NIE (vr. & antw. 78)
Die Roomse nagmaalsbeskouing word die transsubstansiasieleer genoem. Dit beteken dat
by die nagmaal die wese of substansie van die brood en wyn verander sodat dit die werklike
liggaam en bloed van Christus word. Dit gebeur sodra die priester die konsekrasiewoorde
uitspreek ("Dit is my liggaam ...", ens.). Die brood en wyn behou dan nog hulle uiterlike
kenmerke (die accidentia) maar in wese (die essentia) het dit dan verander om die werklike
liggaam en bloed van Christus te vorm. Die Roomse kerk is so oortuig daarvan dat dit die
werklike liggaam en bloed van Christus is dat hulle die nagmaalsbrood en -wyn aanbid.
Die lidmate mag nie self die brood neem en eet nie, maar die priester neem dit en plaas dit op
die tong van die lidmaat, terwyl hy 'n bakkie onder die mond van die lidmaat hou sodat daar
nie 'n krummeltjie van Christus se liggaam op die grond val en verlore gaan nie. Die lidmate
drink self geen wyn nie omdat daar geredeneer word dat daar in die stukkie liggaam van
Christus wat hulle eet wel 'n bietjie bloed teenwoordig is en dit is genoeg.
Die Roomse Kerk baseer hulle siening veral op die woorde van Christus by die instelling van
die nagmaal: "Neem, eet; dit is my liggaam" (Matt. 26:26), en: "Drink almal daaruit, want dit
is my bloed" (Matt. 26:28). Die woord "is" moet hier volgens hulle letterlik opgevat word.
Dat Christus egter nie bedoel het dat die wyn werklik in sy bloed verander het nie, blyk
daaruit dat Hy, nadat Hy die nagmaal ingestel het (Matt. 26:26-28), aan die dissipels sê: "Van
nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie tot op die dag wanneer Ek saam met julle
die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink" (Matt. 26:29). Na die instelling van
die nagmaal praat Christus nog van die wyn as wyn en nie asof dit sy bloed is nie.
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Daar is talle voorbeelde in die Skrif wat toon dat die woord "is" nie altyd 'n letterlike
betekenis het nie. So sê God volgens Genesis 17:10,11: "Dit is my verbond ..." en dan praat
Hy van die besnydenis. Daaruit is dit duidelik dat sy verbond nie die besnydenis self is nie
maar dat die besnydenis slegs die verbondsteken is. Dink ook aan uitsprake soos die
volgende: "Ek is die wingerdstok, julle die lote" (Joh. 15:5). Verder: "Die rots was Christus"
(1 Kor. 10:4; vgl. Eks. 17:6).
Hieruit is dit duidelik dat die woord "is" by die instelling van die nagmaal nie letterlik bedoel
is nie, maar as simboliese taal of sakramentele tekentaal verstaan moet word.
As verdere rede vir die verwerping van die Roomse beskouing verwys die Kategismus na die
doop. Die Roomse Kerk leer wel dat die doopwater bonatuurlike krag besit en die erfsonde
afwas, maar nooit en nêrens sê hulle dat die doopwater in die bloed van Christus verander
nie. Dit dui op 'n onaanvaarbare inkonsekwensie dat die sakramentele tekens by die nagmaal
wel in die werklike liggaam en bloed van Christus verander maar by die doop gebeur dit nie.
In die lig hiervan moet die Roomse viering van die nagmaal afgewys word.
29.6 WAT DIE BETEKENIS VAN DIE BROOD EN WYN WEL is (vr. & antw. 79)
As die woordjie "is" in die instellingswoorde van die nagmaal dan nie letterlik verstaan moet
word nie, ontstaan die vraag: Hoe moet dit dan wel verstaan word? Christus sê tog duidelik
van die brood: "Dit is my liggaam" en van die wyn: "Dit is my bloed."
In die antwoord wat gegee word, is daar 'n mate van oorvleueling en/of herhaling van wat in
Sondag 28 reeds gesê is. Verder word in die antwoord baie duidelik gewys op die betekenis
van die nagmaal as teken ("Hy wil ons daarmee leer ...") en as seël ("Verder wil Hy ons ...
verseker...").
29.6.1 Die nagmaal as teken
Deur die nagmaal as teken wil Christus ons onderrig. En dan moet brood en wyn
sinekdogeïes1 verstaan word as verteenwoordigend van alle aardse lewensmiddele. Soos
brood en wyn (gewone kos) my voed sodat ek hier op aarde aan die lewe kan bly en my
roeping kan vervul, so voed die gekruisigde liggaam van Christus en sy gestorte bloed my
met die oog op die ewige lewe. Hierdie verduideliking word reeds in antwoord 75 aangetref.
Daar het dit egter die betekenis van die nagmaal as seël en hier wys dit op die nagmaal as
teken.
Die uiteensetting van antwoord 79 sluit aan by wat Christus in Johannes 6:55-58 sê. Daar
toon Hy dat die Israeliete in die woestyn manna (brood) geëet het vir die instandhouding van
die aardse lewe. Tog het hulle later gesterwe. Daarteenoor is Jesus die ware brood wat uit
die hemel neergedaal het. Wie daarvan eet, het deel aan die ewige lewe.
29.6.2 Die nagmaal as seël
Deur die werking van die Heilige Gees is die brood en wyn nie net tekens nie maar ook seëls.
Daardeur wil die Here ons die sekerheid gee dat so seker as wat ons die brood en wyn met
die liggaamlike mond eet en drink, net so seker het ons deel aan die gebreekte liggaam en
gestorte bloed van Christus, met ander woorde aan die versoening van sondes wat Hy aan die
1

Sinekdogee - Stylfiguur wat die geheel deur 'n deel daarvan aandui.
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kruis vir ons verwerf het toe sy liggaam vir ons gebreek en sy bloed vir ons vergiet is.
Die Kategismus gebruik in hierdie verband die woord "waarborge" (in die ouer vertaling,
pande). Soos in verloofring en 'n trouring 'n waarborg of pand is van die gewer se trou - om
werklik te doen wat beloof is - so is die brood en wyn ook waarborge of pande dat ons
inderdaad deel het aan die verlossing van sonde deur die lyde en sterwe van Christus. Binne
hierdie konteks kan gesê word dat die probleem van die Roomse Kerk is dat hulle die
trouring vir die bruidegom self aansien.
Paulus sê dat die wyn "die gemeenskap met die bloed van Christus" is (1 Kor. 10:16). Die
woord gemeenskap het hierdie betekenis van onlosmaaklik aan mekaar verbonde wees.
Ons is in so 'n mate aan Christus se kruisiging en bloedstorting verbonde toe Hy vir ons
sondes gely en gesterwe het, dat dit vir ons moet voel of onsself vir ons sonde gely en
gesterwe het en ons skuld voor God betaal het. So seker kan ons wees dat ons daaraan deel
het.
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SONDAG 30
30.1 VOORAF
In Sondag 30 word daar in werklikheld oor twee heeltemal verskillende aspekte van die
nagmaal gehandel. Vraag en antwoord 80 handel oor die onderskeid tussen die nagmaal van
die Here en die Roomse mis en in vrae en antwoorde 81 en 82 word gehandel oor die vraag
wie tot die nagmaal van die Here toegelaat mag word en wie nie. Daarom sal dit moeilik
wees om 'n sentrale gedagte vir die hele Sondag te kry. Met die oog daarop word die twee
sake hier ook afsonderlik behandel. Dit sal waarskynlik die beste wees om vraag en
antwoord 80 saam met Sondag 29 te behandel en dan 'n aparte preek te maak net oor vrae en
antwoorde 81 en 82.
30.2 VRAAG EN ANTWOORD 80
30.2.1 Sentrale gedagte
Die sentrale gedagte is dat daar 'n duidelike en prinsipiële verskil is tussen die nagmaal
van die Here en die Roomse mis.
30.2.2 INLEIDING
Vraag en antwoord 80 het nie in die oorspronklike uitgawe van die Kategismus voorgekom
nie. In die tweede uitgawe is dit wel bygevoeg maar die bewoording was nie so skerp nie.
Eers in die derde uitgawe is die woorde "en 'n afgodery wat vervloek is" bygevoeg. Daar is
onsekerheid of dit bygevoeg is op inisiatief van Frederik die Wyse [Frederik III] of van
Olevianus.
Die woorde moet gesien word teen die agtergrond van die talle vervloekings wat deur die
Konsilie van Trente uitgespreek is oor almal wat die leer van die Roomse Kerk verwerp.
Daarby moet in gedagte gehou word dat afgodery inderdaad deur God vervloek is (Deut.
27:15).
Die formulering van vraag 80 is op sigself baie sprekend. Daarin word gevra na die
onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis (oorspronklik paapse =
pouslike mis). Daardeur word reeds duidelik aangedui dat die nagmaal deur die Here
ingestel is, maar die mis 'n blote instelling van die Roomse Kerk is.
Die oorsprong van die woord mis is onseker. Dit is egter die Roomse Kerk se aanduiding vir
die nagmaal soos hulle dit vier.
30.2.3 Indeling
Drie sake:
30.2.3.1 die offerande van Christus en die nagmaal;
30.2.3.2 die teenwoordigheid van Christus by die nagmaal;
30.2.3.3 die aanbidding van Christus in die nagmaal.
30.2.4 Die offerande van Christus» en die nagmaal
Antwoord 80 begin met die woorde: "Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome
vergewing van al ons sondes het ter willee van die enige offer van Jesus Christus wat Hy self
eens en vir altyd aan die kruis volbring het." Die nadruk val baie sterk op die woorde
volkome vergewing, enige offer en eens en vir altyd volbring. Dit toon baie duidelik aan dat
die gelowige volkome vergifnis vir al sy sondes vind in die offer van Christus wat net een
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maal aan die kruis plaasgevind het. Dit is 'n onherhaalbare gebeurtenis. Daarteenoor word in
die Roomse mis die gedagte beklemtoon dat nie die lewendes of die dooies enige vergewing
van sondes deur die lyde van Christus ontvang nie tensy Christus daagliks deur die Roomse
priesters geoffer word. Dit kom dus daarop neer dat die eenmalige offer van Christus
volgens Rome nie genoegsaam is nie. Trouens, dit is waardeloos as Christus nie daagliks
opnuut geoffer word nie.
Hierdie siening van die Roomse Kerk is direk in stryd met wat die Skrif leer in Hebreërs
9:12; 10:10,12: "Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het Hy net een
maal die heiligdom binnegegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring".... Omdat God dit
so wou, is ons vir Hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het,
eens en vir altyd .... Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes gebring en vir altyd aan
die regterhand van God gaan sit." In die lig hiervan is die Roomse siening onaanvaarbaar.
30.2.5 Die teenwoordigheid van Christus by die nagmaal
Christus is nie liggaamlik by die nagmaal teenwoordig nie, want na sy liggaam is Hy aan die
regterhand van die Vader. Hy is wel teenwoordig by die nagmaal maar deur sy Heilige Gees
wat ons in Christus inlyf en ons met Hom verenig. Paulus stel dit duidelik: "Maar wie hom
met die Here verenig is geestelik een met Hom" (1 Kor. 6:17). Van 'n fisiese kontak met
Christus is daar dus geen sprake nie. Daarteenoor sê die Roomse Kerk dat Christus
liggaamlik in die brood en wyn teenwoordig is. Hierdie siening is reeds in Sondag 29
afgewys. Bowendien is so 'n siening in stryd met die belydenis oor die menswording, die
hemelvaart, die wederkoms en met die aard van die sakrament wat slegs 'n teken en 'n seël is
en nie 'n werkende krag [opus operatum) of die saak self wat dit voorstel nie.
30.2.6 Die aanbidding van Christus in die nagmaal
Christus moet aanbid word omdat Hy nie net ware mens is nie maar ook ware God. Ook in
die Nagmaalsviering moet Hy aanbid word, maar dan moet Hy aanbid word waar Hy aan die
regterhand van sy hemelse Vader is. Rome sê egter dat Christus in die brood en wyn aanbid
moet word. As die priester die konsekrasiewoorde of wydingswoorde uitspreek, kniel hy en
aanbid die brood en wyn, want dan is Christus liggaamlik daarin teenwoordig. Daarom het
die Roomse lidmate die mis eeuelank knielend ontvang.
Teenoor die Roomse siening verklaar Christus self: "Maak vir julle skatte in die hemel
bymekaar, waar mot en roes dit nie kan verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie.
Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees" (Matt. 6:20,21). Christus self, as ons grootste
skat, is in die hemel. Met die oog daarop sê Paulus: "Aangesien Julle dan saam met Christus
uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan
die regterhand van God sit" (Kol. 3:1).
In die lig van die voorgaande kom die Kategismus dan tot die gevolgtrekking dat die
aanbidding van die brood en wyn deur die Roomse Kerk "'n afgodery (is) wat vervloek is."
30.3 VRAE EN ANTWOORDE 81 EN 82
30.3.1 Sentrale gedagte
In hierdie vrae en antwoorde word aangedui wie wel nagmaal mag gebruik en wie dit nie
mag gebruik nie.
30.3.2 INLEIDING
Oor die vraag wie wel nagmaal mag gebruik en wie nie, is daar verskil van opinie. Sommige
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meen dat jy bykans 'n Heilige moet wees (heilig nie in Christus nie, maar deur eie
lewenswandel en goeie werke) voordat jy daaraan kan dink om nagmaal te gebruik. Ander
oordeel weer so oppervlakkig en ligsinnig daaroor dat hulle sonder huiwering deelneem aan
die nagmaal al volhard hulle nog in bepaalde sondes. Daarom is 'n besinning oor die vraag
wie nagmaal mag gebruik baie belangrik.
30.3.3 Indeling
Die aandag word veral op twee sake gevestig:
30.3.3.1 wie wel nagmaal mag gebruik (eerste deel van antwoord 81);
30.3.3.2 wie nie nagmaal mag gebruik nie (laaste deel van antwoord 81 en vraag en antwoord
82).
30.3.4 Hoofsinne (hoofsake)
Antwoord 81:
(Hulle moet na die nagmaalstafel van die Here kom) "wat vanweë hulle
sondes 'n afkeer in hulleself het maar tog vertrou dat hulle om Christus wil
vergewe is en ... ook begeer om hulle geloof ... te versterk en hul lewe te
verbeter."
Antwoord 82:

Die mense wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en
goddeloos is, moet nie aan die nagmaal toegelaat word nie.

30.3.5 Wie wel nagmaal mag gebruik
Die besluit of iemand nagmaal mag gebruik of nie, is eerstens 'n persoonlike saak. Elkeen
moet dit vir homself biddend in die lig van die Skrif uitmaak. Dit is wat Paulus bedoel as hy
sê: "Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker
drink" (1 Kor. 11:28). So roep die nagmaal tot selftug. En eers as dit duidelik is dat daar
geen selftug by 'n persoon is nie, kom die kerklike tug in werking.
Die ware selftug bestaan volgens die Kategismus uit dieselfde drie dele waarin die
Kategismus ingedeel is en wat ook in die nagmaalsformulier teruggevind word, naamlik
kennis van ons ellende, verlossing en dankbaarheid.
30.3.5.1 Kennis van ons ellende
Ek moet nadink oor my sonde en ellende sodat ek 'n afkeer in myself vanweë my sonde het.
Die Nagmaalsformulier sê dat ek oor my sonde en vervloeking moet nadink sodat ek my
daaroor kan verootmoedig. Gewoonlik wil ons nie nadink oor ons sondes nie, maar met die
oog op ons voorbereiding vir nagmaal moet ons dit doen. Ek moet as't ware my lewe stukkie
vir stukkie neem en dit toets in die lig van God se Woord. En as ons dit werklik in alle
opregtheid in die lig van God se Woord en Gees doen, sal ons ook daartoe kom om soos
Dawid te sê: "My oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het
ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë" (Ps. 51:5-6).
Miskien is die vernaamste rede vir 'n afkeer van onsself juis die groot gebrek aan afkeer van
onsself vanweë ons sonde. Ons sondebesef is so oppervlakkig. Ons lewe in sonde sonder
dat dit ons hinder. Die sonde het ons so afgestomp, dit het as't ware dik eelte om ons siele
gevorm sodat ons ongevoelig geword het vir die verkeerde en sondige. Omdat ons so ver
van God as die ware Lig af lewe (vgl. 1 Joh. 1.5), sien ons ons sondes nie raak nie, net soos
iemand wat in die skemer of ver van 'n lig af is nie kan sien dat hy of sy klere vuil is nie.
En nou spreek dit vanself dat as ons ons sonde nie reg ken nie, ons ook geen werklike
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behoefte aan Christus as Verlosser sal hê nie. Daarenteen, wie sy sondes reg ken, sal saam
met die tollenaar uitroep: "O God, wees my, sondaar, genadig" (Luk. 18:13).
30.3.5.2 Kennis van ons verlossing deur Jesus Christus
Ek moet myself ondersoek of ek glo dat al my sondes ter wille van die verdienste van
Christus vergewe is. Ek moet daartoe kom om soos Dawid te kan sê: "Hy handel met my nie
volgens my sondes nie en vergeld my nie vir my ongeregtighede nie ... So ver as die ooste
van die weste af is, so ver verwyder Hy my oortredinge van my af" [Ps. 103:10,12). Daarby
moet ek nie net glo dat al my sondes vergewe is nie, maar dat "die swakhede wat nog oor is
(in my lewe) met sy lyding en sterwe bedek is." Die nagmaalsformulier noem sommige van
die swakhede: ons het geen volkome geloof nie; ons dien God nie met die ywer wat ons aan
Hom verskuldig is nie; ons moet daagliks teen die swakheid van ons geloof en die bose luste
van ons sondige natuur stry. Tog moet ek glo: vir al my sondes is ten volle betaal; al my
swakhede is volkome bedek.
30.3.5.3 Kennis van ons dankbaarheid
In die Kategismus word die dankbaarheidslewe aangedui as 'n permanente begeerte om ons
geloof hoe langer hoe meer te versterk en ons lewe te verbeter.
Ons moet ons geloof versterk deur die middele wat God aan ons gegee het: die Woord, die
sakramente en die gebed. Met verbetering van die lewe word nie 'n soort humanistiese
opknapping bedoel nie, maar die ontplooiing van die nuwe lewe wat ons verkry het deur ons
geloofsverbondheid aan Jesus Christus (vgl. Joh. 15).
Dit is die drie dele waaruit die ware selfs beproewing bestaan. Elkeen by wie dit gevind
word, mag met vrymoedigheid deelneem aan die nagmaal.
30.3.6 Wie nie aan die nagmaal mag deelneem nie
Die mense wat nie nagmaal mag gebruik nie, word deur die Kategismus in twee groepe
onderskei, naamlik
*
die huigelaars en
*
die onbekeerdes wat in belydenis en lewe ongelowig en goddeloos is.
30.3.6.1 Die hulgelaars
Die huigelaars is die mense by wie daar geen selftug is nie, geen afkeer in hulleself vanweë
hulle sonde en geen berou oor hulle sonde is nie. Dié mense is gerus en selftevrede en het
eintlik nie behoefte aan Christus en derhalwe ook nie aan die nagmaal nie. Tog doen hulle
hulle voor as Christene. Daarom is hulle godsdiens niks anders nie as uiterlike
vormgodsdiens sodat die woorde van die profeet Joël ook vir hulle geld: "Skeur julle harte,
nie julle klere nie" (Joël 2:13).
Hierdie mense beskou dit dikwels as hulle reg om wel nagmaal te gebruik en voel ontsettend
gekrenk as hulle nie toegelaat word om dit te doen nie. Maar tereg wys die Kategismus
daarop dat, indien hulle wel nagmaal gebruik, hulle 'n veroordeling oor hulleself eet en drink.
Op die wyse is hulle besig om die Here uit te tart (1 Kor. 10:22). Daarom waarsku Paulus
ook: "Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet en uit die beker van die Here drink,
sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en bloed van die Here" (1 Kor. 11:27).
30.3.6.2 Die onbekeerdes wat in hulle belydenis en lewe ongelowig en goddeloos is.
Terwyl mense gewoonlik nie weet wie die hulgelaars is nie - dit is meesal net by God bekend
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- is hierdie tweede groep ook aan die mense bekend. Omdat hulle geen selftug ken nie, kry
hulle te doen met die kerklike tug. Dit is ook nie mense wat soos Dawid uit swakheid in
sonde val en daaroor berou het nie, maar mense wat in die sonde volhard. Daarby kom nie
net hulle lewe ter sprake nie, maar ook hulle belydenis of leer. Gewoonlik is dit egter so dat
hulle sondige leer of beskouings in hulle sondige lewe tot openbaring kom.
Hierdie mense mag nie tot die nagmaal toegelaat word nie. Twee redes word daarvoor
aangedui:
* Eerstens, omdat die verbond van God ontheilig word.
Die nagmaal is 'n plegtigheid waardeur die Christene te kenne gee dat hulle vrede het met
God deur Jesus Christus. Hoe kan daar dan 'n vyand van God saam met hulle daaraan
deelneem? Die nagmaal toon verder dat ons in 'n verbondsverhouding tot God staan.
Daarom kan 'n goddelose wat nie in die verbond is of wil wees nie mos nie daarin deel
nie.
* Tweedens word die toorn van God oor die hele gemeente opgewek
Dit kan plaasvind as slegs een ongelowige of goddelose daaraan deelneem. 'n Duidelike
voorbeeld van iets dergeliks sien ons in die optrede van Agan by die inneming van Jerigo
(Jos. 7): net hy sondig, maar as gevolg van sy sonde het die toorn van God daarna op die
hele Israel gerus sodat 36 onskuldige manne in die aanval op Ai gesneuwel het.
In die lig hiervan is dit duidelik dat veral die ouderlinge, maar ook die hele gemeente, ernstig
daarteen moet waak dat niemand wat in leer of lewe ongelowige en goddeloos is tot die
nagmaal toegelaat word nie.
Dit is duidelik dat daar ook tans baie groter erns aan die dag gelê moet word met die
voorbereiding vir en toelating tot die nagmaal.
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SONDAG 31
31.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: die koninkryk van die hemel word oop- en toegesluit deur die
verkondiging van die evangelie en die toepassing van die kerklike tug.
31.2 HOOFSINNE (HOOFSAKE)
Antwoord 83:
("Die sleutels van die koninkryk van die hemel is) die verkondiging van die
Heilige evangelie en die Christelike tug."
Antwoord 84:
"Aan die gelowiges ... word verkondig dat al hulle sondes hulle waarlik
deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is; ... aan die
ongelowiges en huigelaars word verkondig dat die toorn van God en die
ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle hulle nie bekeer nie."
Antwoord 85:
"Die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle
onchristelik gedra ... word ... uit die ryk van Christus uitgesluit."
31.3 INLEIDING
Teenoor die koninkryk van die hemel staan die ryk van die vors van die duisternis wat juis
die koninkryk van die hemel wil ondermyn, ruïneer en as dit kan, uiteindelik heeltemal
verwoes. Daarom spreek dit vanself dat hierdie vyande van Christus uit die kerk uitgehou
moet word. Omgekeerd beteken dit dat in die kerk slegs hulle toegelaat moet word wat
werklik lede van die koninkryk van die hemel is. Die beeld wat hier gebruik word, is dat die
koninkryk van die hemel 'n ommuurde vesting is wat slegs vir die ware gelowiges oopgesluit
word, maar vir die skyngelowiges en ongelowiges toegesluit word sodat hulle geen toegang
daartoe kan kry nie. Hoewel Christus die Koning van die koninkryk is, hanteer Hy nie self
direk die sleutels nie. Hierdie taak het Hy aan sy kerk opgedra (Matt. 16:19) om dit aan die
hand van sy Woord en onder leiding van sy Gees te doen.
Daar is twee sleutels, naamlik die verkondiging van die evangelie en die Christelike tug.
Streng gesproke is daar net een sleutel, en dit is die Woord. Maar die Woord word op
verskillende maniere gehanteer in die prediking en die tug. Hier word gehandel oor die
funksionering van elkeen.
31.4 INDELING
Oor die volgende sake word gehandel:
31.4.1 die verkondiging van die evangelie as sleutel (vr. & antw. 84):
31.4.2 die Christelike tug as sleutel (vr. & antw. 85).
31.5 DIE VERKONDIGING VAN DIE EVANGELIE AS SLEUTEL
31.5.1 Inleidend
Tans kry 'n mens bykans wêreldwyd 'n geringskatting van die verkondiging van die
evangelie. Dit hang saam met die hele proses van sekularisasie. Verder lê die oorsake
daarvan soms by die lidmate, soms by die predikers en soms by albei. Lidmate beskou die
prediking dikwels bloot as die opinie van 'n mens. Hierdie gedagte by hulle word versterk as
predikante hulle persoonlike voorkeure en afkeure op politieke, maatskaplike en ander
terreine in die prediking laat deurskemer. Daarom moet predikers en hoorders deeglik ag gee
op veral die gesag en die inhoud van die Woordbediening.
31.5.2 Die gesag van die verkondiging van die evangelie
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Die bediening van die Woord het goddelike gesag juis omdat dit die Woord van God wat
verkondig word en nie die woord van 'n mens is nie. Dit blyk duidelik as Paulus aan die
Tessalonisense skryf: "Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van
God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie
mensewoorde is nie, maar die woord van God" (1 Tess. 2:13). Christus het ook aan sy
dissipels gesê: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels ... en leer hulle
om alles te onderhou wat Ek julle beveel het" (Matt. 28:19,20). En die Ou-Testamentiese
profete het voortdurend gesê: "So sê die Here, Here ... (Jer. 7:20, ens.). Daarom het die
Woord wat suiwer verkondig word goddelike gesag.
Hieruit is dit duidelik dat 'n preek nie 'n stigtelike woord, 'n wetenskaplike verhandeling, 'n
welsprekende redevoering of 'n sedeles met behulp van een of meer verhale is nie, maar 'n
mededeling van wat God sê, 'n proklamasie op gesag van die Seun van God.
Dit het 'n geweldige implikasie vir die prediker en die hoorders.
Die prediker moet hom biddend verdiep in God se Woord sodat hy self eers goed kan "hoor"
wat die Here sê, voordat hy dit wat hy "gehoor" het aan die gemeente kan sê. Daarom is
aanhoudende Skrifstudie en gebed vir hom 'n absolute noodsaaklikheid. As hy dit nie doen
nie, loop hy gevaar om 'n valse profeet te word. Dan is sy prediking nie meer die hantering
van die sleutel van die koninkryk van die hemel nie.
'n Suiwere bediening van die Woord plaas ook 'n geweldige verantwoordelikheid op die
hoorders, die gemeente. As God praat, móét hulle luister, gereeld, en daarby met oop ore en
veral met oop harte om daarna te gaan doen wat die Here sê. Dit moet tans opnuut
beklemtoon word, want baie mense het traag geword om na die Woord te luister. Ander
luister daarna met die oor van die taalkundige of die kunskritikus of iets dergeliks, met die
gevolg dat die inhoud van die prediking by hulle verbygaan. Hulle besef nie die gesag van
die suiwere prediking nie.
31.5.3 Die inhoud van die verkondiging van die evangelie
Die inhoud van die prediking is Jesus Christus as Redder en Verlosser (1 Kor. 2:2), want
alleen deur Christus kan 'n mens in die koninkryk van die hemel inkom. Dit het implikasies
na twee kante toe.
Aan die een kant moet aan die gelowiges verkondig word dat hulle sondes hulle vergewe is
en dat die poorte van die koninkryk van die hemel vir hulle wyd oop is. Geen sonde of
swakheid wat teen hulle wil in hulle oorgebly het, kan hulle verhinder om die ewige lewe te
beërwe nie.
Aan die ander kant moet aan die huigelaars en ongelowiges verkondig word dat die toorn van
God en die ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle hulle nie bekeer nie. Dit is pynlik
en hartverskeurend om dit te doen. Baie lidmate wil nie daarna luister nie en dan kom die
predikant maklik in die versoeking om dié deel van die prediking te "versag" of selfs
heeltemal te verswyg en sy godgegewe roeping te versaak.
Die volle bediening van die Woord bestaan nie uit slegs een van bogenoemde twee aspekte
nie, maar uit altwee: dit is die verkondiging van die redding van God (Joh. 3:16), maar ook
die verkondiging van die oordeel van God (Joh. 3:36).
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Na elke preek waarin die evangelie suiwer verkondig en hierdie sleutel van die koninkryk
van die hemel reg hanteer is, moet die mense wat dit gehoor het huis toe gaan óf met die
heerlike en vertroostende wete dat al hulle sondes om Christus ontwil vergewe is, óf met die
angswekkende en benouende wete dat die toorn van God op hulle rus en dat hulle hulle moet
bekeer - dadelik en sonder uitstel.
31.6 DIE CHRISTELIKE TUG AS SLEUTEL
31.6.1 Die essensie van die tug
Dikwels word die Christelike of kerklike tug voorgestel as 'n liefdelose wyse van optrede
waardeur mense van die kerk af weggejaag word. Wie so dink, weet nie waarom dit eintlik
in die kerklike tug gaan nie. Trouens, dit gaan daarin juis om die Liefde van God deur
Christus. 'n Mens kan dit so stel:
*
In die kerklike tug het ons te doen met die mens se antwoord op God se liefdesaanbod
van ewige redding en verlossing deur Jesus Christus
Daarom word die wese en ware inhoud van die kerklike tug eintlik saamgevat in die woorde
van Paulus: "As iemand die Here nie liefhet nie - vervloek is hy" (1 Kor. 16:22).
Christus het deur sy borgtogtelike lyde in liefde sy hande na ons, verlore-gaande sondaars,
uitgesteek om ons te red. Nou verwag, ja, eis Hy van ons om in wederliefde daarop te
antwoord deur sy reddingsdaad om ons ontwil in geloof en liefde aan te neem.
As ons hierdie onbeskryflike groot liefde van Hom tot ons ignoreer, minag of roekeloos
wegklap, dan is ons volgens Paulus vervloektes op wie die ewige oordeel van God wag. En
aangesien die kerk die liggaam van Christus is waarin daar slegs plek is vir hulle wat Hom
waarlik liefhet, moet die wat Hom nie liefhet nie en op wie God se vervloeking gevolglik rus,
uit die kerk geweer word. Dit word gedoen deur die Christelike of kerklike tug of sensuur.
Dan tree die volgende bevel van Paulus in werking: "Verwyder die slegte mens onder julle
uit" (1 Kor. 5:13).
Die kerklike tug word dus toegepas op mense wat die Here nie liefhet nie. En of 'n mens die
Here liefhet of nie, word in jou handel en wandel geopenbaar. Christus sê self: "As julle My
liefhet, sal julle my opdragte uitvoer" (Joh. 14:15). En Johannes sê: "Die liefde van God
bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam" (1 Joh. 5:3). So kan uit ons doen en late
gesien word of ons die Here liefhet of nie.
31.6.2 Selftug en onderlinge tug
Voordat die kerklike tug ter sprake kom, behoort daar eers selftug te wees, en dit beteken dat
'n persoon opreg berou moet hê oor sy of haar sonde en met alle mag daarteen moet stry.
Eers as dit duidelik is dat daar geen selftug by 'n persoon is nie, kom die kerklike tug in
werking.
Die kerklike tug begin met die onderlinge tug soos dit in Matteus 18:15-17 beskryf word.
Lees dit! Daaruit is dit duidelik dat ons langs die weg van Christelike liefde as gelowiges 'n
roeping teenoor mekaar het. Ons mag nie die liefdelose houding van Kain inneem wat gesê
het dat hy nie sy broer se oppasser is nie (Gen. 4:9).
In die brief aan die Hebreërs word gesê: "Laat ons ook na mekaar omsien (letterlik: op
mekaar spioeneer) deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade ... Ons (moet) mekaar
aanmoedig om daarheen (die eredienste) te gaan ..." (Hebr. 10:24,25). Ons moet na mekaar
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omsien nie om van mekaar te skinder nie, maar om mekaar te help om nie van die paaie van
die Here af te dwaal nie. As ons dit nie doen nie, kan ons voor God skuldig staan aan
geestelike moord. Die Here het immers aan Esegiël gesê: "En wanneer iemand wat tot
dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en Ek bring hom tot 'n val, sal
hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf, en sal die goeie
dinge wat hy gedoen het, nie onthou word nie, maar Ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood
(Eseg. 3:20). (1953 vertaling: "... sy bloed sal Ek van Jou hand eis.")
Die kerklike tug word nie toegepas op mense wat sonde gedoen het, daarna berou daaroor het
en hulle bekeer nie, maar op hulle wat in hulle sondes volhard en "nie van hulle dwalinge of
skandelike lewe wil afsien nie."
31.6.3 Die doel van die tug
Die doel van die kerklike tug is eerstens om die gemeente heilig te hou. Daarom skryf
Paulus aan die Korintiërs: "Verwyder die slegte mens onder julle uit" (1 Kor. 5:13). As die
sondaar in die gemeente toegelaat word om met sy sonde voort te gaan, kan hy die ander
lidmate ten kwade beïnvloed. Paulus wys daarop deur in 1 Korintiërs 5:6,7 die beeld van
suurdeeg te gebruik. So moet daar ook orde in die gemeente gehandhaaf word (1 Kor.
14:33).
Die tweede doel van die kerklike tug is die redding van die sondaar.
Die kerklike tug wil juis nie lidmate van die kerk af wegjaag nie maar beoog hulle ewige
redding (1 Kor. 5:5). Daarom kan dit vergelyk word met ouerlike tug (vgl. Hebr. 12:5-13).
Dit spreek vanself dat die uiteindelike doel ook van die kerklike tug die eer van God is (1
Kor. 6:20).
31.6.4 Die betekenis van die tug
Oor die betekenis van die kerklike tug is daar geen onduidelikheid nie: so 'n persoon word nie
net uit die kerk uitgesluit as lidmaat nie, maar ook deur God uitgesluit uit sy koninkryk. Dit
beteken dat hy bestem word vir die ewige straf.
31.6.5 Bekering as gevolg van die tug
As 'n persoon hom bekeer van sy sonde en hy "werklike verbetering beloof en bewys," word
hy weer as volle lidmaat van die kerk opgeneem. So 'n persoon kan troos en krag vind in die
woorde van Paulus: "Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie"
(Rom. 8:1). Hierdie woorde staan dan teenoor 1 Korintiërs 16:22.
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SONDAG 32
32.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte kan soos volg geformuleer word: die vrug van Christus se verlossing en
heiliging in ons lewens is goeie werke uit dankbaarheid.
32.2 HOOFSINNE (HOOFSAKE)
Antwoord 86:
Omdat Christus ons deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, moet
ons goeie werke doen. ('n Deel van die hoofsin word in die vraag gevind.)
Antwoord 87:
Mense wat in hulle goddelose en ondankbare lewe volhard en hulle nie tot
God bekeer nie, kan nie salig word nie. (Feitlik die hele hoofsin word in die
vraag gevind.)
32.3 INLEIDING
In die Kategismus is eers die deel oor die sonde/ellende van die mens behandel. Daarna is 'n
uiteensetting gegee van Christus se verlossing van die mens uit sy sonde/ellende. Met
hierdie Sondagsafdeling begin die deel wat handel oor die dankbaarheid.
Hierdie rangskikking van die drie dele impliseer dat ons alleen dan sal verstaan waarom ons
die Here dankbaar moet wees, as ons 'n goeie insig het in ons eie sonde en ellende én in die
feit dat God ons in en deur Christus verlos het. Daarom sluit die vraag wat die deur na die
dankbaarheidsdeel van ons belydenis open so uitdruklik aan by ons ellende en by ons
verlossing daaruit. Hier word veral gefokus op die doen van goeie werke uit dankbaarheid
dat Christus ons uit ons ellende verlos het.
32.4 INDELING
Daar word veral op die volgende gefokus:
32.4.1 goeie werke as gawe en opgawe;
32.4.2 die betekenis van goeie werke:
om ons dankbaarheid te toon;
om sekerheid van die geloof te verkry;
om ons naaste vir Christus te wen.
32.5 GOEIE WERKE AS GAWE EN OPGAWE
Christus het aan die kruis vir al ons sondes betaal. Met sy bloed het Hy ons gekoop en tot sy
eiendom gemaak. So het Hy ons met God versoen. Maar in sy groot genade het Christus dit
nie daarby gelaat nie. Hy het nie net vir ons skuld betaal nie, maar Hy gee ook aan ons 'n
ander gesindheld sodat ons nie meer die beeld van kinders van die duiwel vertoon nie maar
sy beeld en derhalwe die beeld van kinders van God. Om dit dogmaties te formuleer: Hy het
ons nie net geregverdig nie maar Hy heilig ons ook. Die regverdiging vind op 'n spesifieke
moment plaas as ons op grond van sy skynverdienste vrygespreek word van sonde. Die
heiliging (daaglikse bekering) duur ons hele lewe lank. Hierdie heiligende of vernuwende
werk in ons doen Hy volgens ons belydenis deur sy Heilige Gees.
Die resultaat van sy heiligende of vernuwende werk in ons is onder andere dat ons goeie
werke doen. Daarmee erken ons dat ook die goeie werke wat ons doen ten diepste van Hom
afkomstig is. Dit is 'n baie belangrike saak wat ons nie mag vergeet nie. Ons goeie werke is
geen teenprestasie wat sy oorsprong in ons as mense vind nie. Nee, dit is Christus wat ons
deur sy Heilige Gees dankbaar maak vir sy verlossing en daarom ook aan ons die
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gewilligheid en begeerte gee om goeie werke te doen. Bowendien gee Hy ook die krag
daartoe.
Hierdie feit word ook baie duidelik getoon as Christus sê: "Ek is die wingerdstok, julle die
lote. Wie in My bly en Ek in hom dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie"
(Joh. 15:5). As die wingerdstok die sap wat hy uit die wortels kry, opstoot in die lote, kan
die lote nie anders as om vrugte te dra nie. En as Christus as die ware wingerdstok Sy
Heilige Gees aan ons, sy lote gee, kan ons ook nie anders as om vrugte te dra, dit wil sê goeie
werke te doen nie. Dan moet almal wat deur 'n ware geloof in Christus ingelyf is vrugte van
dankbaarheid voortbring.
As daar geen vrugte van dankbaarheid, geen goeie werke by ons gevind word nie, toon dit
dat ons geen ware geloofsgemeenskap met Christus as die wingerdstok het nie.
Die doen van goeie werke het egter twee kante. Aan die een kant is dit 'n gawe van Christus
deur sy Heilige Gees, maar aan die ander kant is dit 'n opgawe of eis aan ons adres. Dit is 'n
indikatief en 'n imperatief.
Aan die een kant moet ons besef dat as ons goeie werke doen, ons niks het om in te roem nie.
Dit is gawes van God. Die inisiatief en die krag om dit te doen kom van die Here af.
Christus self doen die goeie werke deur my. Maar omdat God in ons werk, moet ons ook
werk (Fil. 2:12,13). Daarom, aan die ander kant, is die doen van goeie werke ook 'n roeping
en plig wat God op ons plaas. In verantwoordelikheid voor God moet ons goeie werke doen.
Wie slegte werke doen of net geen goeie werke doen nie, is nie 'n verloste kind van God nie.
As die lote aan die wingerdstok geen vrugte dra nie, sny die hemelse Landbouer dit af en
gooi dit in die vuur om te verbrand (Joh. 15:2,6). Die onvrugbare vyeboom word uitgekap
(Luk. 13:6-9). Daarom sê die Skrif en ons belydenis dat geen onkuise, afgodsdienaar,
egbreker, dief, gierigaard, lasteraar, rower en die sulkes - die lysie kan nog baie verleng word
- die koninkryk van God nie sal beërwe nie (vr. en ant. 87; 1 Kor. 6:9,10; Ef. 5:5,6).
Beteken dit dat iemand wat in een van die genoemde of ander sondes val verlore is? Beslis
nie! Dit word ook nie gesê nie. Daar word gepraat van mense wat in hulle goddelose en
ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie en daarom 'n onvrugbare lewe voer
en geen goeie werke doen nie. Wie egter uit dankbaarheid goeie werke wil doen maar soms
uit swakheid in sondes val, daaroor berou het en hulle bekeer, kan daarvan seker wees dat
hulle ook deel het aan die koninkryk van God.
32.6 DIE BETEKENIS VAN GOEIE WERKE
Ons bely dat die doen van goeie werke in hierdie verband drie betekenisse het, naamlik:
* om ons dankbaarheid teenoor God te toon;
* om sekerheid van die geloof te verkry;
* om ons naaste vir Christus te wen.
32.6.1 Ons doen goeie werke om ons dankbaarheid teenoor God te toon
Dat ons goeie werke doen om ons dankbaarheid teenoor God te toon, is van besondere
belang. Daardeur word onder andere duidelik standpunt ingeneem teen die Roomse Kerk.
Hulle sê dat goeie werke tuishoort in die afdeling van die verlossing, want deur die doen van
goeie werke moet ek help om my verlossing uit te werk. Christus, sê hulle, het baie gedoen
om ons te verlos, maar nog nie alles nie. Daarom moet ek self ook 'n deeltjie bydra, en dit
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doen ek deur my goeie werke.
Volgens die Skrif is dit egter nie waar nie. Met al my goeie werke kan ek nie 'n greintjie van
my ewige heil uitwerk nie, omdat slegs dié goeie werke by God enige verdienste het wat
absoluut volmaak is. En dit is ons goeie werke nooit. Die beste van hulle is onvolkome en
met sonde bevlek (Jes. 64:6; Gal. 3:10; vgl. HK So.24, vr. en ant. 62).
Nee, ons bely: Christus het ons volkome verlos, en as daar van goeie werke sprake kan wees,
kan dit slegs by die dankbaarheidsdeel van ons leer en lewe wees. Ons doen goeie werke om
te toon hoe dankbaar ons is vir die verlossing wat God deur Christus vir ons bewerk het. Wie
dankbaar is vir die verlossing deur Christus moet goeie werke doen. Hy kan nie anders nie!
Wie geen goeie werke doen nie toon daardeur dat hy vreemd staan teenoor die verlossing
deur Christus.
As Christus in 'n mens se lewe inkom, begin hy dadelik om goeie werke te doen. Dit blyk
onder ander uit die lewe van Saggéüs. Toe Christus in sy lewe ingekom het, het hy dadelik
gesê dat sy lewe voortaan nie meer gekenmerk sal word deur bedrog en afpersing nie, maar
deur die doen van goeie werke, onder andere deur die hulp aan armes (Luk. 19:1-10; vgl. ook
Luk. 17:11-19).
Wie met blydskap kan sê:
"Hy't my verlos en aan my welgedaan", sal ook spontaan vra:
"Wat kan 'k die Heer vir al sy guns vergeld?
Wat kan 'k, Hom bring uit dank vir sy genade?" (Ps. 116 ber.)
Dan doen 'n mens die goeie werke ook nie slaafs of onder dwang nie, maar spontaan en
blymoedig soos wanneer jy iets doen vir iemand wat jy liefhet (1 Joh. 5:3). Dan doen jy
goeie werke net so spontaan soos wat die ranke aan die wingerdstok vrugte dra.
32.6.2 Ons doen goeie werke om sekerheid van die geloof te kry
In die Kategismus word verder gesê dat ons goeie werke doen "sodat ons vir onsself uit die
vrugte van ons geloof sekerheid kan kry". Dit beteken dat ek uit die goeie werke wat ek
doen, kan sien dat ek waarlik 'n kind van God is.
Die geloof dra vrugte en aan die vrugte kan die geloof geken word. Iemand wat geen vrugte
van bekering en dankbaarheid voortbring nie is geen gelowige nie - ook nie hy wat die dinge
doen waarna in antwoord 87 verwys word nie. Maar hy wat - al is dit in swakheid - tog die
goeie probeer doen, wat die liefde vir die wêreld wil afsterwe en die sonde haat, wat God se
Woord lees en daarna luister, wat God wil dien en in woord en daad, wat sy naaste bystaan
en help, toon daardeur baie duidelik dat hy werklik 'n gelowige is. Al Hierdie dinge is vrugte
van die geloof en dien as bewys daarvan dat ons genade by God gevind het en dat ons
werklik sy kinders is.
Christus sê: "Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte" (Joh. 15:5). As ons dus hierdie
vrugte in ons lewe sien, moet ons God daarvoor dank en daaruit sekerheid kry dat ons sy
uitverkorenes is.
32.6.3 Ons doen goeie werke om ons naaste vir Christus te wen
As ons lewe uit die rykdom van die geloof in Christus sodat dié geloof in ons goeie werke tot
openbaring kom, sal die mense rondom ons nie anders kan nie as om dit raak te sien. Uit die
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Skrif weet ons dat dit vir sommige baie ergerlik sal wees en dat hulle die spot sal dryf
daarmee (Hand. 2:13; 1 Kor. 1:21-25). Op ander sal ons goeie werke egter 'n magnetiese
uitwerking hê. Hulle sal nader getrek word, nie bloot na ons toe nie, maar veral na Christus
toe om ons Vader in die hemel te eer (Matt.5:16; Joh. 15:8).
Nou bely ons dat as ons ons naaste vir Christus wil wen, ons 'n godvresende lewe moet hê,
met ander woorde 'n lewe wat gekenmerk word deur goeie werke volgens die wil van God.
En nou is die vraag: Lê die oorsaak dat daar so min mense deur ons na Christus getrek word
nie daarin dat daar by ons so min van 'n godvresende lewe vol goeie werke gevind word nie?
In plaas van 'n godvresende lewe wat hulle na God toe trek, sien hulle dikwels 'n
ongodvresende lewe wat hulle van God af wegstoot. Daar is baie wat 'n weersin in die kerk
gekry het juis deur die gedrag van kerkmense. Selfs ongelowiges verwag van die Christen 'n
ander soort lewe as van mense wat Christus nie ken nie - en tereg ook! Daarom moet ons
ernstig aandag gee aan Petrus se vermaning: "Gedra julle altyd goed onder die heidene sodat,
al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien
en God kan verheerlik op die dag van afrekening" (1 Pet. 2:12).
So sien ons dat ons goeie werke uiteindelik moet uitloop op die eer van God. Ons moenie
ons eie eer daardeur soek nie maar die eer van God, soos Christus ons ook beveel: "Laat julle
lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die
hemel is, verheerlik" (Matt.5:16).

119

SONDAG 33
33.1 SENTRALE GEDAGTE
In Hierdie Sondag word gehandel oor die wyse waarop die ware bekering in die lewe van die
gelowige gerealiseer word.
33.2 HOOFSINNE
Antwoord 88:
Die ware bekering bestaan uit "die afsterwing van die ou mens en die
opstanding van die nuwe mens".
Antwoord 89:
Die afsterwing van die ou mens "is 'n hartlike berou daaroor dat ons God
deur ons sondes vertoorn het".
Antwoord 90:
Die opstanding van die nuwe mens "is 'n hartlike vreugde in God deur
Christus.
Antwoord 91:
Goeie werke is "slegs dié wat uit 'n ware geloof. volgens die wet van God
tot sy eer gedoen word".
33.3 INLEIDING
In die reël hou ons nie baie van die woord bekering nie. As daar gepraat word oor die
bekering van heidene of mense wat goddeloos lewe, pla dit ons nie. Maar as aan ons as
gelowiges en lidmate van die kerk gesê word dat ons ons moet bekeer, ervaar ons eie ek dit
as aanstootlik. Dit impliseer immers dat daar iets in ons lewe is wat verkeerd, onchristelik en
onbybels is.
Die Skrif leer egter dat die oproep tot bekering aan alle mense gerig word: tot ongelowiges
om hulle te bekeer van hulle goddelose gesindheld en lewe, maar ook tot gelowiges om hulle
te bekeer van byvoorbeeld hulle geestelike louheid, hulle selfsug, vormgodsdiens,
materialisme, ensovoorts. En al hou ons nie van sulke preke nie, bely ons dat God in sy
Woord van ons eis dat die bekering gepreek moet word.
Die oproep tot bekering kom ver meer as 'n honderd keer in die Skrif voor en wel in
verskillende toonaarde. Soms is dit dreigend: "As julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos
hulle ook almal omkom" (Luk. 13:5). Soms is dit verwytend: "Ek het hongersnood in julle
stede laat kom, broodsgebrek in al julle dorpe, maar julle het julle nie tot My bekeer nie, sê
die Here" (Amos 4:6). Soms is dit bykans smekend: '"Bekeer julle, bekeer julle van al julle
oortredings, sodat die sonde nie julle val bewerk nie ... Waarom wil julle sterf, Israel? Dit is
nie my wil dat die mens moet sterf nie!', sê die Here my God, 'maar dat hy hom bekeer en bly
lewe'" (Eseg. 18:30-32).
In die lig hiervan is dit noodsaaklik om te weet wat bekering beteken en watter roeping
daardeur op ons geplaas word. Want in die Kategismus gaan dit hier om ons roeping en
verantwoordelikheid by die bekering.
Natuurlik is bekering ten diepste 'n daad van God. Daarom bid Jeremia ook: "Bekeer U ons
tot U, Here, dat ons bekeer kan wees" (Klaagl. 5:21). God werk uit genade die bekering in
die mens en bring hom uit die duisternis tot die lig en laat hom daagliks op die pad
voortgaan. Maar God doen dit nie so dat die aksie van die mens in hierdie verband
uitgeskakel word nie, maar so dat die mens juis daardeur tot aksie geroep word (indikatiefimperatief), soos Paulus ook baie duidelik aandui (Fil.2:12,13).
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In hierdie deel van die Kategismus gaan dit egter nie oor bekering as daad van God nie maar
as roeping van die mens. Dit gaan ook nie oor die eerste bekering (wortelbekering) nie,
maar oor die voortgaande bekering (die heiligmaking, daaglikse bekering). In die praktyk
bestaan dit uit twee dele, naamlik die afsterwing van die ou mens EN die opstanding van
die nuwe mens. Hierdie twee staan teenoor mekaar in 'n verhouding van omgekeerde
eweredigheid: as die een meer word, word die ander minder. Hierdie ware bekering word
uiteindelik in goeie werke geopenbaar.
33.4 INDELING
33.4.1 Die negatiewe kant van die bekering.
33.4.2 Die positiewe kant van die bekering.
33.4.3 Die openbaring van die bekering in goeie werke.
33.5 DIE NEGATIEWE KANT VAN DIE BEKERING
Die negatiewe kant van die bekering word aangedui met die uitdrukking: die afsterwing van
die ou mens (Rom. 6:4-6; Ef. 4:22-24). Die uitdrukking "ou mens" dui op die sondige in die
mens se lewe wat jou geloofslewe aftakel soos ouderdom 'n mens se kragte aftakel. Hierdie
afsterwing van die ou mens bestaan uit drie dele:
*
droefheid oor my sonde;
*
haat van my sonde;
*
ontvlugting van my sonde.
33.5.1 Droefheid oor my sonde
Ken ons dit werklik?
Hierdie droefheid oor die sonde moet nie verwar word met droefheid oor die gevolge van die
sonde nie. By laasgenoemde staan die eie ek in die sentrum: die skade wat ek myself
aangedoen het. Maar by die ware droefheid oor die sonde gaan dit om die oneer wat ek God
daardeur aangedoen het. Eers as ek bedroef is omdat ek sy eer geskend het en sy gebooie
verag het, word by my die droefheid gevind wat deel vorm van die ware bekering. Dit is
hierdie droefheid wat by Dawid gevind is na sy owerspel met Batseba en sy moord op Uria
toe hy gesê het: "TEEN U ALLEEN het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë"
(Ps. 51:6). By so 'n droefheid skeur 'n mens - in die taal van die profeet Joël - nie jou klere
nie, maar jou hart (Joël 2:13).
33.5.2 Haat van die sonde
As ek werklik daaroor bedroef is dat ek God deur my sondes vertoorn het, moet ek die sonde
ook haat. Ek moet nie die sonde net uiterlik nalaat nie, maar dit nie meer in my hart
vertroetel en daarna verlang nie. Dit is gevaarlik, want dan bestaan die moontlikheid altyd
dat dit weer in my dade tot openbaring kan kom. (Bestudeer in die verband Matteus 12:4345.) Daarom moet ons die sonde haat.
As 'n mens die gebrek aan sondehaat by jou ontdek, wil jy soms byna twyfel aan die egtheid
van jou eie bekering. Dit is daarom dat die Kategismus sê dat ons dit hoe langer hoe meer
moet haat. Hoewel die sonde ons sal bybly tot ons dood toe, moet dit ons steeds meer met
weersin en haat vervul. En ons met God ook biddend smeek om die haat vir die sonde in ons
te laat groei.
33.5.3 Ontvlugting van die sonde
Die bekering na sy negatiewe kant bestaan uiteindelik ook in vlug vir die sonde. Dit beteken
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'n innerlike en uiterlike breuk daarmee. In die reël is dit nie so maklik nie. Om van dit wat
jou lok en roep en trek af weg te vlug, kan baie moeilik wees, maar deur die genade van God
is dit tog moontlik.
Treffend word die ontvlugting van die sonde deur die skrywer van Spreuke geteken as hy
waarsku teen die ontugtige vrou: "My seun, slaan ag op die wysheid wat ek jou leer, luister
na my goeie raad.... Die slegte vrou se lippe drup van die heuning, haar tong is gladder as
olie, maar agterna is alles so bitter soos wildeals; sy is so gevaarlik soos die skerpste
swaard" (5:1-4). "Moenie dat haar skoonheid jou begeerte wek nie, moenie dat sy jou vang
met haar oë nie" (6:25). "Luister na my, my seun, bly by wat ek jou sê: Bly weg van haar af,
moenie naby haar huis se deur kom nie" (5:7,8).
Dit is vlug vir die sonde: bly ver weg daarvandaan!
Moet ook nie dink dat jy sterk is en maar met die sonde kan speel sonder om daardeur
gevang te word nie. Paulus waarsku: "Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie"
(1 Kor. 10:12). Juis in oomblikke as jy dink dat jy sterk is en die sonde maklik kan
weerstaan, juis dan bring Satan jou die maklikste tot 'n val - soos Simson en Petrus.
33.6 DIE POSITIEWE KANT VAN DIE BEKERING
Die positiewe kant van die bekering word aangedui as die opstanding van die nuwe mens.
Ook hier het die uitdrukking "nuwe mens" niks met ouderdom te doen nie, maar dit sien op
die nuwe lewe wat die Heilige Gees in ons inplant deur ons met die geloof aan Christus te
verbind. Die nuwe mens beteken dat Christus wat die sonde oorwin en ons daarvan verlos
het, in ons lewe (Gal. 2:20; Fil. 1:21); dat Hy al hoe meer gestalte in ons kry (Rom. 8:29); dat
dieselfde gesindheid wat in Hom was ook in ons moet wees (F11.2:5). Hierdie nuwe lewe
moet steeds meer in ons ontplooi en ontwikkel.
Hierdie kant van die daaglikse bekering bestaan uit twee dele:
* 'n hartlike vreugde in God deur Christus;
* 'n lus en 'n liefde om na die wil van God in alle goeie werke te lewe.
33.6.1 'n Hartlike vreugde in God deur Christus
Dit is die teëhanger van die droefheid oor die sonde by die afsterwing van die ou mens. In
die lewe van die Christen is daar sowel droefheid as blydskap: droefheid oor die sonde
waardeur ons God vertoorn én blydskap oor die wete dat ons sondes om Christus ontwil
vergewe is. Eers op die nuwe aarde sal daar volkome, ongestoorde blydskap wees.
Tog mag die ware blydskap nie ontbreek in die lewe van die gelowige nie. Daarom sê Paulus
ook: "Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal wees bly!" (F11.4:4). In dit wat die wêreld ons
bied, kan ons geen bestendige vreugde vind nie. Daarom moet ons bly wees in die Here. Ek
moet bly wees omdat Christus my laat deel in die verlossing van sondes. Die droefheid oor
my sonde moet my bring tot die blydskap dat ek in Christus vergewing van sondes gevind
het, sodat ek ook kan juig:
"Welsalig wie van skuld en straf onthewe,
die woord mag hoor: jou sondes is vergewe" (Ps.32 ber.).
Die Christen wat die ware bekering ken, is 'n blymoedige mens.
33.6.2 Die lus en liefde om God se wil te doen
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Die opstanding van die nuwe mens openbaar hom verder in 'n lus en 'n liefde om die wil van
God te doen (Ps. 119:70; 1 Joh.5:3) sodat ons saam met die digter van Psalm 119 kan sê:
"Want te doen na u gebod is my hoogste lewensweelde en op aard' my hoogste lot"
(Ps.119:18 ber.)
Of om saam met Paulus te sê: "Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God" (Rom.
7:22).
So moet ons die wil van God volbring. Dit toon immers 'n verkeerde gesindheid as ons God
se wil op 'n trae en onwillige wyse doen soos iemand wat kos met lang tande eet as die doen
van God se wil vir ons meer 'n las as 'n lus is. Daarom moet ons onsself biddend oefen en
God vra om deur sy Gees so in ons te werk dat die doen van sy wil vir ons 'n vreugde sal
wees.
33.7 BEKERING KOM TOT OPENBARING IN GOEIE WERKE
In Sondae 24 en 32 is reeds oor goede werke gehandel, maar in ander verbande. Daar is
veral duidelik aangetoon dat die lewe van 'n ware gelowige, van 'n ware bekeerde mens,
sonder goeie werke totaal onmoontlik is. Hier gaan dit egter oor die vraag aan watter
vereistes goeie werke moet voldoen om werklik goeie werke in die oë van die Here te wees.
In antwoord op die vraag word daar dan gewys op:
* die geloof as bron waaruit die goeie werke moet voortkom;
* die wet van God as die maatstaf waaraan dit moet beantwoord; en
* die eer van God as doel waarop dit gerig moet wees.
33.7.1 Die geloof as bron waaruit goeie werke moet voortkom
Die geloof moet die Christen motiveer om goeie werke te doen. Uiterlik kan dit lyk of twee
mense presies dieselfde doen, maar tog kan die twee se dade voor God wesenlik van mekaar
verskil as die een iets uit die geloof doen en die ander nie. Dit was die rede waarom die
offers van Kain en Abel so ingrypend verskil het (Gen. 4:4,5; Hebr. 11:4).
Die geloof as bron van goeie werke was ook duidelik aanwesig by die Filippense. Want as
hulle gawes aan Paulus stuur - kos, klere, ensovoorts - dan is Paulus baie bly daaroor. Maar
waaroor hy veral bly is en dit ook openlik betuig, is dat hy in die gawes wat hulle aan hom
gestuur het, hulle geloof gesien het. Hulle het besef dat Christus in hulle sondenood aan
hulle gedink het, hulle gehelp het en vir hulle redding bewerk het. En as vrug van dié geloof
dink hulle aan Paulus in sy stoflike nood daar waar hy in die tronk in Rome sit en stuur vir
hom voorrade deur middel van Epafroditos (Fil.4:15-20 - bestudeer dit!).
As 'n mens vir jou medemens iets goeds doen maar sonder geloof is dit geen goeie werke
voor God nie maar hoogstens menslike filantropie.
33.7.2 Die wet van God as maatstaf waaraan goeie werke moet beantwoord
Verskeie maatstawwe word deur mense aangelê om vas te stel of 'n sekere daad werklik 'n
goeie werk is. Een so 'n maatstaf is die gewete. Die probleem is egter dat die Skrif sê dat
sekere mense 'n besoedelde gewete het (Tit. 1:15), en hoe kan so 'n gewete 'n goeie maatstaf
wees?
Ander mense vra weer of jy met jou daad 'n goeie doel voor oë gehad het. Dan kos dit maar
een tree en jy is by die standpunt dat die doel die middele heilig. Alles - owerspel, diefstal,
moord, bedrog, ensovoorts - is dan geoorloof as jou doel maar goed was.
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Teenoor al hierdie en dergelike sienings bely ons dat 'n bepaalde daad slegs 'n goeie werk
kan wees as dit volgens die wet van God is - die dubbele liefdesgebod soos dit in die Tien
Gebooie gekonkretiseer word. Daarom het die gelowiges altyd God gesmeek om hulle te
help om sy wet te ken en te onderhou (Ps. 25:4,5; Ps. 86:11; Ps.119 in sy geheel).
33.7.3 Die eer van God as doel waarop goeie werke gerig moet wees
Vanweë sy sonde is die mens so geneig om goeie werke te doen sodat hy daardeur geëer kan
word. Ons hou daarvan om ook in ons godsdiens op die skouer geklop en geprys te word.
Maar Christus leer ons: "Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan
sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik" (Matt. 5:16).
Die eer van God was ook die motief agter die reeds genoemde stuur van gawes deur die
Filippense aan Paulus in die tronk. Dat die gee van hulle gawes op die eer van God uitgeloop
het, is baie duidelik uit Paulus se kommentaar daarop as hy sê: "Julle gawe is voor God 'n
offer met 'n lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig" (Fil. 4:18). So moet ons ook
met alles wat ons doen - ook in die doodgewone daaglikse lewe — altyd die eer van God
beoog. Dan word ons dade werklik goeie werke wat deel is van die lewe van 'n bekeerde.
Om die ware bekering in jou lewe te laat realiseer, vra baie gebed en baie selfverloëning.
Daarom is ook hier die woorde van Paulus van toepassing: "Oefen jou om in toewyding aan
God te lewe" (1 Tim. 4:7). Want deur dit te doen word God se doel met ons lewens bereik.
Paulus sê immers ook: "In Christus Jesus het Hy (God) ons geskep om ons lewe te wy aan
die goeie dade waarvoor hy ons bestem het" (Ef. 2:10).
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SONDAG 34 - 1
EERSTE DEEL (vrae en antwe. 92 en 93)
34.1 SENTRALE GEDAGTE
Hier word aangedui dat God se gebooie verbondseise is wat uit dankbaarheid gehoorsaam
moet word.
34.2 HOOFSINNE (HOOFSAKE)
Antwoord92:
(in hierdie konteks): "Ek is die HERE, jou God, wat jou uit Egipte, uit die
plek van slawerny, bevry het."
Antwoord 93:
Hierdie gebooie word in twee dele ingedeel.
34.3 INLEIDING
God het die Tien Gebooie met sy eie vinger neergeskryf. Dié gebooie is ook van
fundamentele betekenis vir elke volk en elke persoon in die wêreld. Dit is egter van groot
belang dat die gebooie met die regte gesindheid gehoorsaam moet word. As die regte
gesindheid ontbreek, kan dit óf daartoe lei dat die gebooie geminag word omdat God se stem
nie daarin gehoor word nie, óf dit kan daartoe lei dat van die gebooie self 'n afgod gemaak
word, soos die Fariseërs gedoen het, en dan word God ook nie gedien deur die
gehoorsaamheid daaraan nie.
Juis deur die inleidende woorde: "Ek is die Here, Jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek
van slawerny verlos het", bring God ons daartoe om hierdie gebooie op die regte wyse te
gehoorsaam. Dit laat ons die wet van God sien as sy verbondseise aan ons; verder as reël
van ons dankbaarheid teenoor Hom en uiteindelik dat gehoorsaamheid aan Hom ook van
deurslaggewende betekenis is vir ons verhouding tot ons medemens.
34.4 INDELING
Genoemde drie sake:
34.4.1 die gebooie as verbondseise;
34.4.2die gebooie as reël van dankbaarheid;
34.4.3ons verhouding tot God bepaal ons verhouding tot ons medemens.
34.5 DIE GEBOOIE AS VERBONDSEISE
As God sê: 'Ek is die HERE jou God..." gebruik Hy die Naam Jahweh. Dit dui God aan as
die Verbondsgod wat met Israel 'n verbond opgerig het.
Van sy kant het die Here belowe dat Hy vir Israel 'n God sal wees wat hulle sal beskerm en
versorg en uiteindelik aan hulle die ewige lewe sal gee (Gen. 17:7,8; Heb. 11:10,13-16). En
deur hulle uit die slawehuis van Egipte uit te lei het Hy getoon dat Hy sy kant van die
verbond nakom.
Israel se kant van die verbond was om aan God gehoorsaam te wees deur sy gebooie te
onderhou. En die gebooie wat hulle moes onderhou, het Hy veral in die Tien Gebooie aan
hulle gegee. Op die wyse word die gebooie dus gekwalifiseer as verbondseise. Wie dit nie
onderhou nie maak hom skuldig aan bondsbreuk. Dit geld ook vir ons, want die God van
Israel is om Christus ontwil ook ons Verbondsgod.
34.6 DIE GEBOOIE AS REËL VAN DANKBAARHEID
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Deur die inleidende woorde wil die Here sy volk veral leer dat hulle sy wet uit dankbaarheid
moet onderhou. Dit blyk veral uit die verwysing na die verlossing uit die slawehuis van
Egipte.
In Egipte het Israel baie swaar gekry vanweë die slawediens wat hulle daar moes verrig.
Maar toe het God hulle daarvan verlos. Dit was 'n verlossing uit genade. Israel het dit nie
verdien nie, want van hulle het reeds begin om in Egipte afgode te dien (Jos. 24:14; Eseg.
20:7,8). En uit dankbaarheid vir die genadige verlossing moet hulle nou die wet van die Here
met die grootste liefde en ywer onderhou. (Indikatief-Imperatief.) In hulle gehoorsaamheid
aan sy wet moes hulle hulle dankbaarheid teenoor Hom openbaar. En as Israel nie aan die
wette van die Here gehoorsaam was nie, het Hy hulle verwyt dat hulle vergeet het dat Hy vir
hulle gedoen het (Rigt. 6:8-10).
Nou moet in gedagte gehou word dat Israel se verlossing uit Egipte profeties heengewys het
na die verlossing van die geestelike Israel, dit wil sê ware volk van God - ook ons!- uit alle
volke, tale en nasies, uit die geestelike Egipte van sonde en ongeregtigheid deur Jesus
Christus (Op. 11:8). En as Israel God se wet moes gehoorsaam uit dankbaarheid vir hulle
verlossing uit die slawediens in die letterlike Egipte, dan moet ons wat God deur Jesus
Christus verlos het uit die geestelike Egipte van sonde en die ewige dood, die wet van God
eintlik met baie groter dankbaarheid gehoorsaam omdat ons deel het aan 'n baie groter en
heerliker verlossing. As dit ons gesindheid is, sal dit ook nie vir ons moeilik wees om die
wet van God te onderhou nie (Ps. 119:70; Rom. 7:22; 1 Joh. 5:3).
34.7 ONS VERHOUDING TOT GOD BEPAAL ONS VERHOUDING TOT ONS
MEDEMENS
In vraag en antwoord 93 word gehandel oor die indeling van die Tien Gebooie.
Die feit dat hier sprake is van twee tafels sluit volgens die Skrifverwysings by die antwoord
aan by die feit dat God die gebooie op twee tafels aan Moses gegee het (Eks. 34:28). In
hierdie antwoord het die uitdrukking twee tafels egter die betekenis van twee dele. In die
eerste deel word ons geleer hoe ons ons teenoor God moet gedra en in die tweede deel wat
ons aan ons naaste verskuldig is.
Dit is baie duidelik dat daar vir die doeleindes van hierdie indeling aangesluit word by die
dubbele liefdesgebod, naamlik liefde tot God bo alles en liefde tot ons naaste soos onsself
(Matt. 22:37-40).
By hierdie indeling het ons egter nie bloot met 'n formele saak te doen nie maar veral ook
met 'n prinsipiële saak, naamlik dat ons verhouding tot God altyd prioriteit moet hê bo ons
verhouding tot ons naaste. My liefde moet in die eerste plek op God gerig wees en eers in
die tweede plek op my naaste. Omgekeerd kan ons sê dat ons liefde tot ons naaste slegs dan
tot sy reg sal kom as dit bepaal word deur ons liefde tot God.
Jesus vertel die gelykenis van die regter "wat geen eerbied vir God en geen agting vir 'n mens
gehad het nie" (Luk.l8:2). In hierdie karaktertekening van die regter het ons nie 'n toevallige
kombinasie nie maar 'n aanduiding van die werklikheid. As 'n mens geen eerbied vir God het
nie, is dit in die reël ook so dat hy geen agting vir sy medemens het nie. Natuurlik kan 'n
mens in jou gedrag teenoor jou medemens uiterlike "verstellings" of "verbeterings" aanbring
om 'n beter en mooier indruk te maak, maar dit sal nie werklik enige blywende waarde hê nie
- net so min as wat 'n mens 'n horlosie op tyd kan hou deur die wysers te verstel as die
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ratwerk stukkend is. Daarom sê Johannes ook dat iemand wat sê dat hy God liefhet en sy
broer haat 'n leuenaar is (1 Joh. 4:20). Hy stel dit verder duidelik dat ons God liefhet omdat
Hy ons eerste liefgehad het (1 Joh. 4:19). En hierdie liefde van God vir ons en van ons vir
Hom moet dan daarin geopenbaar word dat ons mekaar liefhet (1 Joh. 4:10-11,19-20).
Alles kom dus daarop neer dat in 'n lewe van dankbaarheid ons verhouding tot God ook ons
verhouding tot ons naaste sal bepaal. En vanselfsprekend sal dit geopenbaar word in die
wyse waarop ons die Tien Gebooie onderhou.
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SONDAG 34 - 2
TWEEDE DEEL (vrae en antw. 94, 95)
34.8 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte in hierdie deel van die belydenis is dat alle vorms van afgodery met
beslistheid afgewys moet word en dat God alleen met volle oorgawe gedien moet word.
34.9 HOOFSINNE (HOOFSAKE)
Antwoord 94:
Dit is baie moeilik om in hierdie antwoord 'n spesifieke sin as hoofsin aan
te dui, want die verskillende sinne het ongeveer gelyke waarde. Daarom is
dit in hierdie geval waarskynlik beter om bloot te sê dat die hoofsaak van
hierdie antwoord is wat in die sentrale gedagte hierbo aangedui is.
Antwoord 95:
"Afgodery ... is om in die plek van die enige ware God ... of naas Hom iets
anders...te hê waarop jy jou vertroue stel."
34.10 INLEIDING
Dit is nie sonder rede dat juis die eerste gebod in die Tien Gebooie eerste geplaas is nie. Dit
neem so 'n sentrale posisie in die Dekaloog en ons hele godsdiens in dat dit inderdaad as die
belangrikste van al die gebooie beskou kan word. Dit is ook voor die hand liggend: as die
eerste gebod wegval of verander word, verloor al die ander gebooie in mindere of meerdere
mate hulle waarde. Omgekeerd sal al die ander gebooie baie makliker oortree word as ons
nie voldoende erns maak met die eerste gebod nie. Die hele saak word nog duideliker as in
gedagte gehou word dat die verhouding tussen God en sy volk in die Bybel vergelyk word
met 'n liefdesverhouding of 'n huweliksverhouding waarin God die man en die kerk sy vrou
is. Dit beteken dat enige diens aan 'n ander god as huweliksontrou of owerspel beskou moet
word.
34.11 INDELING
Twee sake:
34.11.1
die verbod;
34.11.2
die gebod.
34.12 DIEVERBOD
Alle afgodery of vorms daarvan word in die eerste gebod verbied. Nou is daar al op die
eerste gebod gereageer deur te sê dat God Hom nie aan die afgode moet steur nie. Alle
afgode is leuengode. In werklikheid bestaan daar tog geen ander gode nie.
God weet dit alles - baie beter as ons. Hy waarsku ons dan ook teen ander gode nie omdat
Hy daarvoor bang is nie, maar Hy doen dit ter wille van ons. Dit is ons wat gevaar loop om
iets tot 'n god te verhef wat geen god is nie en dan te laat tot die besef van ons eie dwaasheid
te kom.
Ondanks hierdie verbod het Israel hulle by herhaling skuldig gemaak aan afgodery en veral
Baäl en Astarte vereer. Ook in die tyd van die Hervorming was vorms van afgodery aan die
orde van die dag in die Roomse aanroeping van heiliges en die Middeleeuse heidense
praktyke. Daarom praat die Kategismus van afgodery, towery, waarsêery en aanroeping van
heiliges of ander skepsels.
Ook tans is afgodery nog steeds aan die orde van die dag. Behalwe die afgodediens wat
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aangetref word by die Moslems, Boeddhisme, Hindoeïsme, ensovoorts word dit tans veral
aangetref in die Satanisme (okkultisme) en die New Age-beweging.
Die Satanisme is seker een van die ergste vorms van afgodery omdat daarin nie slegs 'n
mensgemaakte beeld of voorwerp vereer word nie, maar die grootste teëstander van God en
sy volk as god vereer word. En die waarsêery en towery waarvan die Kategismus praat is
ook 'n onafskeidbare deel van die Satanisme en gepaardgaande okkultisme.
Ook die New Age-beweging met hulle panteïsme is 'n baie gevaarlike vorm van afgodery wat
tans 'n geweldige invloed in die hele Westerse wêreld het. Hierdie beweging is veral
gevaarlik omdat hulle beweer dat in al die verskillende godsdienste van die wêreld in
werklikheid maar een en dieselfde god gedien word, maar net op verskillende wyses. So 'n
siening is direk in stryd met wat die Bybel leer: "Luister, Israel die Here is ons God, Hy is
die enigste Here" (Deut. 6:4). En ook: "So sê die Here, die Koning van Israel, sy Verlosser,
die Here die Almagtige: Ek is die eerste en Ek is die laaste, buiten My is daar geen God nie"
(Jes. 44:6).
Afgodery is egter nie net om in die plek van die enige ware God ander gode te dien nie, maar
ook om naas Hom iets anders uit te dink of te hê waarop die mens sy vertroue stel (antw.
95). En daaraan moet ons baie aandag gee. Want as Christene sal ons in die reël nie maklik
daartoe kom om 'n ander god te dien nie, maar dit kan baie maklik gebeur dat ons naas God
ons vertroue op iets of iemand stel. Enkele van die afgode wat naas God vereer word is die
volgende:
*
die hunkering en bewuste soeke na eie eer (vgl. Dan. 4:30);
*
die jag na plesier en genot (hedonisme) wat uiteindelik lei tot roes en bedwelming in
diens van Satan (vgl. 2 Tim. 3:4);
*
geld en materialisme wat van mense koue, harde, liefdelose kreature - wolwe - maak
wat alles (ook liefde, die huwelik, die kerk, ens.) beoordeel en evalueer in terme van
rand en sent (vgl. Luk. 12:13-21; Luk. 16:19-31; 1 Tlm.6:9-10);
*
die Eie Ek - seker die listigste en gevaarlikste van alle afgode (2 Sam. 24:1-10; 2 Pet.
2:10-22; Jud. 10-16).
Moenie hierdie en ander afgode wat naas God vereer word, onderskat nie.
34.13 DIE GEBOD
Uit die hele Skrif is dit duidelik dat die eerste gebod ook 'n positiewe kant het. Daarom
verbaas dit 'n mens ook nie dat meer as twee derdes van antwoord 94 daaraan gewy word nie.
Dit spreek ook vanself: as ons God bo alles moet liefhê, moet ons Hom ook positief en met
oorgawe dien.
In die positiewe deel van die antwoord word in werklikheid gesê dat God absoluut die
sentrale plek in ons lewens moet inneem. In alles moet ons vra: Here, wat wil U hê moet ek
doen? (Hand. 22:10). Hy moet die middelpunt wees waarom ons hele lewe met al ons
belangstelling beweeg. Omdat Hy in sy groot genade en liefde ons verlos het in en deur
Jesus Christus, dit wat Christus vir ons verwerf het deur die Heilige Gees tot ons eiendom
gemaak het sodat ons die ewige lewe en saligheid sal ontvang, is die positiewe diens aan God
alleen vir die gelowige enersyds 'n spontane reaksie en andersyds weer 'n gewigte eis - 'n
bevel! - waaraan ons moet voldoen. En daarom:
*
om God te ken soos Hy Hom in sy Woord aan ons openbaar, moet vir ons meer werd
wees as al die kennis en wetenskap in die wêreld (Joh. 17:3; Ps. 16:2,3);
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*

*
*

om op God alleen te kan vertrou onder alle omstandighede, selfs in die donkerste
oomblikke van ons lewe. moet die bron van krag in ons lewens wees (Gen. 22:7-8;
Rigt. 7:4-7,15; 1 Sam. 17:45-46; Ps.62:6; Ps.71:5; Hand. 27:25);
om ons aan Hom alleen te onderwerp in elke beslissing van ons lewe moet vir ons 'n
lus en geen las wees nie (Luk.5:5);
om van Hom alleen al ons hulp en redding te verwag moet vir ons die grondwet van
ons hele bestaan wees (Joh. 6:67-68).

Wie deur die geloof gesien het wat God in Christus en deur die werking van die Heilige Gees
vir ons gedoen het, sal nie anders kan nie as om voortdurend daarna te streef om God met sy
hele hart lief te hê, Hom te vrees en te eer en in alles volgens sy wil te handel.
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SONDAG 35
35.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: God mag nie afgebeeld word of op 'n ander wyse vereer word as
wat Hy in sy Woord beveel nie.
35.2 HOOFSINNE
Antwoord 96:
"Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en Hom op geen ander
manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie.
Antwoord 97:
"God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie".
Antwoord 98:
(Die hoofsin word in die vraag weergegee.) Ons mag beelde nie as "boeke
van die leke" in die kerkgeboue toelaat nie.
35.3 INLEIDING
Tussen die eerste en die tweede gebod is daar 'n duidelike onderskeid. In die eerste gebod
word ons beveel om nie 'n verkeerde god te dien nie, want dan pleeg ons afgodery. In die
tweede gebod word weer aan ons voorgehou dat ons die regte God, ons Verbondsgod, nie op
'n verkeerde manier mag dien nie. Dit gaan dus oor die regte diens aan God.
35.4 INDELING
Hier word in hoofsaak twee sake verbied, naamlik:
35.4.1 die maak van beelde van God;
35.4.2 eiewillige godsdiens.
35.5 DIE VERBOD OP DIE MAAK VAN BEELDE VAN GOD
Waarom was God so streng in sy verbod op die maak van beelde van Hom? Verskeie
antwoorde kan op die vraag gegee word.
35.5.1 Niemand het God ooit gesien nie
Daarom weet niemand hoe God lyk om 'n beeld van Hom te maak nie. Daarop lê Moses baie
sterk nadruk as hy sê: "Pas op! die lewe is vir julle op die spel. Die Here self het met julle op
Horeb uit die vuur gepraat, al het julle dié dag niemand gesien nie. Moenie julle eie
ondergang soek deur vir julle 'n afbeelding as afgodsbeeld te maak nie.."(Deut. 4:15-16).
Omdat niemand God gesien het nie, beteken dit dat as 'n persoon 'n afbeelding van God
maak, hy dit volgens sy eie subjektiewe en sondige siening gaan maak en noodwendig 'n
skewe en valse voorstelling van God moet gee. Maar die Here wil hê dat ons Hom reg moet
ken. Daarom moet ons Hom nie volgens ons sondige denkbeelde probeer voorstel nie - ook
nie aan die sogenaamde onkundiges of leke nie - maar ons moet Hom ken soos Hy Hom in sy
Woord openbaar.
35.5.2 Die beeld is destyds beskou as die openbaringsmiddel van die god (afgod)
Die streng verbod van God teen die maak van beelde van Hom moet ook gesien word teen
die agtergrond van die heidense afgodediens soos Israel destyds daarmee te doen gekry het.
Onder die heidene het destyds die gedagte geheers dat die beeld eintlik die
openbaringsmiddel van die god was. Die god het as't ware in die beeld gewoon soos 'n mens
se siel/gees aan sy liggaam verbonde is.
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Sonder die beeld kon die god hom nie aan die mens openbaar nie. Daarom doen die mense
die god 'n guns as hulle beelde van hom maak en tot sy beskikking stel. Vanselfsprekend
beteken dit dat die mense dan in mindere of meerdere mate 'n houvas op die god kry en hom
kan dwing om in die beeld teenwoordig te wees en aan hulle te gee wat hulle vra. Daar is
ook voorbeelde waar sulke beelde geslaan is om die gode so tot verhoring van die mens se
gebede te dwing.
Maar God laat Hom deur geen mens dwing nie. Dit moes Israel op 'n harde manier leer toe
hulle God deur middel van die ark wou dwing om hulle in hulle stryd teen die Filistyne te
help (1 Sam. 4). God laat nie van Hom 'n valse voorstelling maak nie en laat Hom nog
minder dwing om volgens so 'n valse voorstelling op te tree.
Om 'n beeld van God te maak sou veral destyds die indruk geskep het dat God net soos die
afgode 'n beeld nodig het om Hom aan die mens te openbaar. En dit is dwaasheid want God
openbaar Hom deur sy Woord en in sy Seun Jesus Christus.
35.5.3 Die funksionele karakter van die afgode en hulle beelde
Die heidene het 'n god vir elke deel of funksie van die mens se lewe gehad. En in die beelde
is gewoonlik die karaktertrek uitgebeeld wat vir die mense onder daardie omstandighede van
besondere belang was. So was die geslagsorgane van die vrugbaarheidsgode(inne), die Baäls
en die Astartes, besonder prominent. En die krag van die god is beklemtoon deur hom as 'n
kalf voor te stel.
Maar God is nie 'n funksionele God nie maar 'n God wat ons alles kan gee wat ons nodig het.
Bowendien is Hy ewig, almagtig, alomteenwoordig; Hy is liefde maar Hy is ook 'n
verterende vuur, en dit is alles sake wat op geen wyse deur 'n mens afgebeeld kan word nie.
Daarom sê Jesaja ook: "Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle Hom
gelykstel?" (Jes.40:18).
In hierdie lig is dit ook verstaanbaar dat die gebruik in die Roomse Kerk om beelde te
gebruik om die "leke" (die gewone lidmate, onkundiges) te onderrig met beslistheid afgewys
word.
35.5.4 Eie voorstellings
'n Mens maak jou egter nie net skuldig aan die oortreding van die tweede gebod deur hout- of
metaalbeelde van God te maak nie, maar ook as jy vir jouself verkeerde denkbeelde van
Hom maak. As ek dink dat God my nie sien as ek sonde doen nie, stel ek Hom vir my voor
as 'n God sonder oë. As ek dink dat God tog nie hoor as ek bid nie, stel ek Hom voor as 'n
God sonder ore. As ek dink dat God my nie kan help in my nood nie, stel ek Hom vir my
voor as 'n magtelose God. Maar so maak ek valse denkbeelde van God en oortree die
tweede gebod. En die ontstaan van hierdie karikatuurbeelde van God in ons verbeelding
moet daaraan toegeskryf word dat ons óf God nie reg ken soos Hy Hom in sy Woord
openbaar nie óf nie ten volle in die geloof wil aanvaar soos Hy Hom in die Woord openbaar
nie. Die gevaar van die valse denkbeelde van God sien ons in die valse beeld wat die Jode
vir hulleself van die Messias gemaak het. En toe Jesus Christus gekom het en nie aan daardie
beeld van hulle beantwoord het nie, het hulle Hom as Messias verwerp.
In die Nuwe Testament sien ons die volle ontplooiing van die gedagte wat in hierdie gebruik
vervat is, maar dan in twee rigtings: na 'n duiwelse kant toe en na 'n goddelike kant toe.
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35.5.5 Die duiwel maak 'n beeld: die Antichris
Wat die duiwelse kant betref: die gedagte van 'n beeld wat die geleentheid bied vir die gees
van die godheid om hom daarin te openbaar en daardeur te laat geld, word onmiddellik
duidelik as 'n mens Openbaring 13:14 en 15 lees. Daar word gesê dat van die Antichris, die
dier uit die see, 'n beeld gemaak is, en dan word verder verklaar: "Aan hom is daar ook mag
gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan laat
doodmaak wat nie die beeld aanbid nie".
Hier kry 'n mens die hoogste vorm van afgodery en beeldediens. Deur sy wetenskap en
tegniek of deur sy slinksheid, slimheid en towery sal die Antichris en sy handlangers aan die
beeld "asem" gee sodat hy kan praat. En die doel daarvan is om die eer en aanbidding wat
God alleen toekom, aan die Antichris te laat toekom. Maar dit sal slegs sy laaste paar treë
wees voordat hy vir ewig deur God gestraf sal word.
Maar in die Nuwe Testament is daar ook 'n ontplooiing van die gedagte in die tweede gebod
na 'n goddelike kant toe.
35.5.6 God maak sy eie Beeld: Jesus Christus
God het sy beeld nie net in sy Woord aan ons bekend gemaak nie, want toe die regte tyd
aangebreek het, het Hy 'n tasbare en sigbare Beeld van na die wêreld gestuur: Jesus Christus.
Van Hom word immers gesê: "Die Seun is die beeld van God, van God wat self nie gesien
kan word nie" (Kol. 1:15). "In Hom is die volle wese van God beliggaam" (Kol. 2:5). "Uit
Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God" (Heb. 1:3).
Hy is beeld van God en waarlik God. Christus sê trouens self: "Wie My sien, sien die Vader"
(Joh. 14:9;vgl.Joh. 10:30).
Christus is die herstelde beeld van God in die mens. Hy het die beeld van God in die mens,
wat deur die sonde geskend is, weer kom herstel. Daarom is dit ons roeping om deur 'n lewe
van gehoorsaamheid aan God steeds meer aan Christus gelykvormig te word en so die beeld
van God te vertoon.
Ons mag geen beeld maak om God daardeur te dien nie. En tog, aan die ander kant, moet
ons 'n beeld van God in ons eie lewens maak deur al hoe meer aan Christus gelykvormig te
word.
Wie se beeld vertoon ons? Wie se beeld word in die lewens van ons kinders opgerig?
As ons al hoe meer aan Christus gelykvormig word, sal ons saam met Paulus kan sê: "Nou is
dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe" (Gal. 2:20). "Om te lewe is vir
my Christus" (Fil. 1:21).
35.6 EIEW1LLIGE GODSDIENS
Eiewillige godsdiens ("selfgemaakte godsdiens", Kol. 2:23) beteken volgens die Kategismus
om God op 'n ander manier te vereer as wat Hy in sy Woord beveel het.
Hierdie deel van die belydenis toon duidelik dat ons ons by die tweede gebod nie moet blind
staar bloot teen die maak van beelde van God nie, maar dat ons van die letter moet deurdring
na die ware bedoeling van die gebod en dit is dat ons God nie moet dien op 'n wyse wat ons
verkies nie, maar soos Hy dit wil hê.
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In ons diens aan God word sake nie aan ons eie smaak en willekeur oorgelaat nie. Ook die
wyse waarop ons God moet dien, word deur Hom bepaal. (Vgl. ook antw. 124 oor die derde
bede van die Onse Vader.) Wie God na eie smaak dien, dien nie God nie maar homself. Dit
was die sonde van Israel in die tyd van die rigters: elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë
(Rig. 17:61, 21:25), en nie wat reg was in die oë van die Here nie. Dit was ook die sonde van
Nadab en Abihu: by die bring van die wierookoffer het hulle ongeoorloofde (vreemde) vuur
gebruik en nie presies gehandel soos die Here voorgeskryf het nie (Lev. 10:1-5). Toe het die
oordeel van die Here hulle getref - vuur uit die hemel - en hulle het gesterf. Hulle het geweet
wat die Here van hulle eis, maar desondanks dit nie gedoen soos Hy bepaal het nie maar
hulle eie kop gevolg.
By sulke mense soos Nadab en Ablhu is daar nie sprake van openlike, uittartende
goddeloosheid wat van God se wet niks wil weet nie. Nee, hulle dien die Here, maar dan
soos hulle self wil en nie soos Hy wil nie.
Eiewillige godsdiens lyk dikwels so onskuldig dat dit nie die moeite werd is om daaroor te
praat en mense daaroor te vermaan nie. Die afwyking van die gebooie van die Here is
oënskynlik te gering om daar iets van te sê. Maar die Here dink anders daaroor. Ons sien dit
ook in die optrede van Saul. Die Here gee aan hom die opdrag om die Amalekiete uit te
delg: al die mense en al die vee moet doodgemaak word en al hulle besittings moet met vuur
verbrand word. Saul doen dit ook, behalwe dat hy Agag, die koning, nie doodgemaak het nie
en ook nie 'n klompie van die mooiste vee nie, sogenaamd met die doel om dit aan die Here
te offer. In die raamwerk van die groot taak en opdrag wat Saul van die Here ontvang en
uitgevoer het, lyk die eiesinnigheid van Saul so gering dat 'n mens geneig is om te sê dat dit
maar geïgnoreer moet word. Maar in die oë van die Here was dit 'n groot oortreding.
Daarom sê die Here deur Samuel aan Saul: "Eiesinnigheid is net so erg as die bedrog van
afgodery. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het Hy jou as koning verwerp" (1
Sam. 15:23).
Waarom tree die Here so skerp op teen skynbaar geringe oortredings van sy gebooie? Omdat
die Here weet dat dit die eerste tree op 'n pad is wat uiteindelik uitloop op die totale
verwerping van sy Woord.
Hier kry 'n mens te doen met die proses van geestelike afstomping waarin Satan jou
geleidelik wegvoer van God se wet af, bykans sonder dat jy dit agterkom, totdat jy
uiteindelik heeltemal in stryd met sy gebooie lewe en handel. Dink in hierdie verband aan
die ydellike gebruik van die Naam van die Here, aan die toename in pornografie, buiteegtelike seksualiteit, ensovoorts.
Daarby het 'n mens in eiewillige godsdiens te doen met 'n verafgoding van die Eie Ek.
Uitlatings soos "Ek dien God soos ek wil", toon dit duidelik aan. Hierdie houding word in 'n
mens se hele lewe geopenbaar: in die vergewing van my naaste, in die betoon van
naasteliefde teenoor mense van alle rasse, in die keuse van 'n lewensmaat, in die opvoeding
van my kinders, in my kerklike meelewing en kerklike bydraes, ensovoorts. Daarom verbied
en haat die Here eiewillige godsdiens.
Uiteindelik moet dit duidelik wees dat daar in enige vorm van eiewillige godsdiens geen plek
is vir Christus nie. By Christus vind 'n mens immers presies die teendeel van wat gevind
word by die sonde van eiewillige godsdiens. Hy het die gebooie van sy Vader tot in die
fynste besonderhede onderhou. Hy praat selfs van die onderhouding van elke letter of
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letterstrepie van die wet (Matt. 5:18). Daarby het Hy gesê dat dit sy voedsel is om die wil te
doen van sy Vader wat Hom gestuur het (Joh. 4:34). En Paulus sê van Hom dat Hy
gehoorsaam geword het tot die dood toe - die dood aan die kruis (Fil. 2:8).
Nou word Christus hier nie maar net as voorbeeld van ware gehoorsaamheid aan ons
voorgehou nie. Dit ook wel, maar daar is baie meer op die spel. Deur die geloof moet ons
aan Christus verbonde wees soos die ranke aan die wingerdstok sodat dieselfde Gees en
gesindheid wat in Hom was, ook in ons kan wees. Dan sal dit ons begeerte wees om God nie
op 'n ander wyse te vereer as wat Hy in sy woord beveel nie. Dan sal ons ook die beeld van
Christus vertoon en so die eis van die tweede gebod na sy positiewe kant vervul.
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SONDAG 36
36.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte kan so geformuleer word: as dankbare, verloste kinders van God moet
ons alles in ons vermoë doen om negatief te voorkom dat sy Naam ydellik gebruik word en
positief te sorg dat dit altyd met vrees en eerbied gebruik word.
36.2 HOOFSINNE (HOOFSAKE)
Antwoord 99:
"Ons mag die Naam van die Here nie laster of misbruik nie".
Antwoord 100: "Geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy Naam
nie".
36.3 INLEIDING
Dit is asof die Skrif die waarde van die Naam van die Here nie sterk genoeg kan beklemtoon
nie. In Psalm 8 sing die digter: "Here, ons Here, hoe wonderbaar is u NAAM oor die hele
aarde". In Spreuke 18:10 staan weer: 'Die NAAM van die Here is 'n sterk vesting; die
regverdige vind daar skuiling". En as die Here die priesters beveel om die volk te seën, sê
Hy, nadat Hy die bewoording van die seën gegee het: "So moet die priesters my NAAM oor
die Israeliete uitroep, en Ek sal hulle seën" (Num. 6:27). Die digter van Psalm 54 bid: "O
God, verlos my deur u NAAM" (Ps. 54:3, 1953 vertaling). En in Psalm 96 word alle mense
opgeroep: "Prys die Here om die eer van sy NAAM!" (Ps. 96:8).
Uit al hierdie uitsprake is dit duidelik wat met die Naam van die Here bedoel word: God
self. Daarom is die lastering van sy Naam 'n lastering van Hom self. Vandaar die gebod: "Jy
mag die NAAM van die Here jou God nie misbruik nie" (Eks. 20:7).
36.4 INDELING
36.4.1 Die ydellike gebruik van sy Naam.
36.4.2 Die regte gebruik van sy Naam.
36.5 DIE YDELLIKE GEBRUIK VAN DIE NAAM VAN DIE HERE
Dit kan op verskillende maniere gebeur.
36.5.1 Die lastering van sy Naam
Die ergste vorm van ydellike gebruik van die Naam van die Here is lastering. Dit gebeur
wanneer die Naam van die Here gebruik word met die opsetlike bedoeling om Hom oneer
aan te doen. In Levitikus 24:10-16 word vertel van die seun Selomit wat as gevolg van dié
sonde gestenig is. In aansluiting daarby het die Here deur Moses aan die Israeliete gesê:
"Elkeen wat vir God laster, sal die straf daarvoor kry. Wie die Naam van die Here
oneerbiedig gebruik, moet die doodstraf kry" (Lev. 24:15-16).
Dit is by hierdie uitspraak wat ons belydenis aansluit as hy sê: "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 straf" (antw. 100).
'n Gebruik van die Naam van die Here wat baie nou hierby aansluit, is wanneer mense, veral
wanneer hulle vloek en skel maar ook andersins, die Naam van die Here gebruik om ander te
imponeer. So 'n vloeker is gewoonlik 'n swakkeling wat deur te vloek uiting gee aan sy
onmag en swakheid. As hy nie vloek nie het dit wat hy sê geen krag nie. Sy ja is nie ja nie
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en sy nee ook nie nee nie. En nou probeer hy deur die misbruik van die Naam van die Here
om sy kragtelose uitspraak bo verdenking te stel. Maar op die wyse sleep hy op 'n roekelose
en minagtende wyse die Naam van die Here deur die modder en maak homself skuldig voor
die heilige God wat Hom nie laat bespot nie (Gal. 6:7).
36.5.2 Die ligvaardige gebruik van sy Naam
Nie net die doelbewuste lastering van die Naam van die Here word verbied nie maar ook die
ligvaardige of ydellike gebruik daarvan. So 'n ydellike gebruik van sy Naam dui aan die
gebruik daarvan sonder die nodige eerbied, nadenke en besinning - dus op ligsinnige wyse.
Dan word die Naam van die Here gebruik sonder om na te dink oor die grootheid en
heiligheid van God.
Dit is iets wat miskien meer gebeur as wat ons dink.
*
Dit gebeur in grappe wat oor die godsdiens vertel word.
*
Dit gebeur in talle rolprente wat vertoon word en in baie moderne romans.
*
Dit gebeur ook in gebede as die Naam van die Here sonder die nodige erns gebruik
word.
*
Dit gebeur verder wanneer Psalms, Skrifberymings en Gesange in die eredienste of
elders gesing word sonder om na te dink presies wat ons sing. Dit beteken dat die
Naam van die Here nie net in 'n kroeg nie maar ook in die kerk ydellik gebruik kan
word.
36.5.3 Swye as ander sy Naam misbruik
Ook as ons swyg as ander die Naam van die Here misbruik, staan ons skuldig voor die Here.
Die opstellers van die Kategismus het hierdie swye as so 'n ernstige saak beskou dat hulle in
'n afsonderlike vraag en antwoord die aandag daarop gevestig het. Daarin sê hulle dat God
Hom ook oor elkeen vertoorn wat die lastering van sy Naam nie soveel as wat in hulle
vermoë is, help teëgaan en verbied nie.
Wie dus meen dat hy hom nie skuldig maak aan die oortreding van die derde gebod nie deur
maar net te swyg in die geselskap van vloekers en lasteraars maak 'n groot fout. God eis van
ons om onder sulke omstandighede sy getuies te wees en doelgerig sy Naam in die hoogste
eer te hou. Daarom moet ons die skuldiges teëgaan en bestraf. Dis nie altyd maklik nie maar
God eis dit van ons. Bowendien, as ons nie toelaat dat die name van ons geliefdes deur die
modder gesleep word nie, hoekom laat ons toe dat God wat sy liefde teenoor ons in Christus
getoon het en wat ons bo alles moet liefhê, se Naam misbruik en gelaster woord? Daarby
moet ons onthou dat Christus gesê het: "Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My
uitspreek, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook openlik uitspreek voor die engele van
God. Maar hy wat My voor die mens verloën, sal voor die engele van God verloën word"
(Luk. 12:8,9).
36.6 DIE REGTE GEBRUIK VAN DIE NAAM VAN DIE HERE
Die verbod op die ydellike gebruik van die Naam van die Here moet in die lig van die
voorgaande nie so geïnterpreteer word dat ons sy Naam glad nie mag gebruik nie; inteendeel,
ons moet dit gebruik maar dan reg: met vrees en eerbied.
Satan is listig. As hy die mens nie tot sonde kan beweeg deur te vloek en te laster nie, dan
bring hy hom daartoe om God se Naam nooit en nêrens te noem nie, sodat God eenvoudig
geïgnoreer word. En as dit gebeur, mag die indruk gewek word dat Hy nie bestaan nie, dat
Hy 'n faktor is waarmee die rekening gehou hoef te word, dat ons kan klaarkom sonder Hom,
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en ... wie durf sê dat dit geen lastering van sy Heilige Naam is nie?
Hier kry ons te doen met die sogenaamde neutraliteitsbeginsel wat ook in ons land baie
aanhangers het. So word daar gestreef na 'n neutrale skool, 'n neutrale pers, 'n neutrale radio
en televisie, 'n neutrale wetenskap, ensovoorts. En met neutraal word hier bedoel dat die
Naam van God nie op hierdie en dergelike terreine genoem mag word nie om aan
andersdenkendes nie aanstoot te gee nie. Maar mense vergeet dat neutraliteit in hierdie
betekenis niks anders as klinkklare goddeloosheid en 'n triomf vir Satan is nie. Want wie nie
vir Jesus is nie is teen Hom (Luk.9:50).
Teenoor hierdie neutraliteit moet ons oral en altyd die eer van God se Naam soek. Alles
moet daarheen herlei word. Oral moet ons van Hom praat - met aandag en ontsag, van al sy
wonders dag aan dag. Oral en altyd moet my woorde en dade die boodskap van Psalm 96
dra: "Prys die Here om die eer van sy Naam".
***
As ons ons lewens aan die negatiewe en positiewe eis van hierdie gebod toets, moet ons bely
dat ons almal skuldig is. Ook ten opsigte van die gebod wat handel oor die gebruik van God
se Naam geld die uitspraak van Paulus: "Die hele wêreld is strafwaardig voor God" (Rom.
3:19). En wie kan dan bestaan voor die ewige God wie se Naam heilig is?
Uit genade weet ons dit: Alleen hulle wat na Hom mag gaan onder die dekking van die
gehoorsaamheid en soenverdienste van Christus. Want Hy het die plek van die sondige mens
ingeneem ook in verheerliking van God se Naam. Hy is die enigste Mens van wie gesê kan
word dat Hy God se Naam reg gebruik, bely, aangeroep en geëer het. Hy het in alles
volkome aan God die eer gegee.
Dit alles het Hy borgtogtelik gedoen. Die straf op ons misbruik van die Naam van die Here in positiewe en negatiewe sin - het Hy gedra. Trouens, ons moet nooit vergeet nie dat Jesus
Christus tot die dood veroordeel is vanweë beweerde godslastering - lastering van die Naam
van die Here. Kajafas, die hoëpriester, het immers aan Hom gesê: "Ek stel Jou onder eed by
die lewende God dat jy vir ons moet sê: is jy die Christus, die Seun van God?" Jesus
antwoord hom: 'Dit is soos u sê. Daarby sê Ek vir julle: Van nou af sal julle die Seun van die
mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom
op die wolke van die hemel.' Toe skeur die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere en sê:
"Hy het God gelaster. Waarvoor het ons nog getuies nodig? Daar het julle nou net die
godslasterlike woorde gehoor. Wat dink Julle?" Hulle het geantwoord: "Hy verdien die
dood!" (Matt. 26:63-66).
Met hierdie valse beskuldiging van oortreding van die derde gebod is Hy tot die dood
veroordeel. Maar ook daarvan geld die uitspraak deur Jesaja: "Oor óns oortredings is Hy
deurboor, oor óns sondes is Hy verbrysel" (Jes. 53:5). Hy wat geswyg het toe Hy moes swyg
en gepraat het toe Hy moes praat, het gesterwe om te betaal vir ons wat geswyg het toe ons
moes praat, en ydellik gepraat het toe ons moes swyg of met eerbied van God moes gepraat
het.
As ons deur die geloof aan Hom verbonde is, weet ons dat Hy ook ons sondes van oortreding
van die derde gebod versoen het. Maar dan moet ons ook onthou dat Hy nou van ons eis om
uit dankbaarheid vir sy groot liefde die Naam van die Here nooit te misbruik nie en positief

138

sy Naam in al ons woorde en werke te prys.
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SONDAG 37
37.1 SENTRALE GEDAGTE
In hierdie Sondag word aangedui wat 'n eed is en wat die aflê daarvan beteken.
37.2 HOOFSINNE (HOOFSAKE)
Antwoord 101: (In aansluiting by die vraag): 'n Mens mag godvresend by die Naam van
God 'n eed sweer.
Antwoord 102: "Om 'n regte eed te sweer beteken dat ons God aanroep om as enigste
Kenner van die hart vir die waarheid getuienis te gee."
37.3 INLEIDING
Om 'n eed te sweer is 'n praktyk wat ook in ons land aangetref word omdat dit deur owerheid
vereis word. (In baie gevalle is 'n plegtige verklaring egter ook voldoende.) In hofsittings,
by die aankoop van eiendomme en in talle ander situasies word van jou geëis om 'n
verklaring onder eed af te lê. In die Kategismus word die eed aan die derde gebod verbind.
Reeds in die vorige Sondagsafdeling is verklaar dat ons die Naam van die Here ook nie deur
'n valse eed moet laster of misbruik nie. Op die saak word hier verder ingegaan.
37.4 INDELING
Die volgende indeling kan oorweeg word:
37.4.1 die genade van die eed;
37.4.2 die armoede van die eed;
37.4.3 die oorwinning van die eed.
37.5 DIE GENADE VAN DIE EED
Die woordverkeer is 'n besondere genadegawe van God aan die mense. As gevolg daarvan
leef die mense nie as enkelinge hier op aarde nie, maar is daar kontak en gemeenskap tussen
hulle. Hulle kan gedagtes wissel, hartsgeheime openbaar, trou aan mekaar belowe en so op
mekaar steun.
Toe het die sonde egter gekom en hierdie besondere gawe van God aan die mens vergiftig en
besoedel. Die gevolg is dat 'n persoon se woorde nie meer altyd waarheid oordra en
sekerheid verskaf nie. Daarom is daar nie net oppervlakkige woorde wat diepte en inhoud
mis en onnadenkende woorde waarvan die draagwydte nie besef word nie, maar ook bewus
misleidende woorde wat ten doel het om 'n ander op 'n dwaalspoor te bring. So het die sonde
van die pragtige gawe van woordverkeer tussen mense in baie opsigte 'n gevaarlike wapen
gemaak waarmee mense mekaar benadeel. Daarom is daar so min sekerheid in die wêreld.
Dit is hierdie onsekerheid in die woordverkeer tussen mense wat die eed noodsaaklik gemaak
het. Die doel van die eed is immers om in 'n wêreld vol leuens en bedrog weer waarheid en
sekerheid te verkry. Daar sou dan ook geen eed gewees het as daar geen sonde, geen ontrou
en geen leuens gewees het nie.
Die mens se woorde bied in die reël geen sekerheid nie omdat hulle die binding aan God
mis. En al wat die eed doen, is om die binding met God weer op te soek, want dan alleen kan
ons weer waarheid en sekerheid kry - as ons besef dat ons nie net voor die ore van mense
praat nie maar veral voor die ore van God. So het die eed ontstaan.
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Deur die eed verklaar ek dus eintlik: Hier staan ek voor die lewende en alwetende God wat
alle leuens haat. En voor Hom verklaar ek dat hierdie saak presies so is en nie anders nie.
En met die eed versoek ek die almagtige en alwetende God om my nou in hierdie lewe maar
ook na hierdie lewe te straf as ek nie presies die waarheid praat nie.
Die eed wil dus sê dat daar te midde van die onvastheid van hierdie wêreld net een vaste punt
is en dit is God. Daarom moet die woorde van mense aan God verbind word as dit sekerheid
wil gee. So word die leuen oorwin en so kan daar tussen mense weer vastigheid en sekerheid
kom.
Dit is die genade van die eed. In dié sin kan van die eed as 'n genademiddel gepraat word.
Deur die binding aan God - as dit eg is! kom daar weer vastigheid in ons sakelewe, in ons
burgerlike lewe, in ons huwelikslewe, in al ons handel en wandel.
37.6 DIE ARMOEDE VAN DIE EED
Die vraag word in ons belydenis gestel: "Mag 'n mens ook godvresend by die Naam van God
'n eed sweer?" Daarop word ja geantwoord. Maar teenoor die ja staan die skynbaar
teenstrydige uitspraak van Christus: "Moet glad nie 'n eed aflê nie, nie by die hemel nie, want
dit is die troon van God; nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete ... Laat julle
'ja' eenvoudig 'ja' wees en julle 'nee', 'nee'. Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose"
(Matt. 5:34 37; vgl. ook Jak. 5:12).
Hier wys Christus op die armoede van die eed wat daarin bestaan dat óók die eed 'n blote
skynvertoning kan wees en gebruik kan word om mense te mislei. Veral die Jode in die tyd
van Christus se omwandeling op aarde was verskriklik geslepe in hierdie verband. Met hulle
sondige en uiters spitsvondige Skrifverklaring het hulle daartoe gekom om te sê dat 'n mens
net aan sekere ede gebonde is en nie aan ander nie.
Hulle het byvoorbeeld gesê dat as 'n mens 'n eed aflê by die tempel, is hy nie gebonde nie,
want hy kan dalk net die stene van die tempel bedoel. Maar as hy 'n eed aflê by die goud van
die tempel, dan is hy gebonde, want die goud is aan die Here gewy. Verder, as iemand sweer
by die altaar, is hy nie gebonde nie, want die altaar is 'n dooie ding. Maar as hy sweer by die
gawe op die altaar wat aan die Here gewy is, dan is hy wel gebonde (Matt. 23:16-22).
Dit kom dus daarop neer dat met 'n "bietjie handigheid" die eed, wat die waarheid moes
bevestig, in die diens van die leuen gestel word. God het die eed gegee om die heerskappy
van die leuen te breek en weer vastigheid in die menslike samelewing te bring. Maar die
Fariseërs het met hulle sondige spitsvondigheld die wet van die Here so verander dat jy maar
rustig kan lieg en bedrieg en selfs meineed kan pleeg as jy maar net die regte eedformule
gebruik.
Teen hierdie optrede verset Christus Hom as Hy sê: "Moet glad nie 'n eed aflê nie." Elke
eed is immers na sy wese en karakter 'n aanroeping van die Naam van God, ongeag watter
formule jy gebruik: of jy sweer by die tempel of Jerusalem of die hemel of die aarde. Want
wie sweer, ongeag op watter wyse, sweer ten diepste by God. Wie 'n eed aflê, verplig
homself om getrou te wees.
As Christus sê: "Moet glad nie 'n eed aflê nie", oordryf Hy doelbewus om die sondige
eedswering van die Fariseërs aan die kaak te stel. (Hy gebruik die masjaal, vgl. Spr. 26:4.5.)
Daarmee wil Hy eintlik sê: Niemand mag ooit 'n eed aflê op die wyse waarop die Fariseërs
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en hulle volgelinge dit doen nie. Dat Hy daarmee nie bedoel het dat daar absoluut geen ede
afgelê mag word nie, blyk daaruit dat Hy self voor Kajafas 'n eed afgelê het om te bevestig
dat Hy werklik die Seun van God is (Matt. 26:63-65; vgl. Deut. 6:13; 2 Kor. 1:23).
Dat Christus op hierdie wyse van die eed gepraat het, bewys die armoede van die eed. God
het dit gegee om die leuen te bestry, maar die mens het dit misbruik in diens van die leuen.
Maar die eed bly arm al misbruik 'n mens dit nie. Trouens, die blote feit dat die eed nog in
sekere gevalle nodig is, bewys dat die leuen nog nie vernietig is nie. Daarop vestig Christus
die aandag as Hy sê: "Laat julle 'ja' eenvoudig ja' wees en julle 'neé, 'nee'. Wat meer gesê
word as dit, kom van die Bose".
Met hierdie laaste woorde wil Jesus nie sê dat elke eed sondig is nie, maar dat elke eed sy
oorsprong vind in die sonde, in die Bose. As daar geen sonde en leuens was nie, sou die eed
nooit nodig gewees het nie. Dan sou ja en nee genoeg gewees het. En daarvoor moet elke
gelowige hom beywer. Omdat hy deur die geloof aan Christus as die Waarheid verbonde is
(Joh. 14:6), moet hy so lewe dat almal wat hom ken, weet dat hy altyd die waarheid praat
sodat sy ja altyd ja en sy nee altyd nee is.
'n Ware Christen kan nooit vrede met die eed hê nie. Hy sal wel 'n eed aflê as dit nodig is om
trou en waarheid te bevestig. Maar dit sal altyd vir hom 'n onaangename praktyk bly, want
dit getuig van die heerskappy van die leuen wat oorwin moet word.
37.7 DIE OORWINNING VAN DIE EED
Die oorwinning van die eed beteken die oorwinning van die leuen. En hierdie oorwinning is
reeds deur Christus behaal. Hy het immers altyd die waarheid gepraat. Sy ja was altyd ja en
sy nee was altyd nee.
Hy het die waarheid gepraat selfs al het dit Hom die bitter kruislyde besorg.
In Psalm 15:4 (1953-vertaling) word van die gelowige gesê: "Al het hy gesweer tot sy skade,
hy verander nie." En as daar een is van wie hierdie woorde in hulle volle waarheid geld, dan
is dit Jesus Christus self. Ter wille van die eed wat Hy afgelê het dat Hy die Seun van God is
(Matt. 26:63 65), is Hy gekruisig. Hy het die eed dus oënskynlik tot sy eie skade afgelê.
Wat vir die mens egter na skade lyk, het God tot wins gemaak. Deur sy soendood het Hy die
sonde oorwin en daardeur die leuen oorwin en gevolglik ook die eed oorwin. En omdat God
deur sy Heilige Gees dit wat Christus vir ons verwerf het tot ons eiendom gemaak het, moet
dieselfde gesindheid wat daar in Christus was ook in ons wees (Fil. 2:5): ons ja moet altyd ja
en ons nee moet altyd nee wees. Dit beteken dat as ons praat, ons moet praat asof ons 'n eed
aflê, want ons moet altyd onthou dat ons praat terwyl ons voor die alwetende God staan. En
omdat die Gees van Christus (Gal. 4:6), die Gees van die waarheid (Joh. 14:17) in ons is,
moet al ons woorde die karakter van 'n eed dra.
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SONDAG 38
38.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: die betekenis van die onderhouding van die rusdag in die lig van
Christus se soenverdienste.
38.2 HOOFSINNE
In antwoord 103 is daar nie net 'n enkele hoofsin nie, maar drie hoofsinne met naastenby
gelyke waarde. Dit is die volgende:
*
"God wil dat die Woordbediening en die skole in stand gehou moet word."
*
"Ek moet veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom."
*
"Ek moet elke dag van my lewe van my bose werke rus."
38.3 INLEIDING
Baie Christene het die neiging om die vierde gebod tans nog te onderhou op byna dieselfde
wyse waarop Israel dit in die Ou-Testamentiese tyd onderhou het. Daardeur toon hulle dat
hulle die betekenis wat die verlossingswerk van Christus spesifiek ten opsigte van hierdie
gebod het, nie begryp nie. Daarom is dit noodsaaklik om dit te beklemtoon. aangesien dit
juis die basis is van die Heidelbergse Kategismus se verklaring van die vierde gebod.
38.4 INDELING
38.4.1
Die onderhouding van die rusdag in die lig van Christus se soenverdienste.
38.4.2
Die betekenis van die rusdag in die lig van Christus se soenverdienste:
38.4.2.1 die instandhouding van kerk en skool;
38.4.2.2 die bywoning van eredienste;
38.4.2.3 die voortdurende rus van ons bose werke.
38.5 DIE ONDERHOUDING VAN DIE RUSDAG IN DIE LIG VAN CHRISTUS SE
SOENVERDIENSTE
As 'n mens die vierde gebod in die Bybel lees en jy plaas die verklaring wat die Kategismus
daarvan gee daar langsaan, lyk dit met die eerste oogopslag of die Kategismus dinge daaruit
aflei wat nooit daarin bedoel is nie.
Die hoofsaak van die vierde gebod is tog dat die mens op die Sabbat sy gewone, daaglikse
werk moet nalaat; hy moet daarvan rus. Selfs sy diere mag geen werk doen nie. Daarteenoor
kom die Kategismus en sê dat dit in die vierde gebod veral gaan om die verkondiging van die
Woord, of, soos dit eintlik bedoel is, die verkondiging van Jesus Christus as Verlosser van
sondes.
Die vierde gebod self en die verklaring wat daarvan gegee word, is dus skynbaar met mekaar
in stryd.
As ons die vierde gebod in sy ou-Testamentiese vorm wil verstaan - soos so dikwels gedoen
word - dan het ons hier beslis met 'n teenstrydigheid te doen. Maar daarmee is ook aangedui
hoe ons dit wel moet verstaan: ons as Nuwe-Testamentiese kerk van die Here moet hierdie
gebod - net soos al die ander gebooie - nie in sy Ou-Testamentiese vorm verstaan nie, maar
ons moet dit verstaan in die lig van die vervulling van hierdie gebod deur Jesus Christus.
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Om dit reg te verstaan, moet ons eers weet wat die sin van die sabbatsgebod in die OuTestamentiese tyd was.
Die karakter van die Sabbat was veral daarin geleë dat daar op dié dag geen werk gedoen
mag word nie.
As gevolg van die sonde was die mens se arbeid nie meer 'n onvermengde seën nie, want
daar het nou ook 'n vloek oor sy arbeid gekom soos blyk uit die woorde van die Here aan
Adam: "Net deur harde werk sal jy kan eet (Gen. 3:19). Dit het onder andere beteken dat
die mens se arbeid voortaan 'n moeitevolle arbeid sal wees. Hy is nie altyd lus daarvoor nie,
maar hy staan onder die dwang: hy moet dit doen om te kan lewe. En aan die ander kant
loop hy soms weer gevaar om 'n slaaf van sy eie arbeid te word en 'n afgod van sy werk te
maak. En tog is dit in werklikheid nie die arbeid wat die rus uit die mens se lewe wegneem
nie, maar die sonde wat ook aan ons arbeid verbonde is en 'n vloek daaroor gebring het.
Maar juis daarom het ook die arbeid gewag op die verlossing van Christus. Daarom moes op
die Sabbat alle werk nagelaat word sodat die mens tydelik onthef kan wees van die vloek van
die sonde wat op die arbeid rus. Hierdie tydelike ontheffing was weer 'n heenwysing na die
algehele verlossing daarvan deur Christus. So moes die Sabbat ook dien om die Israeliet
voortdurend te laat verlang na Christus.
Die Israeliet wat op die Sabbat gewerk het, het daarmee te kenne gegee dat hy die vloek bo
die beloofde verlossing verkies het.
In die onderhouding van die Sabbat het dit dus sentraal gegaan om die verlossing van die
vloek van die sonde ook soos dit rus op ons arbeid.
Maar nou het Christus gekom. En deur sy lyde en sterwe het Hy ons verlos van die sonde en
die vloek van die sonde soos dit ook in ons arbeid tot openbaring kom. En juis omdat
Christus ons daarvan verlos het en in die plek van die vloek sy seën in ons arbeid ingedra het,
kan Paulus ook sê dat ons arbeid in die Here nie tevergeefs is nie (1 Kor. 15:58), want nou
kry dit ewigheidsbetekenis. So het Christus vir ons die eintlike rus verwerf waarna in die
vierde gebod verwys is. En dit beteken dat Hy die sabbatsgebod op 'n volmaakte wyse
vervul het.
Die vierde gebod in sy Ou-Testamentiese vorm is dus deur Christus vervul en daarom het dit
ook verval. En as ons as Nuwe-Testamentiese gelowiges nou hierdie gebod wil verstaan,
moet ons dit verstaan vanuit die volbragte werk van Jesus Christus, vanuit die vervulling van
hierdie gebod deur Christus.
So wil die Kategismus dit ook verstaan.
Daarom gee die Kategismus ook nie aan ons 'n verduideliking van die vierde gebod in sy OuTestamentiese vorm nie, maar dit gee 'n uiteensetting van die betekenis van hierdie gebod
soos en nadat dit deur Jesus Christus vervul is toe Hy gely en gesterf het om ons te verlos
van ons sondes en aan ons ware rus te gee.
Wat die Kategismus dus aan ons wil sê, is dat, danksy die verlossing van sonde deur Jesus
Christus, die groot saak op die rusdag nie meer die uiterlike rus is deur op een dag van die
week jou daaglikse werk na te laat nie, maar die innerlike rus in die wete: my sonde is
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versoen en ek het vrede met God deur ons Here Jesus Christus (Rom. 5:1). So het die
betekenis van die begrip rus in die vierde gebod geweldig verdiep en verbreed.
Ons moet dit tog baie goed besef dat ons die ware, innerlike rus nooit sal vind bloot deur ons
gewone werk op een dag van die week na te laat nie, maar ons vind dit deur te glo dat ons
verlos is van die sonde wat ons hele lewe onrustig raak. Daarom sê Christus: "Kom na My
toe, almal wat vermoeid en belas is en Ek sal julle rus gee" (Matt. 11:28, 1953-vertaling).
Oor hierdie rus wat Christus vir ons verwerf het, moet ons ons verbly en verlustig in die Here
- elke dag van ons lewe, maar heel in die besonder op die rusdag (Jes. 58:13,14).
Maar hierdeur word die wyse waarop ons die rusdag deurbring ook gekarakteriseer. Ons
moet nou ons gewone werksaamhede nalaat, nie om te rus van die vloek van die sonde wat
aan ons arbeid verbonde is, soos die mense van die Ou Testament nie, maar om in heel
besondere sin met Christus as Rusbringer en die verlossing in en deur Hom besig te wees,
sodat ons verder in die week kan lewe uit die krag wat ons op Sondag gekry het. Op Sondag
moet ons die ware rus vind - die rus van die sonde in en deur Jesus Christus - en daardeur
moet ons so versterk word dat ons elke dag van die week, ja, al die dae van ons lewe van ons
bose werke kan rus, dit wil sê ons sonde kan nalaat. Alleen as dit ons gesindheid en strewe
is, sal ons die ewige rus binnegaan wat vir die volk van God weggelê is.
38.6 DIE BETEKENIS VAN DIE RUSDAG IN DIE LIG VAN CHRISTUS SE
SOENVERDIENSTE
Alleen as ons dit wat in die voorgaande uiteengesit is, goed voor oë hou, kan ons die vraag en
die antwoord van die Kategismus reg verstaan.
Daar word gevra: "Wat gebied God in die vierde gebod?" Maar wat die vraesteller eintlik
wil vra, is dit: "Watter betekenis het die vervulling van die vierde gebod deur Jesus Christus
vir ons vandag en watter verpligtings plaas dit op ons?"
Uit die antwoord wat gegee word, blyk dit dat die Here ons drie dinge beveel:
1. die instandhouding van die kerk en skool;
2. die bywoning van eredienste;
3. die voortdurende rus van ons bose werke.
38.6.1 Die instandhouding van kerk en skool
Die eerste wat volgens die vierde gebod gedoen moet word, is dat die kerkdiens of die
verkondiging van die Woord en die skole onderhou moet word.
Hier kan 'n mens ook duidelik sien: as die opstellers van die Kategismus hierdie gebod in sy
Ou-Testamentiese vorm verstaan het, sou hulle nooit so iets kon sê nie. In die Ou Testament
word immers gepraat van rus op die Sabbat sonder meer, terwyl hier gepraat word van
kerkdiens en skole wat onderhou moet word. Maar omdat hulle uitgegaan het van die
vervulling van hierdie gebod deur Christus, kon hulle dit wel sê. Want die ware rus waarna
die vierde gebod verwys, kry ons slegs by Christus en die verlossing van sonde deur Hom.
En waarom moet die kerkdiens en die verkondiging van die Woord onderhou word?
Sodat Christus as die ware Rusbringer verkondig kan word. Aan 'n wêreld wat rusteloos is
vanweë die sonde, moet Christus verkondig word wat gesê het: "Kom na My toe, almal wat
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vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee".
En omdat die verkondiging van die evangelie van ware rus in Christus nooit mag ophou nie,
daarom moet die kerkdiens en die skole onderhou word.
38.6.2 Die bywoning van eredienste
Die tweede eis van die vierde gebod vind ons in die woorde: "Dat ek veral op die Sabbat, dit
is op die rusdag, met die gemeente van God ywerig moet saamkom om die Woord van God
te hoor, die sakramente te gebruik, God die Here openlik aan te roep, en aan die armes
Christelike liefdegawes te bring."
Ook hierdie woorde kan ons uit die vierde gebod in sy Ou-Testamentiese vorm nie verstaan
nie, maar alleen uit die vervulling van hierdie gebod deur Christus. Kerkbesoek het nou
absoluut noodsaaklik geword omdat Christus in die kerk verkondig word en ook in die
sakramente aan ons voorgehou word as die Een wat die ware rus in ons lewens bring deur
ons te verlos van ons sondes.
Daarom moet ons op Sondag al ons gewone werk nalaat, nie vir die rede wat die mense van
die Ou Testamentlese tyd dit gedoen het nie, maar met die doel om in heel besondere sin met
Christus, die ware Rusbringer besig te wees, veral in die bediening van die Woord, maar ook
daarbuite.
38.6.3 Die voortdurende rus van ons bose werke
Die derde eis wat in die vierde gebod tot ons kom, vind ons in die woorde: "Ek moet 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 lewe."
Hierdie woorde is 'n duidelike bevestiging van wat van die begin af gesê is, naamlik dat die
ware rus van die Sabbat beteken 'n rus van die sonde, 'n rus van bose werke in en deur Jesus
Christus.
Dat die Kategismus nou sê dat van ons geëis word om al die dae van ons lewe van ons bose
werke te rus, volg noodwendig uit die voorgaande. Want as ons die rus in Christus gevind
het in die verlossing van sondes, dan is dit mos dwaas as ons nou weer die pad van onrus, die
pad van sonde, die pad van bose werke gaan betree. Daarom het die vierde gebod, soos dit
deur Christus vervul is, vir ons nou die betekenis dat ons al die dae van ons lewe moet leef
uit die verlossing van Christus, moet leef uit die rus wat ons in Hom verkry het. Dit beteken
dat ons ons bose of sondige werke wat onrus in ons lewens bring, moet nalaat en volgens die
gebooie van God moet lewe.
Op hierdie wyse toon ons belydenis aan dat die grootste en belangrikste saak by die vierde
gebod nie die nalaat van jou gewone werk op Sondae is nie, maar wel die nalaat van jou bose
of sondige werke elke dag van jou lewe.
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SONDAG 39
39.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: die mens moet hom onderwerp aan die gesagsdraers wat God oor
hom aangestel het.
39.2 HOOPSIN
Antwoord 104: "Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde
en trou bewys."
39.3 INLEIDING
Revolusie en opstand teen gesag is tans geen vreemde verskynsels nie. Dwarsoor die wêreld
word dit in kleiner of groter formaat aangetref. Die ongelowige en ontkerstende mens is in
opstand teen God en gevolglik in verset teen alle gesag, teen alle wette, reëls en regulasies
wat daargestel is om sy sondige neigings in toom te hou.
Dit is ook te verstane dat daar tans naarstiglik gesoek word na middele en weë om hierdie
opstandigheid en revolusiegees, teen te gaan. En tog is daar in werklikheid net een geskikte
middel, en dit is die evangelie. Teenoor die revolusie die evangelie'. Maar dan moet dit die
suiwere evangelie wees.
Natuurlik het die aanhangers van die revolusie hulle eie manier van gesagshandhawing.
Maar hierdie manier van die uitoefening van gesag is verwoestend en moorddadig. So het
Mao Tse Tung gesê dat gesag uit die loop van 'n geweer kom.
Teenoor die verwerping of misbruik van gesag sê God in sy Woord: "Elke mens moet hom
onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van
God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God" (Rom.
13:1). Teenoor die hedendaagse verkeerde siening van gesag staan ook die vyfde gebod wat
volgens ons belydenis beteken dat ons ons moet onderwerp aan ons ouers en almal wat 'n
gesagsposisie oor ons beklee.
39.4 INDELING
39.4.1 Die roeping van die ouers.
39.4.2 Die roeping van die kinders.
39.4.3 Die roeping van alle gesagsonderdane.
39.5 DIE ROEPING VAN DIE OUERS
Dit is belangrik dat gesagshandhawing by die ouers begin. God het dit so bepaal dat die
sondige mens sy eerste lesse in die onderwerping aan gesag in die intieme kring van die
huisgesin moet kry waar die gesag nie geleë is in die hande van 'n despoot of 'n tiran nie,
maar in die vriendelike hande van die vader en die liefdevolle hande van die moeder.
Dit beteken dat die verloop van sake in die gesin van grondliggende betekenis is. Met die
huisgesin staan 'n mens in 'n sekere sin by die bron: as die water daar vergiftig word, sal dit
verder in die stroom ook giftig wees. As die kind nie aan sy ouers gehoorsaam is nie, sal hy
ook nie gehoorsaam wees in die skool, die kerk of die staat nie. Wat vader en moeder in die
gesin doen, het dus 'n ingrypende betekenis vir die kerk en die wêreld.
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Hierdie groot verantwoordelikheid om kinders groot te maak "met tug en vermaning soos die
Here dit wil" (Ef. 6:4), plaas 'n groot verpligting op die ouers. Van die kinders word in die
vyfde gebod geëis om hulle ouers te gehoorsaam, aan hulle eer, liefde en trou te bewys, maar
dan moet die ouers hulle dit ook inderdaad leer. Daar moet by die ouers, volgens die
Kategismus, "goeie leer en tug" wees.
Die tragedie is dat dit tans in baie ouerhuise ontbreek. Die kinders word nie geleer om gesag
te eerbiedig nie en daarom sal hulle noodwendig begin dink dat hulle kan doen net wat hulle
wil. Op die wyse is die ouers die oorsaak dat die kinders vir hulleself, vir hulle ouers, vir die
kerk en vir die hele samelewing 'n groot probleem word. Of nog erger: die ouers kan dan die
oorsaak word dat hulle kinders God verag en die ewige straf tegemoetgaan. Wat die Here
van Eli oor sy slap houding teenoor sy kinders sê, is verskriklik (1 Sam. 3:11-14). Lees dit!.
Sê hy dit nie ook vandag aan ouers wat oënskynlik vroom is maar nie hulle roeping teenoor
hulle kinders vervul nie?
Ouers moet verder so optree dat hulle kinders hulle kan eer en kan gehoorsaam. Dit beteken
dat ouers ook die regte voorbeeld vir hulle kinders moet stel. (Vgl. 2 Kron. 17:41; Eseg.
16:44; Jer. 7:26; 16:12; 1 Kor. 11:1; Fïl. 3:17.)
Daarby kom ook nog dat ouers hulle kinders nie net in die aardse lewe moet inlei nie maar
ook die ewige lewe. Daarom moet hulle hulle kinders leer om God te ken soos Hy Hom in
Christus geopenbaar het en hulle deur sy Woord en Gees laat lei.
39.6 DIE ROEPING VAN DIE KINDERS
Wat die roeping van kinders teenoor hulle ouers is, word op verskillende maniere en met
verskillende woorde of begrippe aangedui.
39.6.1 Eer
Die eerste wat genoem word, is eer. Die vyfde gebod begin immers met die woorde: "Eer
jou vader en jou moeder ..." God eis dit van kinders. Hulle moet hulle ouers eer, nie bloot as
persone nie, maar in hulle hoedanigheid as vader en moeder. Hulle moet dit onder alle
omstandighede doen, net soos Sem en Jafet nog met eerbied teenoor Noag opgetree het toe
hy dronk was en hom ontklee het.
39.6.2 Liefde
Kinders moet hulle ouers liefhê met 'n opregte en opofferende liefde (agape) uit
dankbaarheid dat hulle self kan deel in die liefde van Christus en uit dankbaarheid vir alles
wat hulle ouers van jongs af vir hulle gedoen het. En liefde vra offers - soms groot offers.
Ook daartoe moet hulle volgens die wil van God gewillig en bereid wees.
39.6.3 Trou
Van kinders word verwag om trou aan hulle ouers te bewys sodat hulle ouers op hulle kan
vertrou. Hierdie trou moet veral betoon word as ouers oud, sieklik en selfs lastig word. Ons
moet in gedagte hou dat die vyfde gebod nie leeftydsgrense aandui nie.
39.6.4 Gehoorsaamheid
Paulus stel dit baie duidelik: "Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want
dit is wat die wet van God vereis" (Ef. 6:1). Hulle is die gehoorsaamheid aan hulle ouers
verskuldig omdat God dit eis én uit dankbaarheid dat hulle self kan deel in die verlossing
deur Christus. God wil die kinders deur die ouers regeer. Kinders wat aan hulle ouers
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ongehoorsaam is, is dus ook ongehoorsaam aan God.
39.6.5 Geduld met hulle gebreke
Kinders moet geduld hê met die swakhede en gebreke van hulle ouers. Daar is baie van
hierdie swakhede en gebreke: nie net die ouderdom met sy kwale nie, maar ook so iets soos
gebrek aan deursettingsvermoë, spandabelrigheid; ontroue vaders; moeders wat hulle kinders
nie liggaamlik en geestelik versorg soos hulle moet nie; ouers wat gedurig twis en aanstoot
gee. Voor God is dit ernstige sondes, maar gesien vanuit die oogpunt van die kinders kan 'n
mens dit ook swakhede en gebreke noem. Met hierdie gebreke moet kinders geduld hê en
steeds daadwerklik probeer om desondanks teenoor hulle eer, liefde en trou te bewys. Dit is
nie altyd maklik nie; trouens, dit kan soms bitter moeilik wees. Maar met die hulp van God
sal dit tog moontlik wees. Hulle moet in elk geval altyd vir hulle ouers bid - ook bid vir
bekering indien nodig.
39.7 DIE ROEPING VAN ALLE GESAGSONDERDANE
Tot dusver is hierdie gebod nog net behandel in soverre dit betrekking het op die verhouding
tussen ouers en kinders. Ons belydenis toon egter aan dat dit betrekking het op alle
gesagskringe waar ons met gesagsdraers en gesagsonderdane te doen het: in die skool, die
kerk, by my werk, teenoor die owerheid, ensovoorts. Oral moet ons die gesag van die
gesagsdraers eerbiedig omdat hulle hulle gesag nie uit hulleself het nie, maar God gee dit aan
hulle om ons daardeur te regeer. En dit geld ook nie net van 'n Christelike owerheid nie,
maar ook van 'n onchristelike owerheid. Trouens, as Paulus in Romeine 13 sê dat ons ons
aan die owerhede moet onderwerp, praat hy nie van 'n Christelike owerheid nie, maar juis
van 'n heidense owerheid.
Ons moet God ook dank dat Hy sulke gesagsinstansies oor ons gestel het, want Hy het dit
gedoen sodat daar orde in die samelewing kan wees. Want wat sou gebeur het as daar geen
gesagsinstansies was nie? Dink vir 'n oomblik alle gesag weg. Alles sou 'n verskriklike
groot chaos gewees het. Daarvoor het God ons nou beskerm.
Die vraag mag nou miskien gestel word of ons altyd die gesagsdraers moet gehoorsaam.
Anders gestel: is daar ook grense van gesag. Ja, daar is. En die vernaamste grens is die
Woord en die eer van God. As gesagsdraers van ons eis om iets te doen wat in stryd is met
die wil van God, dan moet ons soos Petrus en Johannes sê dat ons God meer gehoorsaam
moet wees as die mense (Hand. 4:19; 5:29).
Maar dit bly die uitsonderings.
Die reël is dat ek gehoorsaamheid, eer, liefde en trou moet bewys aan die owerhede wat oor
ons gestel is - in navolging van Christus wat aan Josef en Maria onderdanig was (Luk. 2:51)
en wat aan sy Vader in die hemel gehoorsaam was tot die dood toe, ja die dood aan die kruis
(Fil. 2:7,8). En omdat Hy sy Heilige Gees aan ons gegee het, kan ons ons ook aan die
owerhede onderwerp omdat ons deel het aan die vrug van die Gees (Gal. 5:22).
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SONDAG 40
40.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is: Dit is God se wil dat ons lewens deur liefde beheers moet word
sodat ons niemand wederregtelik sal doodmaak of benadeel nie.
40.2 HOOFSINNE (HOOFSAKE)
Antwoord 105: "Ek mag nie ... my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie."
Antwoord 106: God verafsku afguns, haat, woede en wraaklus as heimlike moord.
Antwoord 107: "God gebied dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself'
40.3 INLEIDING
Die eerste sonde waarvan ons lees na die sondeval is die moord van Kain op Abel. En
hoeveel moorde is nie sedertdien gepleeg nie?
Die eerste lied na die sondeval waarvan ons weet, is die lied van moord en doodslag uit die
mond van Lameg (Gen. 4:23,24). Lees dit!.
Die sataniese gees van Lameg beheers die mensdom tot 'n groot mate - ook vandag nog!
Daarom val die sesde gebod in die hedendaagse wêreld soos 'n druppel water op 'n gloeiende
plaat: dit sis 'n bietjie en dan is dit weg!
Die sesde gebod stuit vandag op rewolwers en handgranate en AK47's; die word verstik in
die bloed van onskuldige mense; dit word verag deur niksontsiende rowers en terroriste.
Maar juis daarom moet ons nog harder in die Naam van die Here proklameer: "Jy mag nie
wederregtelik doodmaak nie." (Dit is die beste vertaling van die sesde gebod.)
40.4 INDELING
40.4.1 Die negatiewe eis van die sesde gebod.
40.4.2 Die positiewe eis van die sesde gebod.
40.5 DIE NEGATIEWE EIS VAN DIE SESDE GEBOD
40.5.1 Die beskerming van die lewe van die mens
Die doel van die sesde gebod is die beskerming van die lewe van die mens. In God se oë het
die mens se lewe 'n hoë waarde. In die oë van baie mense het kapitaal, besittings, olievelde,
steenkoolmyne en dergelike sake 'n hoër waarde as die lewe van baie mense. Maar vir God
het die lewe van die mens so 'n hoë waarde dat Hy doodslag uitdruklik verbied.
40.5.2 Redes vir die beskerming van die lewe van die mens
Die eerste rede waarom God doodslag verbied, is omdat die mens na die beeld van God
geskep is. Aan Noag het God gesê: Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed moet deur
die mense vergiet word, want die mens is na die beeld van God gemaak" (Gen. 9:6, 1953vertallng). Op talle plekke in die Skrif word God die lewende God genoem (Matt. 16:16;
Joh. 6:69; Hand. 14:15; Rom. 8:26, ens.; vgl. ook 1 Joh. 5:20). En omdat God self lewe en
die lewe is, vertoon die mens wat lewe sy beeld. Wie 'n mens wederregtelik doodmaak,
skend die beeld van God, en dit mag nie gebeur nie. Ter wille van die beeld van God in die
mens moet sy lewe beskerm word. Daarteenoor vertoon hy wat moord pleeg die beeld van
Satan, want hy word in die Skrif genoem 'n mensemoordenaar van die begin af (Joh. 8:44).
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Die tweede rede waarom doodslag verbied word, is omdat God aan die mens die lewe gegee
het en geen mens het die reg om hierdie lewe weg te neem nie, tensy hy so 'n reg van God
ontvang. Daarom is alle vorms van eiemagtige doodmaak van mense verbode. Daarom moet
praktyke soos die vernietiging van embrio's en die uitvoering van aborsie onder normale
omstandighede ten sterkste afgewys word as in stryd met die sesde gebod, want die lewe van
die mens begin reeds by bevrugting (Ps. 139:13-16). Daarom kan eutanasie of genadedood
ook nie vir die Christen aanvaarbaar wees nie.
40.5.3 Ook 'n haatdraende gesindheid word verbied
Ons belydenis stel dit egter duidelik dat nie net moord in sy skokkende en bloedvergietende
vorm verbied word nie. Die sesde gebod eis ook van my dat ek my naaste nie mag onteer,
haat of beledig nie. Daarom kan 'n mens skuldig wees aan die oortreding van hierdie gebod
al het hy nooit letterlik iemand anders se bloed laat vloei nie. Dit is moontlik omdat die een
wat doodmaak en die een wat onteer, haat en beledig deur presies dieselfde sataniese gees in
hulle harte beheers word. En vir God is die gesindheld van die hart van primêre belang.
Trouens. as ek iemand op 'n hooghartige wyse verkleineer, of hom haat, verag en beledig,
toon ek dat ek die persoon geen staanplek in die lewe gun nie. Ek wil hom of haar uit die pad
hê, dikwels omdat ek self die posisie wil beklee wat dié persoon beklee, of wil besit wat hy
besit. So 'n gesindheld wat opkom uit haat, woede en jaloesie is 'n moorddadige gesindheld,
en daarom beskou God dit as doodslag. In Spreuke word ons gewaarsku: "Iemand wat
kwaad is, ontsien niks, sy woede is 'n onkeerbare vloed; teen jaloesie is niemand opgewasse
nie" (Spr. 27:4).
Die Kategismus stel dit duidelik: "Deur doodmaak te verbied leer God ons dat Hy die wortel
daarvan soos afguns, haat, woede en wraaklus verafsku. Dit is alles vir Hom heimlike
moord." Hierdie uitspraak is gegrond op God se Woord, want Johannes sê: "Elkeen wat sy
broer haat, is 'n moordenaar" (1 Joh. 3:15).
Dit beteken dat daar moordenaarsgesindheid in my eie hart kan wees. Ek het miskien nog
nooit iemand met die daad gewond of doodgemaak nie, maar wat van gedagtes, woorde en
gebare? Daarvoor waarsku Christus ons baie ernstig in Matteus 5:21-22. Lees dit!
40.5.4 My eie lewe moet ook beskerm word
Hierdie gebod eis verder dat ek myself ook nie kwaad moet aandoen of moedswillig in
gevaar begewe nie. Wat ons in hierdie verband nie aan ander mag doen nie, mag ons ook nie
aan onsself doen nie. My eie lewe is tog ook 'n gawe van God en daarom moet ek dit
beskerm. Daarom moet selfmoord op die sterkste moontlike wyse afgewys en veroordeel
word - al moet ons versigtig wees om nie te gou 'n oordeel oor die ewige bestemming van die
selfmoordenaar uit te spreek nie. En dit spreek vanself dat gesinsmoorde nog sterker
veroordeel moet word.
Verder mag ons ons eie lewe ook nie moedswillig in gevaar begewe nie. En dit is iets wat
alle motorbestuurders deeglik in gedagte moet hou. Bowendien stel ons deur die roekelose
bestuur van motors nie net ons eie lewe nie maar ook die van ander in gevaar.
Die groot saak is dus: God het hierdie gebod gegee om die lewe te beskerm, die van onsself
en die van ander.
40.5.5 Die owerheid en die beskerming van die mens se lewe
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Om die lewe van die mens te beskerm het God egter nie net die gebod gegee wat moord en
doodslag verbied nie. Hy ken die mens en weet dat sy sonde hom sal dryf tot
ongehoorsaamheid aan hierdie gebod. Daarom het Hy 'n ander instansie daargestel om
doodslag te voorkom. Dit is die owerheid wat die swaard dra. dit is dan ook opvallend dat
God, direk by die instelling van die owerheid, Hy daaraan die mag gegee het om met die
dood te straf (Gen. 9:6). Daarom moet die owerheid ook diegene die lewe ontneem wat die
lewe van ander, nie per ongeluk nie, maar moedswillig en met voorbedagte rade ontneem het.
En dit het nie net vir die Ou-Testamentiese tyd gegeld nie maar ook vir die NuweTestamentiese tyd. Trouens, as Paulus in Romeine 13 sê dat die owerheid die swaard dra (en
nie die sweep nie!), dan is hierdie swaard die simbool om met die dood te straf.
Op hierdie wyse beskerm God die lewe van die mens, want die feit dat die owerheid die
moordenaar met die dood straf, hou die mens wat deur Satan as die mensemoordenaar
aangehits word in sy bloeddorstigheld in bedwang al is dit net uit vrees dat hy sy eie lewe
kan verloor (Rom. 13:3,4). Dit beteken dat die verantwoordelike toepassing van die
doodstraf deur die owerheid absoluut noodsaaklik en 'n Skriftuurlike eis is.
40.5.6 Die moord op Jesus Christus
Daar is egter 'n besondere geskiedenis waar die owerheid nie gedoen het wat hy moes doen
om die lewe van 'n mens te beskerm nie. Ons ken die geskiedenis.
Christus staan voor Pilatus wat in die naam van die owerheid die lewe moes beskerm.
Pilatus verklaar self dat hy geen skuld in Jesus vind nie (Joh. 18:38). Tog veroordeel hy
Hom tot die kruisdood op aandrang van die Jode. Hier pleeg die Jode moord! Hulle staan
skuldig voor God. En tog ... hier word God se raadsplan vervul.
Agter en bokant die regterstoel van Pilatus staan God wat sy Seun tot die dood veroordeel.
As hoogste owerheid veroordeel God sy onskuldige Seun tot die dood. Tog pleeg God geen
onreg nie, want op Christus rus ons sondes van jaloesie, haat, wraak en moorddadigheid sondes wat volgens die ewige reg van God die dood verdien. Na regte moes God ons
veroordeel het tot die dood, die ewige dood! Maar nou het God ons sondes op sy Seun laat
rus en Hom toe tot die dood veroordeel - 'n daad van ondeurgrondelike liefde.
Maar juis deur hierdie daad van liefde eis God nou van ons om alle jaloesie, haat, wraak en
moorddadigheid - wat die grondslag van die sonde teen die sesde gebod is af te lê en in liefde
teenoor mekaar te lewe uit dankbaarheid vir die groot liefdesdaad wat God in Christus aan
ons bewys het. Dit is die positiewe eis van die sesde gebod.
40.6 DIE POSITIEWE EIS VAN DIE SESDE GEBOD
Uit die derde antwoord van hierdie deel van ons belydenis is dit duidelik dat dit hoegenaamd
nie genoeg is as ons ons naaste maar net nie doodmaak of benadeel en verder niks doen nie.
As ons daadwerklik uit die genadige en liefdevolle verlossing deur Christus lewe, kan ons nie
met so 'n negatiewe houding volstaan nie. Uit dankbaarheid moet ek nou my naaste liefhê
soos myself. Alles wat ek myself gun, moet ek hulle ook gun. Ek moet selfs my vyande
liefhê. En hierdie liefde moet 'n selfverloënende, opofferende liefde wees [agape] waarvoor
ek nie hoop om iets terug te ontvang nie.
Ons dink miskien dat dit baie gevra is - eintlik te veel vir 'n gewone mens. En dit is
inderdaad so. Maar onthou dan dat die gelowige nie mag lewe uit sy sondige natuur met al
sy sondige neigings nie. As dankbare verlostes moet ons ons deur die Gees van God laat lei
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(Gal. 5:16-26). En as ons dit doen. kruisig ons die sondige natuur met al sy haatdraende en
moorddadige hartstogte. Ons kan dit doen, want as dankbare verlostes kan ons saam met
Paulus sê: "Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee" (Fil. 4:13).
As ons lewe deur die Gees van Christus wat self so 'n geweldige liefdeseis volbring het vir
ons wat van nature sy vyande was, sal ons ook in staat wees om hierdie liefdeseis teenoor ons
naaste, ongeag van watter ras hulle is, en selfs teenoor ons vyande te volbring.
Christus is doodgemaak deur 'n mensdom wat hulle skuldig gemaak het aan die sesde gebod,
en ons is deur ons sonde ook die teen die sesde gebod - medeskuldig aan sy dood. Maar in
ware sondaarsliefde het Hy Hom laat doodmaak om ons te verlos van die gees van Satan wat
'n mensmoordenaar van die begin af was en nog steeds is. Maar as deel van ons
dankbaarheidsantwoord vir sy liefdesverlossing moet ons nou ook die sesde gebod so vervul
dat ons ons naaste liefhet soos onsself.
Die apostel Johannes stel dit duidelik: "Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste
Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde
is dit: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur
sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons
bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê" (1 Joh. 4:9-11).
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SONDAG 41
41.1 SENTRALE GEDAGTE
Dit is duidelik dat die sentrale gedagte is dat dit God se wil is dat die mens binne en buite
die huwelik kuis moet lewe.
41.2 HOOFSINNE
Antwoord 108: "Alle onkuisheid is deur God vervloek"
Antwoord 109: "God wil dat ons altwee (liggaam en siel) rein en heilig bewaar."
41.3 INLEIDING
Mense het dikwels 'n verkeerde belangstelling in 'n preek oor die sewende gebod. Hulle dink
dan dat dit aan 'n predikant die geleentheid bied om allerlei sensasionele inligting oor mense
se sondes op seksuele gebied bekend te maak. Ongelukkig was daar ook predikante wat dit
gedoen het. Tog moet daar in 'n preek oor die sewende gebod niks anders gedoen word nie
as om Jesus Christus as Verlosser te verkondig en die betekenis van sy verlossing van sondes
vir die verhouding tussen die twee geslagte aan te dui. Daarom draai alles in die sewende
gebod vir die Nuwe-Testamentiese gelowiges om die vraag: is Jesus Christus in ons
verhouding teenwoordig of nie? - ongeag of die verhouding in huwelik, in verlowing of 'n
vriendskap is.
41.4 INDELING
41.4.1 Wat kuisheid is.
41.4.2 Wat 'n kuis lewe beteken (praktiese implikasies).
41.5 WAT KUISHEID IS
In sy wonderlike skeppingswerk het God die man en vrou geskep en hulle deur die band van
die huwelik aan mekaar verbind. Hy het hulle ook geseën en die opdrag gegee om kinders
voort te bring sodat die aarde met mense gevul kan word. So moes hulle ook met hulle
liggame in diens van God staan om die menslike geslag te bou sodat God se doel met die
skepping verwesenlik kon word.
Toe het die sonde gekom, en hoewel die huwelik self behou is, het die sonde tog geweldige
verwoesting gesaai in die verhouding tussen man en vrou binne en buite die huwelik met baie
smart en verdriet tot gevolg.
Christus het egter gekom om die mens van sy sondes te verlos, en hierdie verlossing is ook
van kardinale betekenis vir die huwelik. Christus het immers óók gekom om die in wanorde
gerukte huwelik weer te orden. En Christus begin met hierdie taak van Hom in 'n sekere sin
by die bruilof in Kana, en dié taak het Hom uiteindelik daartoe gebring om sy bruid/kerk aan
die kruis met sy eie bloed te koop. In die lig hiervan is die eintlike vraag wat die sewende
gebod aan ons stel: is Christus in julle huwelik of verlowing of verhouding teenwoordig of
nie?
Dat alles by die sewende gebod om dié vraag draai, sien ons veral in Efesiërs 5:22-33. Daar
word baie duidelik getoon dat as Christus werklik in 'n huwelik teenwoordig is, dan sal en
moet die huwelik ook die beeld vertoon van die verhouding tussen Christus en sy
duurgekoopte bruidskerk. Paulus skryf in die gedeelte trouens: "Daarom sal 'n man sy vader
en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees." En, gelei deur die
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Heilige Gees, sê hy direk daarna: "Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit
toe op Christus en sy kerk."
In die huwelik waarin Christus teenwoordig is, is die band tussen man en vrou 'n afbeelding
van die band tussen Christus en sy kerk. Maar dit beteken verder dat 'n huwelik slegs kuis en
ingetoë sal wees as Christus werklik daarin teenwoordig is. En onkuisheid word dan
aangetref in alle verhoudings tussen die twee geslagte waar Christus nie teenwoordig is nie.
So gesien word met onkuisheid baie meer bedoel as wat gewoonlik - ook volgens
woordeboeke - daaronder verstaan word. As van onkuisheid gepraat word, dink ons
gewoonlik aan die ontrou of van die man of die vrou, aan gedwonge huwelike,
driehoeksverhoudings, verdierlikte huwelike, prostitusie, ensovoorts. En natuurlik is dit ook
onkuisheid. Maar as die hele saak van kuisheid of onkuisheid beoordeel word in die lig van
die vraag of Christus in 'n verhouding binne of buite die huwelik teenwoordig is, moet ons
baie verder gaan as al die genoemde oortredings op seksuele gebied. Dan word as onkuis
gebrandmerk nie net die huwelike wat vanweë owerspel, ontrou en liefdeloosheid op die
rotse beland nie, maar alle huwelike, ook die van kerkmense, wat nie opgehef word om 'n
afbeelding van die verhouding tussen Christus en sy kerk te wees nie.
So staan - nie voor mense nie, maar wel voor God - in die teken van deurlopende owerspel
alle huwelike waar net twee liggame bymekaargevoeg is sonder dat die twee siele mekaar in
Christus gevind het.
As Christus die heerskappy voer in die huwelik, sal man en vrou mekaar - volgens die
huweliksformulier - help en bystaan in alle sake wat tot die tydelike EN ewige lewe behoort.
Hulle sal mekaar help om op die smal pad voort te gaan. Maar as Christus nie 'n plek in hulle
huwelik het nie, staan hulle in mekaar se pad op die smal pad en by die nou poort. Dit is
vreeslik as man en vrou mekaar aanmoedig om sonde te doen - soos Ananias en Saffira
(Hand. 5:1-11).
41.6 DIE BETEKENIS (PRAKTIESE IMPLIKASIES) VAN 'N KUIS LEWE
As dit dan so is dat 'n huwelik slegs voor God kuis is as Christus werklik deur sy Gees en
Woord daarin teenwoordig is, moet dit noodwendig ingrypende praktiese implikasies vir die
gelowige hê. Dit het allereers 'n deurslaggewende betekenis by die keuse van 'n
huweliksmaat. die groot vraag is nie of die persoon met wie ek gaan trou 'n mooi vrou of 'n
aangename of ryk man is nie, maar of hy of sy ook 'n mede-erfgenaam van die koninkryk van
God is (vgl. Spr. 31:30).
Baie probeer hulle huwelike met ongelowiges regverdig deur te beweer dat hulle dié
ongelowiges deur sulke huwelike moontlik tot geloof kan bring. So sê hulle asof hulle 'n
kykie gehad het in God se verborge wil, terwyl Hy in sy geopenbaarde wil sê: "Moenie met
ongelowiges in dieselfde juk trek nie" (2 Kor. 6:14).
Sulke huwelike van gelowiges met ongelowiges is baie gevaarlik. Dit kan baie duidelik
gesien word in die lewe van Salomo (1 Kon. 11:4) en Agab (1 Kon. 21:25). Van Agab word
selfs gesê dat hy homself verkoop het om te doen wat verkeerd was in die oë van die Here
omdat sy vrou Isebel hom verlei het (1953-vertaling). Wie daarom met 'n ongelowige wil
trou, loop gevaar om hom of haar ook op die wyse aan Satan te verkoop. Wat help dit 'n
mens om die mooiste vrou of die rykste man te kry en juis as gevolg daarvan vir ewig verlore
te gaan?
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Ons bely verder dat ons nie net kuis en ingetoë in die huwelik moet lewe nie, maar ook
daarbuite. Dit is belangrik om daarop te let omdat voorhuwelikse en buitehuwelikse
seksuele verhoudings en selfs homoseksuele verhoudings tans nie net baie meer voorkom as
in die verlede nie, maar ook in rolprente en video's as "normaal" voorgehou word en boonop
deur beweerde deskundiges goedgepraat word. Maar in God se Woord word dit uitdruklik
verbied. In Deuteronomium 22 word geslagsverkeer voor en buite die huwelik uitdruklik
hoerery genoem (vers_21) en ten strengste deur God verbied. (Vgl. ook die betekenis van
porneia in die Nuwe Testament.) So 'n verhouding vertoon bowendien nie die beeld van die
verhouding tussen Christus en sy kerk nie, en daarom mag die gelowige geen deel hê daaraan
nie.
As Christus deur sy Gees in 'n man en vrou se verhouding teenwoordig is, beteken dit
noodwendig dat albei se liggame ook tempels van die Heilige Gees is. Daarby sluit die
volgende antwoord van die Kategismus ook aan. Ons moet onthou dat Christus gely en
gesterwe het nie net om ons siele te red nie maar ook ons liggame. Ook ons liggame is duur
gekoop met die bloed van Christus en deur sy Gees woon Hy nou daarin. Daarom mag ons
ons liggame nie gebruik om enige sondige begeertes te bevredig nie.
Ons liggame is tempels, heiligdomme waarvan die Heilige Gees by ons doop gesê het dat Hy
daarin wil woon, ons aan Christus wil verbind, tot ons eiendom wil maak wat ons in Christus
het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe totdat
ons eenmaal in die ewige lewe vlekkeloos sal wees. Maar daarom moet ons ons liggame ook
hanteer en gebruik as tempels van die Heilige Gees. Daarom moet ons daarteen waak dat ons
liggame as tempels van die Heilige Gees nie deur onkuise dade geskend word nie. Lees 1
Korintiërs 6:18-20! Ons moet daarteen waak dat ons nie innerlik vergiftig en besoedel word
deur onkuise gedagtes en luste nie, want as sulke gedagtes en luste 'n greep op ons gekry het,
is dit maar net 'n enkele tree voor dit in dade tot openbaring kom.
In ons omgang met mekaar moet ons ook eerbied hê vir mekaar se liggame as heiligdomme
van God, as tempels van die Heilige Gees. Daarom is dit nodig om daarop te let dat God nie
net onkuise dade, gebare, woorde en gedagtes verbied nie, maar ook dit wat 'n mens daartoe
kan verlei.
Christus sê: "Elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk
gepleeg" (Matt. 5:28). Daarom staan 'n man wat met sulke gedagtes na 'n vrou kyk skuldig
voor die Here. Aan die ander kant, as 'n vrou haar doelbewus so klee en so optree om sulke
gedagtes by mans op te wek, staan sy net so skuldig voor die Here.
Alles wat 'n mens daartoe kan verlei - en daar is tans so baie wat 'n mens daartoe kan verlei:
boeke, tydskrifte, video's en rolprente waardeur die seksuele begeertes van die mens
doelbewus geprikkel en gestimuleer word omdat dit vir die eienaars of vervaardigers die
meeste geld in die laai bring. Die kind van God moet niks daarmee te doen hê nie.
God het met ontroerende sorg oor sy tempel gewaak. Skending van sy tempel het Hom altyd
vertoorn. In verband met die kerk as tempel van God sê Paulus: "As iemand die tempel van
God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle" (1
Kor. 3:17). En die woorde kan sonder twyfel ook op ons liggame toegepas word, want hulle
word ook genoem tempels van God waarin die Heilige Gees woon (1 Kor. 6:19). Die Here
sê boonop baie duidelik in sy Woord dat geen hoereerder of egbreker of homoseksuele sal
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deel kry aan die koninkrykvan God nie (1 Kor. 6:9,10).
Omdat alle onkuisheid deur God vervloek is, moet ons dit ook haat en met alle mag daarteen
stry. En as Satan, op welke wyse ook, ons daartoe wil verlei, moet ons hom antwoord met
die woorde van Josef aan Potifar se wellustige vrou: "Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen?
Ek sal mos teen God sondig! (Gen. 39: 9). So 'n stryd teen die sonde word ook van ons
gevra.
Tog moet ons nie dink dat die stryd nutteloos is as ons by een of meer geleenthede reeds
gestruikel het nie. Tereg sê die doopsformulier in hierdie verband: "As ons soms uit
swakheid in sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê
nie." Want dit is wel so dat alle onkuisheid deur God vervloek is. Maar as ons ons sondes,
ook teen die sewende gebod, voor God bely en van harte daarteen stry, verwyder die Here
ook hierdie sondes om Christus ontwil van ons so ver as die Ooste verwyderd is van die
Weste.
Christus het saam met tollenaars en sondaars geëet en met hoere gesprekke gevoer. En aan
die berouvolle, ontugtige vrou wat voor Hom gesleep is, het Hy gesê dat Hy ook nie die
oordeel oor haar sal voltrek nie en daaraan toegevoeg: "Gaan maar en moet van nou af nie
meer sonde doen nie" (Joh. 8:11). Dit moet ons nie vergeet nie.
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SONDAG 42
42.1 SENTRALE GEDAGTE
In hierdie Sondag word gehandel oor die mens se verhouding tot aardse besittings - van
homself en van ander mense - in die lig van die feit dat hy 'n rentmeester (bestuurder) van
God op aarde is (Ps. 24:1; Gen. 1:28; 2:15).
42.2 HOOFSINNE
Antwoord 110: "God ... beskou ... as diefstal al die skelmstreke waardeur ons probeer om
ons naaste se besittings in die hande te kry." (Sterk nadruk word dus gelê
op die mens se gesindheid agter die daad.)
Antwoord 111: Hier is nie slegs 'n enkele hoofsin wat die hele antwoord beheers nie, maar
twee sinne wat op ongeveer gelyke vlak naas mekaar staan: "Ek moet die
belange van my naaste bevorder." "Ek moet my werk getrou doen."
42.3 INLEIDING
Die agtste gebod plaas ons midde in die alledaagse lewe met sy sorge oor wat ons moet eet
en drink en aantrek. Dit lei ons gedagtes na ons inkomstebelasting en na ons oortrokke of
gesonde bankrekening. Dit bring ons in aanraking met die breë ekonomiese wêreld met sy
talryke vraagstukke van vraag en aanbod, van werkloosheid en die aandrang op groter
produktiwiteit, van stakings en hongersnood.
Op die oog af lyk dit of die agtste gebod nie oor al hierdie dinge handel nie aangesien slegs
diefstal uitdruklik daarin ter sprake kom. As ons egter by die letter van die agtste gebod
verbykyk na die diepere sin en betekenis daarvan, sien ons dat daarin eintlik gehandel word
oor die mens se verhouding tot die aardse besittings van homself en van ander, en ook
daarvoor bied God se Woord aan ons lewensbelangrike grondbeginsels en riglyne.
Een van die mees fundamentele beginsels waaraan ons by die behandeling van die agtste
gebod moet vashou, is dat die aarde met alles en almal wat daarop is aan die Here behoort
(Ps. 24:1). God, die Skepper, is ook die absolute Eienaar van al die geskape dinge en Hy
oefen onbeperkte gesag daaroor uit. Maar nou het dit die Here behaag om die aarde en alles
daarop onder die beheer van die mens te plaas. Hy het die mens aangestel as rentmeester of
bestuurder daaroor.
42.4 INDELING
42.4.1 Wat dit beteken om rentmeester van God te wees.
42.4.2 Wat die mens as rentmeester van God nie mag doen nie.
42.4.3 Wat die mens as rentmeester van God moet doen.
42.5 WAT DIT BETEKEN OM RENTMEESTER VAN GOD TE WEES
Wat is die taak van 'n rentmeester of 'n bestuurder? Hy is wel in beheer van die goedere van
die eienaar maar hy mag homself nie ten koste van die eienaar verryk nie; inteendeel, hy
moet die goedere wat aan sy sorg toevertrou is so bestuur dat die eienaar daardeur verryk
word. Daarom moet hy ook van al sy doen en late aan die eienaar rekenskap gee, soos blyk
uit die gelykenisse van die talente en die ponde (Matt. 25:14-30; Luk. 19:11-27).
So het die Here die mens ook aangestel as rentmeester oor sy besittings. Trouens, dit is hoe
dit voor die sondeval was.
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Die sonde het egter tot gevolg gehad dat die mens nie meer tevrede was om rentmeester te
wees nie; nee, hy wou eienaar wees. Sy aardse goedere het hy nie meer gesien as God se
eiendom nie maar as sy persoonlike eiendom. En uiteindelik het hierdie aardse goedere vir
baie mense 'n god geword.
So het die mens verval van kinders van God wat rentmeesters oor sy goed was en uit sy hand
geleef het na kinders van Mammon. Die gevolg was dat enige mooi of lelike, geoorloofde of
ongeoorloofde middel aangewend is om ryk te word en offers te bring aan die geldhongerige
Mammon.
Dit was ook die geval met Saggéüs (Luk. 19:1 10). Ook hy het in die deur die sonde
versteurde verhouding tot sy aardse besittings gestaan. Daarom het hy afgepers en gesteel
onder die skyn van reg.
Maar ook in hierdie opsig het Christus gekom om ons te verlos. Hy het gekom om van ons
weer rentmeesters te maak. En as Christus werklik deur die geloof in ons lewens inkom,
verander ons verhouding tot ons aardse goedere dadelik. Dit kan duidelik by Saggéüs gesien
word. In plaas van rentmeester van God te wees, was hy 'n dienaar van Mammon. Maar as
Jesus in sy lewe inkom, hoor ons woorde wat in die mond van 'n tollenaar baie vreemd klink:
"Here ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers
het, gee ek dit vierdubbel terug" (Luk. 19:8).
Christus het hierdie man verlos van sy sondige verhouding tot en sondige gebondenheid aan
aardse besittings. En wat is die resultaat? Hy het homself weer gesien as rentmeester en sy
aardse besittings bestee, nie tot eie voordeel en eer nie, maar tot eer van die Eienaar. In plaas
van om te steel, begin hy om die belange van sy naaste waar hy kan en mag te bevorder.
Ook in die agtste gebod gaan dit om Jesus Christus en sy verlossing. Christus het gekom om
ons weer te verander van selfgemaakte koninkies en besitters van aardse goedere na
rentmeesters wat eenmaal aan God rekenskap sal moet gee wat ons gedoen het met die goed
wat Hy aan ons sorg toevertrou het.
Teen hierdie agtergrond moet ons nagaan wat God in hierdie gebod verbied en gebied.
42.6 WAT DIE MENS AS RENTMEESTER VAN GOD NIE MAG DOEN NIE
Volgens die Kategismus het die negatiewe kant hierdie gebod veral op drie sake betrekking,
naamlik die verwerwing, die besitting en die besteding van ons aardse middele.
42.6.1 Die verkeerde verwerwing van aardse middele
Oor die verkeerde verwerwing van aardse goedere bely ons dat God nie net die groot en
sensasionele diefstalle en rooftogte verbied nie, maar ook die fyn, geraffineerde vorms van
diefstal waarvan bykans geen mens weet nie maar God weet dit wel.
Daar word in die Kategismus gepraat van diefstal onder "'n skyn van reg", en daar is baie
vorms daarvan: om mense vir 'n hongerloon te laat werk, om tot eie voordeel misbruik te
maak van die nood van ander, om iets met misleidende advertensies te propageer, om
buitensporige rentes te vra, om goedere teen woekerwinste te verkoop - alles diefstal onder
"'n skyn van reg."
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In die verwerwing van ons besittings moet ons nie so optree dat die eintlike Eienaar daarvan
oneer aangedoen word nie (vgl. 1 Tess. 4:6).
42.6.2 Die verkeerde besitting van aardse middele
Die gierigaard is 'n voorbeeld van iemand wat aardse middele verkeerd besit, want hy wil
nie 'n rentmeester van God wees nie maar 'n selfgemaakte eienaar van alles wat aan hom
toevertrou is.
God verbied alle gierigheid. Paulus sê uitdruklik dat geen gierigaard deel het aan die
koninkryk van Christus en van God nie (Ef. 5:5).
Die gierigaard besit eintlik nie sy goed nie, maar hy word besit deur sy goed, sy god:
Mammon. Bowendien vertoon hy presies die teëbeeld van God. God is die gewende - Hy
gee mildelik en oorvloedig sonder om te verwyt. Maar die gierigaard palm net in. Hy wil
alles net vir homself hê.
42.6.3 Die verkeerde besteding van aardse middele
God verbied ook alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Ook die verkwister besef nie
dat hy 'n rentmeester van God se besittings is wat eenmaal aan Hom rekenskap moet gee wat
hy daarmee gemaak het nie.
'n Groot deel van die heersende inflasie kan sonder twyfel aan verkwisting toegeskryf word:
die aankoop van onnodige luukse artikels en spandabelrigheid in verskeie vorms. Die
Spreukedigter waarsku: "Die suiplap en die vraat word arm" (Spr. 23:21).
Ons moet onthou dat Christus self alle vorms van verkwisting van die gawes van sy Vader
teengegaan het soos duidelik blyk uit die feit dat Hy by die vermeerderings van die brode en
die visse alles wat oorgebly het laat optel het (Matt. 14:20; 15:37).
By die behandeling van die agtste gebod moet ons in gedagte hou dat ons ons ook daaraan
skuldig kan maak om God te besteel. Ons wat blote rentmeesters is, besteel dan die Eienaar
van sake en goedere wat Hy aan ons sorg toevertrou het. Ons besteel Hom van sy tyd as ons
vir baie dinge tyd het maar nie om Hom op 'n besondere wyse te dien nie. Ons besteel Hom
van sy eer as ons die eer wat Hom toekom vir onsself toeëien. Ons besteel Hom van sy
kinders as ons die verbondskinders wat Hy aan ons sorg toevertrou nie so opvoed dat hulle
Hom dien en eer nie. Ons besteel Hom van sy geld as ons nie werklik dankoffers aan Hom
gee nie maar meen dat Hy met 'n skamele bedraggie tevrede moet wees. Luister maar wat
het Hy by monde van Maleagi aan Israel gesê: "Sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog
beroof julle My. Julle vra 'Waarvan beroof ons U?' Van tiendes en offergawes. Daar rus
alreeds 'n vloek op julle en tog bly julle My beroof; die hele nasie doen dit" (Mal. 3:8,9). Sal
die Here nie dalk soortgelyke woorde tot ons rig as Hy ons offergawes beoordeel nie?
42.7 WAT DIE MENS AS RENTMEESTER VAN GOD MOET DOEN
Positief geïnterpreteer gebied God ons in die agtste gebod om die belange van ons naaste
waar ons kan en mag te bevorder. En as Christus as Verlosser werklik in ons lewens
ingekom het, sal ons nie anders kan as om dit te doen nie.
Ook dit kan baie duidelik by Saggéüs gesien word. Toe Christus in sy lewe ingekom het, het
hy dadelik begin om die belange van sy naaste te bevorder, want hy het gesê: "Here, ek gaan
die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit
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vierdubbel terug" (Luk. 19:8).
In die verduideliking van die sesde gebod is aangetoon dat God van ons eis om die skade van
ons naaste soveel as moontlik te voorkom. Maar die gelowige kan nie by hierdie negatiewe
bly staan nie. Daarom word die positiewe eis in ons optrede teenoor ons naaste hier in die
agtste gebod aan ons voorgehou as gesê word dat ons doelbewus daarna moet streef om die
belange van ons naaste waar ons kan en mag te bevorder. Dit is ook wat Paulus bedoel as hy
sê: "Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander" (Fil.
2:4). Dit geld ook wat ons stoflike besittings betref.
Mededeelsaamheid is trouens 'n ware Christelike deug, en tog wil dit voorkom of dit al hoe
minder onder ons gevind word. Ons moet in gedagte hou dat Christus ons op die
oordeelsdag ook sal meet aan die positiewe eis van die agtste gebod. En sal Hy dan nie dalk
aan ons sê: Ek het honger en dors gehad en julle het My nie iets gegee om te eet of te drink
gegee nie? "... Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle
dit aan My ook nie gedoen nie" (Matt. 25:45).
Eindelik eis die agtste gebod ook van ons om getrou te wees in ons werk. En juis deur daarin
getrou te wees, vertoon ons ook die beeld van God, want Christus het gesê: "My Vader werk
tot nou toe, en Ek werk ook" (Joh. 5:17). Werkloosheid en luiheid is 'n skending van die
beeld van God.
Nou moet ons egter die doel van hierdie werk suiwer sien. Die doel moet nie bloot wees om
'n goeie inkomste te verkry en vooruit te gaan in die lewe nie - hoewel dit vanselfsprekend
ook baie belangrik is - maar dit moet veral wees om aan God en ons naaste diensbaar te
wees. En as ware kinders van God moet ons mekaar ook help, want Hy, ons Vader, is die
groot Helper in die nood.
In Jesus Christus het Hy Hom ontferm oor die ellendiges - oor ons! En Christus self, wat die
ewebeeld van die wese van God is (Heb. 1:3), het die Joodse land deurgetrek en goed gedoen
so ver as wat Hy gegaan het. Sy hele lewe op aarde was een geweldige arbeid, en sy groot
doel was altyd om God te eer en die mense te help wat na liggaam en siel behoeftig was. As
ons gelykvormig is aan die beeld van die Seun van God (Rom. 8:29), sal ons ook aan die
positiewe eis van die agtste gebod voldoen.
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SONDAG 43
43.1 SENTRALE GEDAGTE
Dit gaan hier oor waarheid en leuens. Leuens (in al sy vorms) word verbied en waarheid
(in al sy vorms) word gebied. Tog gaan dit nie oor waarheid en leuens as abstrakte begrippe
nie, maar oor die mens wat nie 'n valse getuie (leuenaar) moet wees nie, maar altyd die
waarheid moet praat.
43.2 HOOFSIN
Daar is vier afsonderlike sinne wat ten nouste aan mekaar verbonde is en waarin daar op die
vorige sin(ne) voortgebou word. Die eerste deel (a) van die eerste sin kan as hoofsin beskou
word: "Ek mag teen niemand valse getuienis aflê nie". Anders gestel: Ek mag nooit 'n valse
getuie wees nie.
43.3 INLEIDING
Die Here wil nie net hê dat sy eie Naam beskerm moet word nie, maar ook die name van die
mense wat na sy beeld gemaak is. Daarom het hy naas die derde gebod, waarin die ydellike
gebruik van sy Naam verbied word, ook die negende gebod aan ons gegee: "Jy mag geen
valse getuienis teen jou naaste spreek nie."
43.4 INDELING
43.4.1 Die stryd tussen die waarheid en die leuen.
43.4.2 Die openbaringsvorme van die leuen.
43.4.3 Die oorwinning oor die leuen.
43.5 DIE STRYD TUSSEN DIE WAARHEID EN DIE LEUEN
Nadat God alles geskape het, lees ons van Hom: "Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak
het, en - dit was baie goed." in hierdie uitdrukking: "Dit was baie goed", lê ook die gedagte
opgesluit dat waarheid en waaragtigheid na die skepping op die aarde geheers het, want God
self is die God van waarheid en daarom ook die oorsprong en die bron van waarheid. Die
Skrif toon duidelik dat die drie enige God na sy wese waarheid is (Ps. 31:6; vgl. ook Joh.
14:6,17).
Satan wou egter die werk van God verwoes. Daarom het hy deur die sonde die ryk van die
leuen op die aarde kom stig. Christus sê trouens van hom: "Hy was van die begin af 'n
moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid
in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en
die vader van die leuen" (Joh. 8:44).
So het Satan hom reeds in die Paradys geopenbaar. Hy het die mens met leuens tot sonde
verlei, en dit was dan ook die begin van alle leuens en leuenagtigheid hier op aarde. Hier
ontspring die stroom van leuens wat weldra die hele aardbol sou oorspoel. En hierdie stroom
spoel voort tot aan die einde. As Satan dan nog 'n keer die geleentheid sal kry om sy mag te
ontplooi, sal hy ook geweldige sukses behaal met sy leuens. Dit blyk duidelik daaruit dat
Christus sê dat daar aan die einde baie valse Christusse en valse profete sal optree en wel met
groot sukses (Matt. 24:24).
Hierdie sukses met die leuen aan die einde sal Satan egter alleen kan behaal omdat God aan
die leuen in dié tyd vrye teuels sal gee. Omdat die mens steeds meer sal weier om die
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waarheid te aanvaar en veral die waarheid van God en die verlossing in Christus, daarom sal
God aan die einde die walle wat die leuen teëhou, stukkend stamp sodat die leuen tot die
mens se eie ondergang feitlik onbelemmerd oor die aarde sal stroom. Dit word ons duidelik
geleer in 2 Tessalonisense 2:10,11 as Paulus sê: "...omdat hulle nie die waarheid liefgehad en
tot hulle redding aanvaar het nie. Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling
oorgee sodat hulle die leuen sal glo. En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie,
maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word."
So sien ons wat die begin en die einde van leuens en die valse getuienis hier op aarde is. En
tussen hierdie twee punte lê al die verwoestende werk wat aangerig word deur die
leuenwoord in die lewe van die mens.
Iets van hierdie geweldige stroom van leuens en valse getuienis wat die aarde nou oorstroom
op pad na die Antichris toe, word in ons Kategismus aan ons voorgehou, en dan word dit
sonder skroom genoem "die eie werke van die duiwel"
43.6 DIE OPENBARINGSVORME VAN DIE LEUEN
43.6.1 Die sondes van die tong
Die negende gebod beteken volgens die Kategismus: "Dat ek teen niemand valse getuienis
mag aflê nie, niemand se woorde mag verdraai nie, geen kwaadspreker of lasteraar mag wees
nie, niemand ligvaardig of onverhoord mag veroordeel nie, maar alle lieg en bedreig as die
eie werke van die duiwel moet vermy".
Dit is die sondes van die tong. En as ons lees wat Jakobus oor hierdie sondes skrywe, dan
kry 'n mens die gevoel dat hy byna nie uitgepraat kan raak oor hierdie sondes nie. Die
sondes van die tong is volgens hom soos vuurvonke wat oral brand stig en verwoesting en
ellende saai, want hy sê: "Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid... Dit steek
die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die brand, en self word dit uit die hel
aan die brand gesteek" (Jak. 3:6).
Maar kom ons kyk wat doen die tong wat uit die hel aangestel is.
43.6.2 Valse getuienis
Die eerste wat genoem word, is valse getuienis. Daarmee word alle vorme van leuens en
valse getuienis bedoel: die wat binne én buite die geregshowe vertel word. Dit alles word
hier afgewys as eie werke van die duiwel.
43.6.3 Woorde verdraai
Verder word gesê dat ons niemand se woorde mag verdraai nie - in die eerste plek natuurlik
nie God se woorde nie. Satan het aan die begin God se woorde verdraai, en die mens wie se
tong uit die hel aangesteek is, doen dit vandag nog as hulle 'n valse leer verkondig of sondes
probeer goedpraat, en soms nogal met verwysing na 'n teks in die Bybel.
Maar ook die woorde van mense mag nie verdraai word nie. En 'n mens kry die indruk dat
sommige in die verdraaiing van ander se woorde 'n akrobatiese vaardigheid besit. Deur
sekere woorde van ander mense te verswyg en ander woorde van hulle te oorbeklemtoon,
word 'n totaal skewe beeld gegee van wat hulle werklik gesê het. Of hulle vertel sogenaamd
die waarheid net met 'n draai. Die leuensondes ken baie slinkse streke en listige planne, maar
dit is almal eie werke van die duiwel.
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43.6.4 Kwaadspreek en laster
Die volgende wat verbied word, is kwaadspreek en laster, dit wil sê skinderpraatjies
waardeur ek die naam van my naaste belaster en beswadder. Hier sien ons werklik ook die
waarheid van wat Jakobus sê: "... maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose
kwaad, vol dodelike gif" (Jak. 3:8). Dit ken baie kunsies om sy sondige doel te bereik en die
medemens se eer en goeie naam te verwoes.
Duisende slagoffers het al bitter smarte verduur deur die dodelike gif van dit tong.
Huisgesinne word daardeur verskriklike leed aangedoen en mense se goeie name beklad en
hulle toekoms verwoes. Daarom kan ons met volle instemming saam met Jakobus sê: "So is
die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n
groot bos aan die brand steek" (Jak. 3:5). En hierdie tong steek deur kwaadspreek soms 'n
klein vuurtjie aan die brand wat uiteindelik in groot, verwoestende tongbrande ontaard.
Dit is belangrik om daarop te let dat kwaadspreek nie noodwendig beteken dat leuens vertel
word nie. Kwaadspreek vind ook plaas waar die waarheid vertel word wat ander mense kan
benadeel. Dit sien 'n mens duidelik by Doëg. Die waarheid wat hy vertel het, het tot gevolg
gehad dat 85 priesters vermoor is (1 Sam. 22:9-10). Deur die waarheid wat hy vertel het, het
hy hom skuldig gemaak aan kwaadspreek, want hoewel hy die waarheid nie geskend het nie,
het hy die liefde wel geskend. Al het hy tegnies die waarheid gepraat, noem Dawid hom
desondanks 'n leuenaar en plaas hom daardeur op dieselfde vlak as die leuenaars (Ps. 52:4-6).
'n Waarheid sonder liefde is 'n kwaadsprekende en verwoestende waarheid. (Lees Joh.
1:14,17; Ef.4:15!) Daarom behoort dit nooit by 'n Christen gevind te word nie.
Kwaadspreek, laster, skinderpraatjies - eie werke van die duiwel.
verbonde kan ons moeilik oorskat.

Die gevaar daaraan

43.6.5 Onverhoord veroordeel
Verder word ons in die negende gebod verbied om iemand ligvaardig of onverhoord te
veroordeel of te help veroordeel. Voordat ons oordeel of veroordeel, moet ons eers weet
watter motiewe 'n bepaalde persone beweeg het en of 'n persoon werklik gedoen het waarvan
ons hom of haar verdink. Hoe haastig en vals oordeel ons nie soms bloot op grond van
vermoedens of gerugte nie! En dan begin daar dikwels 'n verdagmakery wat ons naaste baie
skade kan aandoen - sonder dat ons die werklike toedrag van sake ken.
Dit alles is maar 'n klein deeltjie van die stroom van leuensondes teen die negende gebod wat
besig is om al hoe vinniger en al hoe breër te stroom na die tyd van die groot leuenaar, die
Antichris. Tot bevordering van die vloei van hierdie leuenstroom word nie net die gesproke
woord gebruik nie, maar ook die geskrewe woord. En hierdie leuenwoord kan ook gedra
word deur die radio en die televisie en van politieke platvorms af verkondig word.
43.7 DIE OORWINNING OOR DIE LEUEN
Maar nou, midde in hierdie geweldige stroom van leuens wat uitmond in die hel, het Jesus
Christus as die onoorwinlike held kom staan en aan hierdie leuenwêreld geproklameer: "Ek is
die waarheid!" "Ek is die weg en die waarheid en die lewe" (Joh. 14:6).
Nadat Hy dit gesê het, was dit asof die duiwel met alle moontlike leuens op Hom toegesak
het om Hom ook tot leuens te probeer beweeg. Want in dieselfde nag waarin Hy gesê het:
"Ek is die waarheid" is Hy gevange geneem. En toe die redes vir sy beoogde veroordeling
dan vasgestel moet word, was dit net leuens en valse getuienis wat opgedis is. En as Hy die
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groot waarheid spreek dat Hy die Christus, die Seun van die lewende God is, dan is die
owerstes vals as hulle sê dat Hy godslasterlik gepraat het (Matt.26:65). Daarby kom nog die
leuen van Petrus wat, voordat die haan gekry het, gesê het: "Ek ken die Man nie" (Matt.
26:69-75).
Maar as Hy eindelik aan die kruis hang en uitroep: "Dit is volbring!" (Joh. 19:30), dan sê Hy
daarmee in hierdie verband: My taak om in die geweldige leuenstroom met die waarheid
alleen staande te bly en te oorwin - dit is volbring!
In Christus het die waarheid geseëvier.
So het Hy vir ons die leuen én die vader van die leuen oorwin en ook versoening gedoen vir
ons sondes en valse getuienis. Daarom het Christus ook in sy kinders wat Hy verlos het sy
Heilige Gees uitgestort. En heel treffend is dit dat Hy die Heilige Gees "die Gees van die
waarheid" noem (Joh. 14:17; 15:26; 16:13).
Deur hierdie Gees is ons nou verbonde aan Hom wat gesê het: "Ek is die waarheid", soos die
lote aan die wingerdstok verbonde is. En as ons die Heilige Gees nie wil bedroef nie en wil
lewe uit dankbaarheid van Christus se verlossing van die leuen en die vader daarvan moet
ons die waarheid liefhê en die waarheid praat.
Uit dankbaarheid, om Christus, "die Waarheid" ontwil, moet ek nou negatief alle leuens en
valse getuienis as die eie werke van die duiwel vermy. Positief moet ek, volgens die
Kategismus, "In die gereg en alle ander handelinge die waarheid liefhê, opreg spreek en
bely".
Dit is opmerklik dat hier nie net van ons geëis word om die waarheid te praat nie, maar veral
om die waarheid lief te hê. Dit wys ons op die gesindheid van die hart. En dit is tog so
vanselfsprekend. Want as ons Christus, wat self die Waarheid is, waarlik liefhet, sal ons nie
anders kan nie as om oral en altyd die waarheid te probeer praat.
Dan sal ons ook doelgerig probeer om ons naaste se eer en goeie naam te verdedig en te
beskerm, veral as daar agteraf sleg van hom of haar gepraat word.
Maar nou ken ons onsself: ons word so maklik verlei om ook hierdie gebod te oortree.
Daarom moet ons God gedurig bid met die woorde van die digter van Psalm 141: "Sit 'n wag
voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê".
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SONDAG 44
44.1 SENTRALE GEDAGTE
Die drie vrae en antwoorde in hierdie Sondag het nie net een sentrale gedagte wat al drie
beheers nie. Die vrae en antwoorde handel in werklikheid oor drie verskillende sake wat wel
'n onderlinge verband met mekaar het.
44.1.1

44.1.2

44.1.3

Vraag en antwoord 113 handel oor die tiende gebod. die sentrale gedagte daarin
is sondige begeertes. Negatief word alle sondige begeertes verbied en positief
word aangedui dat die mens innerlik moet streef na dit wat reg is in die oë van
die Here.
Vraag en antwoord 114 handel oor die onderhouding van die gebooie van God
en veral oor die moontlikheid vir die sondaar om die gebooie ten volle te
onderhou.
Vraag en antwoord 115 handel oor die sin en betekenis van die prediking van
die Tien Gebooie.

44.2 VRAAG EN ANTWOORD 113
44.2.1 Wat is die hoofsin?
Die eerste sin is die hoofsin: "Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van
God mag nooit in ons hart opkom nie."
44.2.2 Agtergrond
Nie alle begeertes is sondig nie. In die tweede deel van die antwoord word trouens gesê:
"Ons moet... 'n begeerte tot alle geregtigheid hê."
In die Bybel is daar sprake van begeertes van God, begeertes van Christus, begeertes van die
Heilige Gees, begeertes van die duiwel, begeertes van die mens, begeertes na die sondeval en
die betekenis van die verlossing van Christus en die werking van die Heilige Gees vir die
begeertes van die mens. Bestudeer dit in my boek Die Tien Gebooie (p. 293-298).
Wanneer is 'n begeerte sondig?
'n Begeerte is sondig as dit teen God se wil en in botsing met sy gebooie is. Anders gestel: 'n
begeerte is sondig as die daad waarin dit sigbaar of hoorbaar gekonkretiseer sou word,
volgens die Woord van God 'n sondige daad sou wees. Daarom is 'n normale begeerte na kos
nie sondig nie, terwyl die begeerte om kos te steel wel sondig is.
44.2.3 Waaroor gaan dit in hierdie vraag en antwoord?
Dit gaan oor die mens se innerlike gesindheid wat agter elke woord en daad lê. Soms kom
dit in die mens se woorde en dade tot openbaring, maar dikwels is dit vir ander mense
verborge. By God is dit egter wel bekend.
Eiewillige godsdiens, diefstal, moord, owerspel, ensovoorts kom eers in die vorm van
sondige begeertes op in die hart van die mens. As die mens die begeertes nie onderdruk en
uitban uit sy hart nie, gaan dit mettertyd oor in woorde en dade. Op dieselfde wyse word
lewensbeskouings en ideologieë gebore.
Met hierdie gebod sê God dat die sonde nie eers gekeer moet word as dit woorde of dade
word nie, maar as dit nog begeertes is (2 Kor. 10:5). By die behandeling van die vorige
166

gebooie is dit reeds aangedui. Die saak is egter so belangrik dat God aan die mens 'n
afsonderlike gebod daaroor gee.
Die vernaamste bron van sonde is nie Sodom of Hollywood of Johannesburg of pornografie
of geld of iets dergeliks nie, maar die hart van die mens. Die Kategismus lê daarom baie
nadruk op die hart van die mens: "... in ons hart opkom nie ..." en "... hartgrondig vyande van
alle sonde wees ..."
In die lig hiervan is Spr. 4:23 (1953 vertaling) van groot belang: "Bewaak jou hart meer as
alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe". Lees Die Tien
Gebooie (p.300-3012) oor die betekenis daarvan. Positief moet 'n mens jou hart vul met die
goeie soos Paulus dit stel in Filippense 4:8: "Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel
is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is - watter
deug of watter lofwaardige saak daar ook mag wees - daarop moet julle julle gedagtes rig."
44.3 VRAAG EN ANTWOORD 114
44.3.1 Die vraag
Kan die ware bekeerdes die gebooie van God volmaak onderhou? Die ongelowiges word
dus deur die vraag reeds uitgesluit.
44.3.2 Die hoofsin
Die hoofsin is: "Selfs die allerheiligstes het nog maar 'n geringe begin van hierdie
gehoorsaamheid."
In antwoord word 'n verdere seleksie gemaak. Onder die bekeerdes word die allerheiligstes
uitgesoek. Hier moet gedink word aan mense soos Abraham, Job, Paulus, ens. Selfs hulle
2

12.5

BEWAAK JOU HART

Om te voorkom dat sondige begeertes in die mens ontstaan, moet hy daarteen waak dat daar nie sondige
gedagtes van buite in sy hart ingedra word wat tot sondige begeertes aanleiding kan gee nie; anders gestel: hy
moet waak teen verkeerde en sondige beïnvloeding. Daarom moet die gelowige voldoen aan die eis wat in
Spreuke 4:23 (1953-vertaling) gestel word, naamlik: “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word,
want daaruit is die oorspronge van die lewe”.
Om ’n mens se hart te bewaak beteken om doelbewus voorsorg te tref dat daar geen sondige gedagtes deur
boeke, tydskrifte, rolprente, gesprekke, ongewenste vriende, ensovoorts in jou hart ingedra word nie. Want as
hierdie sondige gedagtes eers in jou hart posgevat het, kan dit maklik in sondige begeertes omgesit word, en
hierdie sondige begeertes kan weer na korter of langer tyd in sondige woorde of dade geopenbaar word. Jakobus
beskryf die groei van die sonde vanaf die begeerte in die hart tot by die uiteindelike punt wat dit bereik treffend
soos volg: “’n Mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes
bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood” (Jak
1:14–15).
In die lig van hierdie gevaar wat die mens bedreig, moet hy voortdurend soos Dawid bid: “Skep vir my ’n rein
hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees
van my af wegneem nie” (Ps 51:12–13). So bring God se gebod ’n mens by die gebed tot God.
Om jou hart te bewaak beteken egter nie net om negatief die sonde en die sondige daaruit te probeer weghou
nie, maar ook om dit positief te vul met goeie begeertes. Dit is ook wat Paulus op die oog het as hy sê: “Verder,
broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat
prysenswaardig is - watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees - daarop moet julle julle gedagtes rig”
(Fil 4:8). En een van die belangrikste maniere waarop ’n mens jou hart met goeie gedagtes en begeertes kan vul,
is om God se Woord te lees, te bestudeer, te oordink en daadwerklik daarna te strewe om dit ook uit te lewe en
so daders van die Woord te word (Jak 1:22–25)
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het in hierdie lewe maar net 'n geringe begin van die gehoorsaamheid.
Alle vorme van perfeksionisme word hier by die wortel afgesny. (Vgl. Pred. 7:20; Rom. 3:920; Rom. 7:14, 15, 18, 19; Fil. 3:12; 1 Pet. 1:18; 1 Joh. 1:8 en 1:1. Bestudeer 1 Joh. 3:6,8 en
9 in die Grieks. Let op dat die uitdrukking "sondig nie" in die praesens staan, dit beteken nie:
sondig nooit nie maar: hou nie aan met sondig nie.)
1 Joh. 3:6

πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν
οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν.

1 Joh. 3:8

ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος
ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ
διαβόλου.

1 Joh. 3:9

Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν
αὐτῷ μένει· καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται.

44.3.3 Die tweede sin
Die feit dat selfs die allerheiligstes nie volmaak gehoorsaam kan wees nie is nie 'n
verskoning om in sonde te lewe nie. By die ware bekeerdes is daar "'n ernstige voorneme ...
om volgens al die gebooie van God te lewe." (Vgl. Fil. 3:12). Omdat Paulus deur Christus
gegryp is (die indikatief), gryp hy ook al hoe meer aan Christus vas (die imperatief). So gaan
die mens voort op die pad van heiligmaking.
Hier kan aandag gegee word aan die misbruik wat gemaak word van Jesus se woorde: "Laat
die een van julle wat sonder sonde is. die eerste 'n klip op haar gooi" (Joh. 8:7). Gewoonlik
word vergeet dat Jesus die gesprek afsluit met die woorde: "Gaan heen en sondig nie meer
nie" (Joh. 8:11).
44.4 VRAAG EN ANTWOORD 115
44.4.1 Die vraag
Dit gaan Hier om die sin en betekenis van die verkondiging van die gebooie as niemand dit
tog in hierdie lewe kan onderhou nie.
Let veral op twee sake:
*
Dit is God wat die Tien Gebooie laat verkondig. Wie dit (en sekerlik ook die
Kategismusprediking daaroor) nalaat, tree op in stryd met God se wil.
*
Die gebooie moet, ook in die prediking, streng voorgehou word aan die gemeente.
Eintlik staan daar: skerp verkondig word. Die prediking hieroor moet dus nie 'n
afgewaterde moraliserende prekie wees nie maar 'n skerp verkondiging van die wil van
God in elkeen van die gebooie.
44.4.2 Die hoofsin (hoofsaak)
Die hoofsaak bestaan uit drie dele:
*
"Sodat ons ... ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken."
*
"Sodat ons ... die vergewing van sondes en die geregtigheid in Christus kan soek."
*
"Sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word."
'n Mens het dus hier in 'n enigsins gewysigde formulering met dieselfde drie dele te doen
waaruit die Kategismus bestaan: ellende, verlossing en dankbaarheid.
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44.4.3 Die verskillende dele
44.4.3.1 Om jou sondige natuur beter te leer ken
In Galasiërs 3:19 stel Paulus die vraag: "Wat beteken die wet dan?" Daarop antwoord hy:
"Dit is bygevoeg weens die oortreding ..." Deur die wet word die sonde in 'n sekere sin by
die sondige mens uitgelok. Hy wil juis doen wat verbied word. So word die sonde (sondaar)
gedwing om sy innerlik verdorwe en bose karakter te openbaar deur juis te doen wat God
verbied. Op die wyse word die mens gedryf om saam met Paulus te sê: "Ek. ellendige mens!
Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?" (Rom. 7:24).
44.4.3.2 Om die vergewing van sondes in Christus te soek
Wat die betekenis van die wet verder is, dui Paulus aan as hy sê: "Die wet is dus ons
tugmeester na Christus toe ..."(Gal. 3:24, 1953-vertaling; bestudeer die woord tugmeester).
Wat hy daarmee bedoel, word duidelik as hy vroeër in dieselfde hoofstuk eers sê: "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). Die skerp wetsprediking laat my die grootheid en die veelheid van my sondes sien en
die oordeel van God daaroor. Dit laat my soek na 'n verlosser. Daarom sê Paulus in
aansluiting by genoemde uitspraak: "Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet
deur vir ons 'n vloek te word" (Gal. 3:13). So is die wet dan 'n tugmeester na Christus toe.
44.4.3.3 Om al hoe meer na die beeld van God vernuwe te word
Uit dankbaarheid moet ek volgens God se wil lewe. As ek wil wat Hy wil, dan vertoon ek sy
beeld. (Vgl. NGB art. 14.) En wat Hy wil is (onder andere) in die Tien Gebooie aan ons
voorgehou.
Uit myself kan ons daartoe nie kom nie. Daarom word gesê dat ons God moet bid om deur
sy Heilige Gees kragtig in ons te werk sodat ons meer en meer sy gebooie kan gehoorsaam
en so sy beeld kan vertoon.
So bring die skerp wetsprediking (die gebod) ons by die gebed op ons knieë voor God. As
God beveel (gebied): Wees gehoorsaam aan al my gebooie, antwoord ek daarop met die
gebed: Here, om Christus ontwil, help my en gee my krag om werklik aan al u gebooie
gehoorsaam te wees en so u beeld te vertoon.
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SONDAG 45
45.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte kan soos volg aangedui word: Dit is noodsaaklik om gereeld en reg te
bid volgens die voorbeeld wat Christus ons gegee het.
45.2 HOOFSINNE
Antwoord 116: Die hoofsin bestaan uit twee dele wat neweskikkend langs mekaar staan:
*
("Die gebed is) die vernaamste deel van die dankbaarheid wat God
van ons eis."
*
"God (wil) sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle gee wat Hom
daarom bid en daarvoor dank."
Antwoord 117: Hier is drie gelykwaardige sinne wat onderling aan mekaar verbonde is:
*
"Ons moet alleen die enige ware God ... aanroep."
*
"Ons moet ons nood en ellende reg en grondig ken."
*
"Ons het hierdie vaste grond dat Hy ons gebed ... ter wille van die
Here Christus sekerlik wil verhoor."
Antwoord 118: Ons moet alle geestelike en liggaamlike behoeftes van God t>id.
Antwoord 119: Die Onse Vader.
45.3 INLEIDING
Al bid ons as gelowiges gereeld, is besinning oor die noodsaaklikheid, die vereistes en die
inhoud van die gebed vir ons voortdurend van die grootste belang. Word ons gebede nie
dikwels in sleur, 'n gedagtelose roetine nie? Bid ons genoeg as ons daaraan dink dat die Here
Jesus - juis Hy! - soms hele nagte deur gebid het? Ons praat, stry, konfereer, diagnoseer, kla
en dreig dikwels baie, maar bid ons in verhouding daarmee nie te min nie? Volhard ons in
die gebed (Luk. 18:1-8)? Bid ons reg in die lig daarvan dat Jakobus (4:3) aan sy lesers sê dat
hulle nie kry waarvoor hulle bid nie omdat hulle verkeerd bid?
Hieruit is dit duidelik dat gereelde besinning oor die verskillende aspekte van die gebed vir
die gelowige absoluut noodsaaklik is.
Daarby kom ook nog dat ons die gebed moet sien in die lig van die verbondsverhouding
waarin ons tot God staan. God het uit genade met ons 'n verbond gesluit. In dié verbond
beloof Hy om vir ons 'n God te wees en aan ons alles te gee wat ons na liggaam en siel nodig
het (Gen. 17:7). Dit is God se kant van die verbond. Ons kant van die verbond is dat ons
aan God gehoorsaam moet wees, Hom in alles moet dien en eer en Hom ook moet soek in die
gebed. As ons nou tot God bid, kan ons op grond van die beloftes wat Hy ons in die verbond
gegee het, pleit dat Hy aan ons moet gee wat ons van Hom vra. God wil ook hê dat ons sulke
smekinge en gebede tot Hom moet rig, want in Psalm 50:15 sê Hy: "Roep My aan in die dag
van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer".
Jakobus skryf: "Die gebed van die gelowige het 'n kragtige uitwerking" (Jak. 5:16). Waar dit
dus hier gaan om 'n saak wat 'n kragtige uitwerking het, is dit noodsaaklik dat ons
voortdurend ondersoek moet instel of dit dié plek in ons lewe inneem wat God wil hê dat dit
moet inneem.
45.4 INDELING
Hier word in hoofsaak oor drie aspekte van die gebed gehandel:
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45.4.1 die noodsaaklikheid van die gebed (antw. 116);
45.4.2 die vereistes vir die regte gebed (antw. 117);
45.4.3 die inhoud van die regte gebed (antw. 118,119).
45.5 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN DIE GEBED (vr. en antw. 116)
45.5.1 Die ontkenning van die noodsaaklikheid van die gebed
Daar word veral twee besware teen die noodsaaklikheid van die gebed geopper.
45.5.1.1 Die alwetendheid van God
In hierdie verband word dan gesê: God weet mos alles. Waarom moet ek dan nog tot Hom
bid en aan Hom vertel wat ek nodig het? Ons antwoord hierop:
*
Die gebed bestaan nie net daarin om iets van God te vra nie. Dit is selfs nie die
vernaamste deel van die gebed nie. Die belangrikste deel daarvan is om God te dank
en te prys (Ps. 50:14; 90:1,2; Hand. 4:24-30).
*
Die gebed moet ook dien om ons te laat besef hoe diep ons van God afhanklik is (Joh.
15:4,5; Op. 3:17).
*
Die gebed is ook die middel waardeur ek my hart kan uitstort voor die Here en Hom
kan vertel van al die probleme en moeilikhede waarmee ek te doen het (Ps. 62:9).
45.5.1.2 Die onveranderlikheid van God
In hierdie verband word beweer: Deur ons gebede kan ons nie die onveranderlike raadsplan
van God verander nie, en daarom het dit geen sin en betekenis om te bid nie.
Ons antwoord hierop: Die Skrif leer ons wel dat God onveranderlik is (Jak. 1:17), maar dit is
'n onveranderlikheid van 'n hoër orde as wat ons menslike en verduisterde verstand kan
begryp. Ook hier geld die woord van die Here: "Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my
optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes" (Jes. 55:9).
Daarby kom nog dat die Skrif so eg menslik van God praat deur te sê dat Hy berou gekry het
(Gen. 6:6, 1 Sam. 15:11) en afgesien van die voorneme wat Hy gehad het (Am. 7:3; Jona
3:10). Hierdie skynbare verandering van die onveranderlike God verstaan ons nie, en God is
dit ook nie aan ons verskuldig om Hom tot in die diepste van sy wese aan ons te openbaar
nie.
Wat wel duidelik is, is dat God geen ongenaakbare God is wat op dieselfde lyn as die
onafwendbare noodlot volgens heidense siening gestel moet word nie. Hy is 'n liefdevolle
God en hemelse Vader wat luister na sy kinders en ag gee op hulle gebede. Hy spaar Israel
op die gebed van Amos (Am. 7:3). Op die gebed van Elia sluit Hy die hemel toe dat dit nie
reën nie, en op sy gebed het Hy dit later weer geopen dat dit wel gereën het (Jak. 5:16 18).
Daarby kom nog dat die Here ons uitdruklik beveel om te bid (Ps. 50:15; Luk. 11:9; Kol. 4:2;
1 Tess. 5:17).
Hieruit is dit duidelik dat geen beroep op die onveranderlikheid van God ons mag verhinder
om gereeld te bid en aan te hou met bid nie (Luk. 18:12 8).
45.5.2 Die erkenning van die noodsaaklikheid van die gebed
Vir die Christen is die gebed om die volgende redes noodsaaklik:
45.5.2.1 Dit is die vernaamste deel van ons dankbaarheid teenoor God
In die gebed tree ek regstreeks in verbinding met God, ek praat met Hom en dank Hom vir al
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die seëninge en liefde wat ek van Hom ontvang.
Die gebed is die weerklank van God se genade in my lewe. Daarin toon ek dat ek Hom
liefhet omdat Hy my eerste liefgehad het (1 Joh. 4:19). Daarom al sou ek die Here dien en
dank deur my voorbeeldige, Christelike lewe, deur die bywoning van eredienste, deur die gee
van bydraes, ensovoorts, maar die gebed ontbreek by my of kom nie tot sy reg nie, dan is dit
duidelik dat daar êrens in my geloofslewe 'n groot skroef los is.
'n Dankbare, Christelike lewe sonder 'n gebed is totaal onmoontlik. Die ware Christelike
geloof openbaar hom juis in opregte dankbaarheid tenoor God. Dit sien ons baie duidelik in
Christus se antwoord aan die Samaritaan wat teruggekom het om Hom te dank en God te
verheerlik nadat Hy hom van sy melaatsheid genees het, terwyl nie een van die ander nege
wat genees is Hom ook kom dank het nie. Aan die Samaritaan het Jesus gesê: "Staan op en
gaan; jou geloof het jou gered" (Luk. 17:11-19).
Hoe belangrik die dankbaarheid as deel van ons gebed is, blyk ook duidelik uit Psalm 50:15
"Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy sal My eer."
45.5.2.2Die Here eis dit van ons
Dat die Here van ons eis om gereeld te bid, blyk duidelik uit die volgende uitsprake:
Lukas 11:9:
'Bid en vir Julle sal gegee word."
Kolossense 4:2,3:
"Volhard in die gebed! Wees daarby waaksaam en
dankbaar en bid tegelykertyd ook vir ons. Bid dat God
vir ons 'n deur vir die Woord oopmaak..."
1 Tessalonisense 5:17:
"Bid gedurig."
Baie mense het beswaar teen hierdie "gebed op bevel." Hulle sê dat jy net moet bid as jy so
voel, as jy lus het of 'n behoefte het om te bid. Hulle sê dat jy skynheilig is as jy net bid
omdat jy beveel word om te bid.
Dit is 'n baie gevaarlike sienswyse, want as jy net moet bid as jy 'n behoefte daaraan het, sal
die duiwel sorg dat jy nooit enige behoefte het om te bid nie, sodat jy heeltemal kan ophou
met bid.
Om ons teen dié gevaar te beskerm, het Christus ons beveel: Julle móét bid! Juis as ons nie
lus het om te bid nie, moet ons die innerlike koudheid en doodsheid voor God bely en Hom
smeek om in ons weer die behoefte te wek om te bid. En in die weg van die volhardende
gebed groei die behoefte ook om weer en meer te bid.
45.5.2.3 God wil hê dat ons sy genade en die Heilige Gees biddend van Hom moet vra
God kan sy genade en die Heilige Gees gee sonder dat Hy daarvoor gevra word, maar Hy wil
nie. Hy wil hê dat ons harte sy Vaderhart moet opsoek voor Hy dit aan ons gee.
God se genade en sy Heilige Gees - dit is wat ons nodig het: God se genade in Christus Jesus
waardeur ons van ons sondes bevry word en deel kry aan die ewige lewe; en die Heilige
Gees wat ons troos, lei, wysheid en insig gee en die weldade wat Christus verwerf het, tot ons
eiendom maak. Dit moet ons biddend van die Here vra.
Hier sien ons dat ons nie net tot die Heilige Gees moet bid nie maar ook om die Heilige Gees,
dit wil sê ons moet die Vader ook bid om sy Heilige Gees aan ons te skenk. En as ons dit in
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alle erns doen, sal God ook op sy tyd sy Gees aan ons gee - mildelik en oorvloedig. Christus
toon dit duidelik as Hy sê: "As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te
gee - die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra"
(Luk. 11:13).
45.5.2.4 Die gebed is noodsaaklik sodat ons lewe altyd op God gerig kan wees
Onder ons as mense is dit reeds so dat gesprekke, saamwees, die opsoek van mekaar se
teenwoordigheid en geselskap, ensovoorts nodig is om mekaar te leer ken, mekaar lief te kry
en aan mekaar gebind te wees. So is dit nou ook in ons verhouding tot God. As mense nie
met mekaar praat nie, raak hulle van mekaar vervreemd. En as ons nie met God praat nie en
ons Hom nie met ons laat praat nie, tree daar tussen Hom en ons vervreemding in.
Daarom moet ons voortdurend met God kommunikeer: ons moet Hom met ons laat praat
deur sy Woord in Skriflesing en prediking, en ons moet daarop antwoord met gebed.
Daarom is die gebed dringend nodig as ons ons geloofsband aan Hom sterk en stewig wil
hou, naby Hom wil lewe en wil sorg dat ons lewe altyd op Hom gerig bly (vgl. Eks. 33:1117; Jer. 2:10-13; Hos. 2; 2 Kor. 12:8-10).
Dit was juis die geheim van Daniël se geloofskrag. Sy lewe was op God ingestel, want hy
het voortdurend met God gekommunikeer: drie maal op 'n dag het hy hom afgesonder om te
gaan bid (Dan. 6,9).
Dit is ook die weg wat die Here Jesus ons wys as Hy, ondanks 'n baie druk program, Hom
tog dikwels byna die hele nag afgesonder het om te gaan bid (Matt. 14:23; Mark. 1:35).
45.6 DIE VEREISTES VIR DIE REGTE GEBED (vr. en antw. 117)
Jakobus skryf: "As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle
selfsugtige begeertes bevredig" (Jak. 4:3).
Hieruit is dit baie duidelik dat as ons verkeerd bid, God ons nie sal verhoor nie. Positief
gestel, beteken hierdie vermaning van Jakobus dat ons reg moet bid.
Op hierdie regte gebed handel vraag en antwoord 117 van die Heidelbergs Kategismus ook.
Dit blyk duidelik reeds uit die vraag wat gestel word, naamlik: "Hoe moet die gebed wees
wat God behaag en deur Hom verhoor word?"
Uit die Skrif en ons belydenis wil ons nou aandui wat die vernaamste vereistes is waaraan die
gebed moet beantwoord wat God sal verhoor.
45.6.1 Ons moet net die enige, ware God aanroep
Die eerste vereiste wat die Kategismus stel, is dat ons net die enige, ware God wat Hom in sy
Woord aan ons geopenbaar het, in die gebed moet aanroep.
Hiermee word die gebruik in die Roomse Kerk om nie net tot die drie-enige God te bid nie,
maar ook tot die sogenaamde heiliges soos Maria, die moeder van Jesus, afgewys.
Dit is egter nie net op hulle nie maar ook op ons van toepassing. Dit kan ook by ons gebeur
dat ons 'n valse voorstelling van God kan maak. Dan bid ons tot dié God wat ons vir onsself
in ons gedagtes gemaak het en nie tot die God wat Hom in sy Woord aan ons geopenbaar het
nie.
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As ek God byvoorbeeld voorstel as 'n harde, liefdelose, onbekende en ongenaakbare Wese en
nie as 'n regverdige God en 'n liefdevolle Vader deur Jesus Christus nie, dan bid ek tot 'n
ander God as die Een wat Hom in sy Woord aan my geopenbaar het. En dan sal my gebed
ook nie die versoek wees van 'n kind tot sy of haar Vader nie maar eerder 'n sprong in die
duisternis.
Maar nou leer die Skrif ons dat God nie 'n koue, harde en onbekende God is nie. Hy is ons
Vader deur Jesus Christus en die Hoorder van ons gebede. Só moet ons Hom aanroep.
45.6.2 God se eer moet voorop staan
Die mense aan wie Jakobus geskryf het, was van plan om dit waarvoor hulle gebid het te
gebruik om hulle selfsugtige begeertes te bevredig (Jak. 4:3). Dit beteken dat hulle dit wat
hulle in die gebed van God gevra het, wou gebruik in diens van die sonde en nie tot eer van
God nie.
Ons moet daarteen waak dat ons gebede nie net om onsself en ons eie belange draai nie. Ons
moet veral daarteen waak dat ons gebede nie deur 'n sondige motief beheers word nie. Ten
diepste moet ons gebede altyd gerig wees op die eer van die Here.
Die Onse Vader is ook in hierdie verband vir ons 'n treffende voorbeeld, aangesien die eerste
drie bedes daarvan handel oor die sake van die Here: U Naam geheilig word, U koninkryk
kom, U wil geskied.
45.6.3 Onderwerping aan God se wil
Ons moet ons in ons gebede steeds aan God se wil onderwerp. Die duidelikste voorbeeld van
so 'n onderwerping in die gebed aan God se wil vind ons by Jesus Christus self in sy
gebedsworsteling in Getsémané toe Hy gebid het: "My Vader, as dit moontlik is laat hierdie
lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil"
(Matt. 26:39; Luk. 22:42).
Ons moet onthou dat God in sy alwetendheid altyd weet wat die beste is vir ons of vir hulle
vir wie ons bid. Daarom moet ons wel in alle erns bid, maar dit dan op so 'n wyse doen dat
ons God nie beterweterig probeer voorskryf nie, maar in kinderlike ootmoed dit of dat van
Hom vra. En dan doen ons dit met die gedagte daarby dat as Hy anders doen as wat ons van
Hom vra, dit uiteindelik tog vir ons of vir diegene vir wie ons bid, die beste is, omdat Hy
alles ten goede laat meewerk vir hulle wat Hom liefhet (Rom. 8:28).
45.6.4 Ons moet God van harte aanroep
Ons moet God in ons gebede van harte aanroep. Dit beteken dat ons gebede werklik uit ons
harte moet opkom. Elke woord in ons gebede moet opreg bedoel wees.
Negatief beteken dit dat ons gebede nie net lippetaal moet wees nie; dit moenie net rympies
wees wat ons opsê nie. Gedagtelose gebede is vir die Here 'n gruwel. Dan "eer" ons Hom
met ons monde en lippe, terwyl ons harte ver van Hom af is (Jes. 29:13).
Hieruit kan ons sien dat om werklik te bid. 'n inspannende taak is. Dit vereis konsentrasie en
doelgerigtheid. Dit verg die inspanning van al ons kragte. Daarom word van ware gebede
dikwels tereg gepraat as gebedsworstelinge. En hoe ernstig so 'n gebedsworsteling kan wees,
sien ons ook weer by ons Heiland as sy sweet in Getsémané word soos bloeddruppels wat op
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die grond val.
45.6.5 Ons moet God verootmoedigend aanroep
Ons moet ons nood en ellende reg en grondig ken sodat ons ons voor God kan verootmoedig.
As ek nie weet dat ek blind is nie, sal ek nie kan bid om te sien nie. Net so, as ek my nood
vanweë my sonde nie ken nie, sal ek nooit kan bid om redding en vergewing nie. Bowendien
kan ek dan maklik verwaand en hoogmoedig voor God word - soos die Fariseër (Luk. 18:9
14) - en dit haat die Here. Want die gesindheid wat die Here van ons vra, is 'n gebroke hart
en 'n verslae gees (Ps. 51:19).
Ek moet nie net met my verstand saamstem dat ek 'n sondaar is nie, maar ek moet die
brandpyn van my sonde voel. Dan alleen sal ek my werklik voor God kan verootmoedig en
soos die gelowige Esra kan bid: "My God, ek is te skaam, ek het nie die vrymoedigheid om
my kop voor U op te tel nie. Ons sonde is hoog opgestapel, ons misdade staan hemelhoog"
(Esra 8:6).
45.6.6 Ons moet smekend bid
Hierdie aspek van die gebed sluit aan by die vorige punt. Wie werklik met verootmoediging
bid, kan nie anders as om ook smekend te bid nie.
Smeek behels die gedagte dat jy weet dat jy niks verdien nie. Die smeker besef: of daar aan
sy verlangens en begeertes voldoen sal word of nie, word slegs bepaal deur die goedheid,
guns, genade en barmhartigheid van die een van wie hy iets verlang. Daarom vra hy nie net
nie: hy pleit, hy smeek. En as jy smeek, vra jy nie iets waarop jy reg of aanspraak het nie,
maar iets wat jy slegs kan verkry as die persoon van wie jy dit vra, hom oor jou ontferm en
aan jou 'n guns of weldaad wil bewys.
Só moet ons tot God bid.
Dit is opvallend hoe dikwels daar in die Skrif van die gebed as 'n smeking gepraat word, en
gebed en smeking ook in een asem genoem word. In die gebed van Salomo (1 Kon.
8:30,33,38,45,52,54,59) en die gebed van Daniël (Dan. 9:3,17,20,23) word die aspek van
smeking in die gebed ook baie sterk beklemtoon. Dit kom ook duidelik na vore in verskeie
Psalms (Ps. 6:10; 28:2,6; 31:23; 86:6; 116:1; 130:2, ens.) Ook in die Nuwe Testament word
daar 'n nou verband gelê tussen gebed en smeking (Hand. 1:14; Ef. 6:18; Fil. 4:6; Tim. 5:5;
Hebr. 5:7).
Hieruit is dit duidelik dat ons gebede ook die karakter van smekinge moet hê.
45.6.7 Ons moet vertrouend bid
Ons moet glo en vas vertrou dat, hoewel ons dit heeltemal onwaardig is, God ons tog, ter
wille van sy Seun Jesus Christus, sekerlik wil en sal verhoor.
God het uit genade om Christus ontwil met ons 'n verbond gesluit. In die verbond het Hy
onderneem om ons te versorg, te bewaar, te beskerm, te help in nood en te voorsien in ons
behoeftes. Tot hierdie God, wat Hom met 'n eed aan my verbind het om my God te wees, rig
ek my as ek bid. Daarom moet ek glo dat Hy my sal verhoor.
Ons moenie bid en dan dink dat God ons tog nie sal verhoor nie. As ons dit doen, maak ons
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van die gebed 'n klug. Calvyn het gesê: "God word verskriklik kwaad as ons van Hom 'n
weldaad vra, maar intussen nie verwag om dit van Hom te verkry nie".
Ons moet selfs nie twyfel as ons bid nie, want Jakobus sê: "Maar 'n mens moet gelowig bid
en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind
aangejaag en heen en "weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en
onbestendig is in al sy weë, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie" (Jak. 1:68).
Al mag ons God nooit probeer voorskrywe hoe en wanneer Hy ons gebede moet verhoor nie,
moet ons tog bid in die vaste vertroue dat die God wat sy eer daarin stel om 'n Hoorder van
die gebed genoem te word, ook my gebed sal verhoor.
45.6.8 Ons moet volhardend bid
Ons moenie net twee of drie maal bid, en as ons dan nie ontvang wat ons gevra het nie, maar
ophou met bid nie. In Lukas 18:1 lees ons: "Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om
duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word." En dan
vertel Hy aan hulle die gelykenis van die weduwee en die onregverdige regter.
Hieruit is dit duidelik dat ons moet aanhou met bid totdat ons van die Here op een of ander
wyse 'n antwoord daarop ontvang het. Dikwels dien so 'n aanhoudende gebed juis om ons al
hoe nader aan die Here te bring en al hoe vaster aan Hom te bind.
45.6.9 Ons moet dankend bid
Ons moenie vergeet om die Here te dank vir al die seëninge wat ons reeds van Hom ontvang
het nie (1 Kol. 4:2,3). Daarop is reeds die aandag gevestig. (Vgl. 45.5.2.1.)
In aansluiting hierby moet ons die Here ook loof en prys in ons gebede. Dit geskied wel op
besondere wyse in ons lofsange tot eer van die Here. Tog mag dit ook in ons gebede nie
ontbreek nie.
Ons sien hierdie aspek van die gebed besonder duidelik in die dankbare reaksie van Josafat
en Juda nadat die Here hulle vyande verslaan het. Hulle optrede word dan soos volg geteken:
"Op die vierde dag het hulle 'n samekoms gehou in die Lofdal. Hulle het die Here daar
geloof, daarom noem hulle dié plek tot vandag toe die Lofdal" (2 Kron. 20:26; vgl. ook Ps.
100:4; 135:1; 146:1,2; Luk. 2:13,20; Rom. 9:5).
45.7 DIE INHOUD VAN DIE REGTE GEBED (vr. en antw. 118,119)
45.7.1 Alle geestelike en liggaamlike behoeftes
As ons bid, wat moet ons van God vra? Die Kategismus antwoord kort en saaklik: "Alle
geestelike en liggaamlike behoeftes." Dit is ook presies wat die Skrif ons leer. So skryf
Paulus: "maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God
bekend" (Fil. 4:6). En Jakobus sê: "Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo.
Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het" (Jak. 1:17).
Dus, alles wat ons werklik nodig het, moet ons van God bid: nie net die groot dinge nie, maar
ook die sogenaamde klein dingetjies, want iets wat vir ons klein lyk, kan miskien op die ou
end van beslissende betekenis in ons lewe wees.
Dit word hier ook duidelik gestel dat ons nie net vir ons liggaamlike of stoflike behoeftes
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(kos, klere, krag, gesondheld, ens.) moet bid nie maar ook vir ons geestelike behoeftes
(gehoorsaamheid aan God, krag om die sonde te weerstaan, groter liefde tot God, meer
vrugte van geloof en bekering, ens.) Die geestelike behoeftes word selfs eerste genoem, en
ook heeltemal tereg. Christus leer ons immers om eers die koninkryk van God en sy
geregtigheid te soek, en dan sal die Here self verder sorg dat ons ook vir ons stoflike en
liggaamlike lewe kry wat ons werklik nodig het (Matt. 6:31-43).
45.7.2 Die Onse Vader as voorbeeld
Die Onse Vader kan in verskeie opsigte die ideale en selfs die volmaakte gebed genoem
word. Dit word duidelik as onder andere op die volgende gelet word:
45.7.2.1 Die eer van God staan voorop
Die eerste drie bedes is 'n smeking dat die eer van God bevorder moet word: sy Naam moet
geheilig word, sy koninkryk moet kom, sy wil moet geskied. In die laaste drie bedes word
wel gebid vir die behoeftes van die mens, maar dan op so 'n wyse dat, as daaraan voldoen
word, die eer tog uiteindelik aan God gegee moet word. En die gebed word afgesluit deur
God te eer vir sy grootheid, almag en heerlikheid.
45.7.2.2 Liefde tot God en tot die naaste
Aan die eis om God bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself, word op besondere wyse
voldoen in hierdie gebed.
Die liefde tot God word daarin geopenbaar dat ons hier biddend smeek om die heiliging van
sy Naam, die koms van sy koninkryk en dat sy wil in alles moet geskied.
Die liefde tot die naaste sien ons daarin dat die woorde ek en my nie hierin voorkom nie,
maar net die woorde ons: ons bid tot ons Vader vir ons daaglikse brood, vir die vergewing
van ons sondes en dat ons nie in versoeking gelei moet word nie. Ek bid dus vir my én my
medemens, en in besonder vir my medegelowiges.
45.7.2.3 Ons nood en ellende reg ken
Wie hierdie gebed in alle erns bid, toon daarmee dat hy sy nood en ellende reg ken. Hy ken
sy stoflike behoeftes soos blyk uit die gebed om brood, maar hy ken ook sy geestelike
behoeftes, want hy bid om die vergewing van sy sondes en om bewaring teen die verleiding
en versoeking deur die duiwel.
45.7.2.4 Vertrouend bid
Die vertroue waarin hier gebid word, word veral daarin geopenbaar dat ons God hierin
aanspreek as ons Vader. As 'n kind hier op aarde in vertroue na sy vader kan gaan en hom
om hulp kan vra, kan ons met baie meer vertroue na ons hemelse Vader gaan en Hom vra wat
ons nodig het. Want as Hy bereid was om sy eie Seun te gee om ons te verlos, dan sal Hy
ook mos verder aan ons alles gee wat ons nodig het (Rom. 8:32). Bowendien leer Christus
ons dat die versorgende liefde van ons hemelse Vader die van 'n aardse vader ver te bowe
gaan (Matt. 7:11). Daarom kan ons in volle geloofsvertroue bid: "Onse Vader ..."
45.7.2.5 Die regte verhouding tussen geestelike en liggaamlike behoeftes
In hierdie gebed kry ons ook die regte verhouding tussen die geestelike en liggaamlike
behoeftes. Van die laaste drie bedes wat spesifiek handel oor die behoeftes van die mens, is
slegs een daarvan op ons stoflike behoeftes gerig (die vierde) en twee op ons geestelike
behoeftes (die vyfde en sesde).
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45.7.2.6 Kort en saaklik
Hierdie gebed is kort en saaklik en ons vind daarin geen ydele herhaling van woorde
waarteen Christus gewaarsku het nie (Matt. 5:7).
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SONDAG 46
46.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte van hierdie Sondag kan soos volg aangedui word: Die verhewe en
almagtige God is om Christus ontwil ons liefdevolle Vader.
46.2 HOOFSINNE EN HOOFSAKE
46.2.1 Vraag en antwoord 120
Die eerste sin moet hier as hoofsin beskou word. Dit kom daarop neer dat ons God as Vader
moet aanspreek sodat daar van die begin van ons gebed af by ons 'n gesindheid van
kinderlike vrees en vertroue teenoor God sal wees.
Dit is egter opvallend dat, anders as in die meeste ander antwoorde van die Kategismus, die
hoofsaak van die antwoord nie in die eerste sin (hoofsin) staan nie maar aan die begin van die
tweede sin in die woorde "... dat God deur Christus ons Vader geword het." Ons kan God
immers alleen met kinderlike vrees en vertroue aanroep as Hy ons Vader geword het.
Bowendien is die feit dat Hy deur Christus ons Vader geword het die groot indikatief waarop
die hele antwoord 120 en trouens die hele Onse Vader gebou is. Daarom word dit ook
genoem "die grond van ons gebed."
46.2.2 Vraag en antwoord 121
Hier is twee sinne wat neweskikkend langs mekaar staan. Dit wys op die betekenis van die
woorde "wat in die hemel is". Daardeur word die aandag eerstens op God se hemelse
majesteit en tweedens op sy almag gevestig. Die hemelse majesteit sluit aan by die
kinderlike vrees (eerbied) en die almag by kinderlike vertroue in die vorige antwoord.
46.3 INLEIDING
Dat ons, wat nietige en skuldige sondaars is, die ewige, almagtige en heilige God ons Vader
kan noem en onsself sy kinders, is 'n voorreg wat so groot is dat ons dit nie met woorde kan
beskryf nie. Daarom kon Johannes ook sê: "Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys
het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook" (1 Joh. 3:1).
Daar is geen ander god wat deur die mense in hulle dwaasheid uitgedink is, wat in hierdie
opsig naastenby met die enige, ware God vergelyk kan word nie. Die Boeddhiste ken geen
hemelse vader nie, want hulle god is maar net 'n vae, onbegryplike, onpersoonlike wese.
Ook die god van die Moslems (aanhangers van Mohammed) is geen vader nie, want hy
handel slegs volgens die wette van die "ewige noodlot".
Maar ons God is om Christus ontwil ons Vader. Dit beteken dat die troue sorg van 'n aardse
vader en die tere liefde van 'n aardse moeder in Hom verenig en duisend maal verhoog is.
Ons het 'n God met wie ons die aangenaamste, persoonlike omgang kan hê baie intiemer as 'n
kind met sy aardse vader of moeder.
46.4 INDELING
46.4.1 God is ons Vader:
46.4.1.1 die rede waarom God ons Vader is en so aangespreek moet word;
46.4.1.2 die gesindheid wat ons teenoor ons Vader moet openbaar;
46.4.1.3 die betekenis wat dit vir ons het dat Hy ons Vader is.
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46.4.2 Ons Vader is in die hemel:
46.4.2.1 ons moenie aards van Hom dink nie;
46.4.2.2 ons moet weet dat Hy almagtig is.
46.5 GOD IS ONS VADER (vr. en antw. 120)
In die antwoord van die Kategismus is daar veral drie sake wat besondere aandag verdien:
46.5.1 Die REDE waarom ons God as Vader kan aanspreek
Om God as Vader te kan aanspreek, toon dat daar 'n besondere band tussen Hom en ons is:
Hy die Vader - ons sy kinders. Dit is so eenvoudig dat 'n klein kindjie kan verstaan wat
daarmee bedoel word.
Hierdie vaderskap van God het ons nie verdien nie, want vanweë die sonde is ons vyande van
God (Rom. 5:10), van nature is ons "kinders van die toorn" (Ef. 2:3, 1953-vertaIing). Maar
deur die borgtogtelike lyde en soenverdienste van Christus het Hy vir ons die reg en die
voorreg verwerf om kinders van God te word sodat ons Hom ons Vader kan noem. Daarin
word die groot liefde van die Vader ook op 'n besondere wyse geopenbaar soos Johannes in
die reeds aangehaalde uitspraak duidelik aantoon (1 Joh. 3:1). Te midde van so baie mense
wat hulle om verskeie redes "vaderloos" voel, het ons die voorreg om te weet dat ons 'n
Vader het wat na ons luister en ons versorg en dra deur die lewe.
Maar omdat God ons Vader is, moet ons Hom ook so aanspreek. Christus het immers gesê:
'So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is ..." (Matt. 6:9). En die Kategismus
beklemtoon ook dat Christus ons beveel het om God so aan te spreek (vr. 120).
46.5.2 Die GESINDHEID waarin ons God as Vader moet aanspreek
Daar is twee dinge wat onafskeidelik aan kindskap verbonde is, en dit is eerbied - wat in die
Kategismus vrees genoem word - en vertroue. 'n Kind wat waarlik kind is, het eerbied vir sy
vader, respekteer hom en tree met agting teenoor hom op. Maar so 'n kind het ook vertroue
in sy vader: wat hy nooit aan iemand anders sal sê nie, sal hy met vertroue aan sy vader sê.
Die kinderlike eerbied laat die kind sê: Vader sal beslis oor hierdie of daardie saak. Die
kinderlike vertroue laat hom sê: Vader sal só oor die saak beslis dat dit uiteindelik vir my die
beste is, ook al gee hy my nie wat ek van hom vra nie.
As ons met eerbied bid, sal ons God nie hiet en gebied in ons gebede nie, maar kinderlik vra
en smeek. As ons met vertroue bid, sal ons gebede nie 'n sprong in die donker wees nie,
maar 'n roepstem om hulp van 'n kind na sy Vader wat wil en sal luister. Die vertroue hou
verband met die woorde "in die geloof bid" verderaan. Die vertroue dui op die sekerheid wat
die kind het dat hy sy vader (Vader) op sy woord (Woord) kan neem.
'n Mens moet ook in gedagte hou dat hier sprake is van kinderlike vrees en vertroue.
Christus het immers ook gesê: "Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos
kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie" (Matt.
18:3). Dit is juis hierdie kinderlike vrees en vertroue wat op die Vader gerig is wat aan die
gelowige as kind van God ook die vrymoedigheid gee om na God te gaan en sy hart uit te
stort voor sy Vader (Ps. 62:9).
46.5.3 Die BETEKENIS daarvan dat ons God as Vader aanspreek
46.5.3.1 Hy verhoor ons gebede
Die Kategismus sê dat, as ons in die geloof bid, Hy "ons veel minder ... sal weier as wat ons
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vaders aardse dinge vir ons ontsê."
God is 'n verhoorder van die gebede van sy kinders (Ps. 50:15; 65:3; Joh. 14:13,14; 15:16).
In vaderlike bewoënheid gee Hy om vir sy kinders (Ps. 103:13) en wil Hy graag aan hulle
gee wat hulle van Hom vra. Christus stel dit duidelik: "As julle wat sleg is, dan weet om vir
julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie
gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?" (Matt. 7:11).
Ons moet egter daarop let dat daar staan dat God "ons veel minder dit wat ons van Hom in
die geloof bid, sal weier ...". Dit beteken dat God nie altyd al ons gebede verhoor nie. Dit
bring ons by die hele probleem van die onverhoorde gebede. En die oplossing van die
probleem is juis geleë in die vaderskap van God.
Ons hemelse Vader weier soms om aan ons te gee wat ons van Hom vra. Dit doen aardse
vaders soms ook teenoor hulle kinders, en dit móét hulle ook doen as hulle kinders verkeerde
dinge van hulle vra. Dit is alleen 'n dwase vader wat aan sy kind 'n gelaaide rewolwer gee
om mee te speel net omdat die kind dit graag wil hê. God is egter 'n volmaakte en alwyse
Vader en Hy weet die beste wat ons nodig het. Hy weet dat ons vanweë die sonde dikwels
dom kinders is wat iets vra wat nie vir ons goed is nie en soms selfs gevaarlik is. As Hy dus
'n versoek van ons afwys, kan ons daarvan seker wees dat dit tot ons beswil is. Die afwysing
van so 'n bede openbaar dus 'n groter genade en liefde van God as die voldoening daaraan.
Daarom was Paulus later in sy lewe ook dankbaar dat die Here sy gebed om die verwydering
van die doring in die vlees nie verhoor het nie (2 Kor. 12:9,10). Ander voorbeelde van
onverhoorde gebede is die van Moses (Deut. 3:23-28) en Dawid (2 Sam. 12:16-23). In 'n
sekere sin sou 'n mens hier ook die gebed van Christus in Getsémané kan noem (Matt. 26:3640; Luk. 22:39 46).
46.5.3.2 Ons moet soos kinders van God lewe
Deur God aan te spreek as "onse Vader" word daar ook 'n hoë en Heilige roeping op ons
geplaas, naamlik dat ons ook moet lewe soos sy kinders. Daarom sê God ook van sy volk:
"Hulle is tog my volk, kinders wat nie sal lieg nie" Jess. 63:8, 1953-vertaling). Hierdie
roeping om daadwerklik soos God se kinders te lewe, is deel van die imperatief wat
voortvloei uit die indikatief dat God vir ons deur Christus 'n Vader geword het en ons tot sy
kinders aangeneem het.
As ons lewe soos hulle wat die duiwel as vader het en die werke van daardie vader doen, en
God dan tog as "onse Vader" aanspreek, dan lieg ons en druk God sy ore toe reeds aan die
begin van ons gebed. As ons nie werklik soos God se kinders lewe nie of altans met alle mag
probeer om dit te doen nie, kan ons God eintlik nie aanspreek as "onse Vader" nie, behalwe
as ons wil huigel.
Vanselfsprekend sal elke ware gelowige huiwer om God as Vader aan te spreek as hy na sy
eie sondige hart en lewe kyk. Maar as hy dan in die geloof sien hoe Christus die weg na God
se Vaderhart geopen het, sal hy met innige dankbaarheid weet dat hy ter wille van die
soenverdienste van Christus, God tog as Vader kan aanspreek.
46.6 ONS VADER IS IN DIE HEMEL (vr. en antw. 121)
Deur die byvoeging "wat in die hemel is", word veral twee sake by ons ingeskerp:
46.6.1 Ons moenie aards van God dink nie
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Dit kan so maklik gebeur dat ons God met ons menslike mate probeer meet. Dan maak ons
of Hy ook 'n mens is en daarom ook soos 'n mens beoordeel kan word. Dan dink ons dat Hy
partydig, onbillik, hard en onregverdig is.
Maar nou word die woorde "wat in die hemele is" bygevoeg om aan al dergelike gedagtes 'n
end te maak. Want hierdie woorde moet ons dadelik laat dink aan 'n ander uitspraak van God
in sy Woord: "Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede
en my gedagtes bo julle gedagtes" (Jes. 55:9).
Ons verstaan die hoë gedagtes van God nie altyd nie, net soos 'n kind hier op aarde nie altyd
die gedagtes van sy vader verstaan nie. Maar juis daarom word van ons kinderlike eerbied
gevra as ons God nader. Al is sy gedagtes so geweldig hoog, vir sy kinders is dit altyd
gedagtes wat die goeie vir hulle beoog, en hiernamaals sal ons God altyd prys vir hierdie
wyse en goeie gedagtes van Hom oor ons.
46.6.2 Ons moet weet dat Hy die Almagtige is
Die byvoeging "wat in die hemele is", dien ook om ons te wys op die almag van God. Hy
wat in die hemel is, is tog Skepper en Regeerder van alle dinge en niks is vir Hom
onmoontlik nie.
So word reeds by die begin van ons gebed getoon dat ons Vader die almagtige God is wat
geen ding wat ek van Hom vra, nie kan doen as Hy dit wil doen nie. Hy kan my verlos uit
doodsgevare. Hy kan my laat gesond word as die dokters my klaar as 'n hopelose geval
opgegee het.
So word die almag van ons hemelse Vader aan ons voorgehou om ons kinderlike vertroue op
Hom nog meer te versterk.
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SONDAG 47
47.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is die gebed dat God se Naam geheilig moet word, of duideliker gestel:
die gebed om daartoe te kom om God in alles te eer en te prys.
47.2 HOOFSIN
Die hoofsin is: "Gee dat ons U reg ken en ... U heilig, roem en prys." dit gaan dus primêr om
die eer van God.
47.3 INLEIDING
Hierdie eerste bede is nie net 'n gebed nie maar ook 'n skuldbelydenis.
Ons verstaan dit eers as ons daaraan dink dat dit in die paradys vóór die sondeval nie gebid is
nie en in die hiernamaals op die nuwe aarde ook nie gebid sal word nie.
Deur die leuen van Satan in die paradys en die mens se gehoorsaamheid aan hierdie leuen is
'n onheilige fontein geopen met 'n stroom wat die hele aarde oorspoel; en oral waar dit
gekom het, het dit God se Heilige Naam beklad en ontheilig. Deur die sonde is God op die
agtergrond geskuif sodat sy Naam nie meer oral geheilig, geëer en geprys word nie. Meesal
ontvang die Eie Ek die eer wat God moet ontvang.
Deur hierdie eerste bede bely ons nou eintlik: Vader, u Naam beteken in werklikheid tog so
vreeslik min in my lewe. My eie naam of die name van regeringshoofde of bestuurders is
dikwels by my hoër aangeskrewe as u Naam. Vergeef ons dat dit so is en help ons arme
sondaars dat u Naam weer die regte plek in ons lewens sal inneem.
Dat daar juis in die eerste bede gebid word vir die heiliging van God se Naam, is verder nie
maar net 'n blote volgorde nie maar dit openbaar 'n lewenshouding: die eer van God se
Naam moet altyd die eerste plek in ons lewens en ons gebede inneem. Daarom bid ons nie in
die eerste plek vir dit wat ons nodig het of graag wil hê nie - dit kom later! - maar dat God se
Naam geëer en geprys moet word. (Vgl. H. Ridderbos. Komst van het koninkrijk, par, 29,
p.222).
47.4 INDELING
Die volgende sake kom aan die orde:
47.4.1 die gebed om God reg te ken;
47.4.2 die gebed dat God geëer en geprys moet word;
47.4.3 die gebed om te kan lewe tot sy eer.
17.5 DIE GEBED OM GOD REG TE KEN
Die woord "Naam" het hier nie die betekenis wat dit meesal onder ons as mense het, naamlik
om iemand te identifiseer of van ander te onderskei nie. Met die Naam van God word hier
God self bedoel. Ons bid dus in hierdie eerste bede dat God self geheilig moet word.
Ons kan God alleen heilig en eer as ons Hom reg ken. Onder ons as mense is dit tog ook so.
As ek iemand sleg ken, koester ek maklik verkeerde gedagtes oor hom of haar, terwyl nadere
kennismaking my dikwels laat besef hoe verkeerd ek was.
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Veel meer is dit so met God. uit die regte kennis van God vloei die heiliging van sy Naam
voort, net soos 'n slegte kennis van Hom noodwendig moet lei tot 'n ontheiliging van sy
Naam, want dan kan ons so maklik verkeerde dinge aan Hom toeskryf.
Daarom moet ons God reg ken. En omdat die Bybel die vernaamste bron is waaruit ons
kennis van God kan kry, moet ons voortdurend volhard in die studie en ondersoek van die
Skrif. Daaruit sal ons sy almag en grootheid, maar ook sy liefde, trou, goedheid en
verdraagsaamheid teenoor ons leer ken.
In die lig van die Skrif leer ons God ook uit die natuur ken. Sy wysheid in die plante- en
dierewêreld: sy grootheid en almag in die skepping en onderhouding van alles; hoe Hy die
verloop van die geskiedenis van die mens gestuur en gelei het - dit alles en baie meer sal ons
dan daartoe bring om Hom te eer en te prys.
In hierdie eerste bede bid ons nou dat God ons moet help om Hom reg te ken sodat ons Hom
kan heilig en eer soos ons dit behoort te doen.
47.6 DIE GEBED DAT OOD GEËER EN GEPRYS MOET WORD
In hierdie verband is die woord "heilig" van besondere belang.
Die woord "heilig" het 'n negatiewe en positiewe betekenis. Negatief beteken dit 'n afkeer, 'n
afsondering, 'n apartheid van alles wat sondig, boos en verkeerd is waardeur God oneer
aangedoen kan word. Positief beteken die heiligheid van God dat sy deugde of sy
eienskappe, sy goedheid, genade, liefde, ensovoorts soos die strale van die son oor alles en
almal moet skyn.
Deur die gebed dat die Naam van God geheilig moet word, wil ons enersyds as't ware 'n
ringmuur rondom die Naam van God vorm om die ontheiliging daarvan te voorkom.
Andersyds wil ons deur hierdie gebed alle sondige deure, gordyne en versperrings oopruk en
omgooi sodat die helder strale van sy almag, goedheid, wysheid en barmhartigheid die
wêreld kan inskyn en almal dit kan sien en kán uitroep: "Here, ons Here, hoe wonderbaar is u
Naam oor die hele aarde" (Ps. 8:2).
Ons wil as ware gelowiges graag hê dat God se Naam geheilig, geëer en geprys moet word
omdat Hy in Christus so 'n groot liefde teenoor ons geopenbaar het.
As ons God uit sy Woord en werke leer ken het, moet ons Hom ook bewustelik heilig, eer en
prys. Die kennis van die hart moet oorgaan in 'n roem met die mond.
As ek God se liefde en barmhartigheid sien wat Hy in Christus aan my bewys het, dan moet
ek daarvan praat, ek moet vertel: Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan my bewys het dat Hy
my deur Christus tot sy kind aangeneem het sodat ek ook eenmaal die ewige saligheid kan
binnegaan (1 Joh. 3:1).
As ek iets in die natuur sien wat wonderlik mooi is: 'n waterval, 'n hoë berg of aangrypende
blommeprag, dan moet ek sê: Dit is die grootheid en almag en wysheid van God. As ek na 'n
reis veilig tuisgekom het, moet ek sê: Dit is die goedheid en bewaring van die Here.
En nou bid ek in hierdie eerste bede dat die Here my moet help om Hom werklik so te kan
eer en prys.
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47.7 DIE GBBED OM TE KAN LEWE TOT SY EER
Deur hierdie bede vra ons die Here dat Hy ons daarvoor moet bewaar dat sy Naam nie deur
ons handel en wandel ontheilig word.
Dit kan so maklik gebeur.
As ons oneerlik is, laster, lieg, kul, vuil praatjies verkoop, of enige praktyke van die sondige
natuur vertoon (Gal. 5:19-21), dan doen ons nie net self God 'n oneer aan nie, maar dan word
ons ook die oorsaak dat ander dit doen, want dan sal hulle sê: As mense wat sê dat hulle God
dien, só lewe en handel, dan wil ek God liefs glad nie dien nie. Dan word ons vir hulle
struikelblokke op die pad na God toe.
Daarom moet ons ons woorde tel en weeg. Ons moet ons dade keur. Ons moet in die geloof
besin voor ons begin. Die mense moet Christus in ons lees en God se Naam verheerlik (Gal.
2:20; Fil. 1:21). Daarvoor bid ons hier.
As ons doen wat op grond van die eerste bede van ons gevra word, soos hierbo aangedui, sal
ons ook navolgers van Jesus Christus word. Want tydens sy omwandeling op aarde het Hy
negatief die ontheiliging van God se Naam beveg en positief gestry vir die heiliging daarvan.
Om Christus ontwil sal ons ook eenmaal die nuwe aarde mag betree waar die Naam van die
Here sonder enige belemmering oral en altyd geheilig en geprys sal word (Op. 4:9-11).
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SONDAG 48
48.1 SENTRALE GEDAGTE
Hier word gebid dat God alles en almal al hoe meer daartoe moet bring om hulle aan Hom
en sy regering te onderwerp.
48.2 HOOFSINNE
In die antwoord is daar nie slegs 'n enkele hoofsin nie. Daar is drie sinne wat ongeveer
gelyke gewig dra en neweskikkend langs mekaar staan:
*
"Regeer ons so ... dat ons ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp."
*
"Bewaar u kerk en laat dit groei."
*
"Vernietig die werke van die duiwel."
48.3 INLEIDING
Om die tweede bede reg te kan verstaan, moet die koninkryk van God in
openbaringshistoriese lig gesien word.
Met die skepping is die ryk van God op aarde gevestig. Almal het toe spontaan die wil van
God as Koning gedoen.
Met die sondeval het Satan die mens verlei tot opstand teen God. Van toe af het die mens nie
meer die wil van God spontaan gedoen nie maar begin om die wil van God as Koning te
verwerp en in die plek daarvan sy eie sondige wil te doen. Hoewel God ondanks die sonde
nog alles regeer en laat verloop soos Hy wil, is sy koninkryk op aarde gruwelik geskend
omdat die mens hom nie aan God se regering wil onderwerp nie. Slegs in die hemel het sy
koninkryk suiwer en onbelemmerd bly voortbestaan. Die uitdrukking die koninkryk van die
hemel dui onder andere aan dat daar in die hemel volmaak volgens die wil van God as
Koning gehandel word.
In sy groot genade het God belowe om die mense te verlos van hulle sonde sodat hulle
uiteindelik in sy koninkryk op aarde ook weer van harte en gewillig na sy koninklike wil sal
luister soos wat daar in die hemel na Hom as Koning geluister word.
Hierdie belofte van God het in vervulling gegaan met die koms van sy Seun Jesus Christus.
Sy koms en optrede op aarde word dan ook aangekondig met die woorde: "Die koninkryk
van die hemel het naby gekom" (Matt. 3:2).
Tydens sy omwandeling op aarde knoop Hy die stryd aan teen Satan, teen die sonde en sy
gevolge. Hy oorwin Satan tydens die versoekings in die woestyn. Hy dryf duiwels uit
duiwelbesetenes. Hy maak siekes gesond en wek dooies op. Hy kondig aan dat Hy die Satan
soos 'n bliksem uit die hemel sien val het (Luk. 10:18).
Deur sy kruislyde en opstanding uit die dood doen Hy versoening vir ons sondes en verbreek
die mag van Satan. Hy stort sy Heilige Gees op Pinksterdag uit wat sy verlossingswerk tot
die eiendom van die gelowiges maak. Deur sy Gees maak Hy sy volk ook gewillig om die
wil van God as Koning te doen. Hy vestig sy kerk en stuur sy apostels uit om almal op te
roep om hulle aan die wil van God as Koning te onderwerp. So is die koninkryk van God op
'n besondere wyse op aarde gevestig.
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Tog is dit nie so gevestig dat die sonde heeltemal weggeneem en Satan niks meer kan doen
nie. Die wat Hom dien, leef nog in 'n sondige wêreld. Maar midde in die sondige wêreld
moet die gelowiges toon dat hulle burgers van God se koninkryk is wat hulle gewillig aan sy
wil onderwerp. Eers met die wederkoms van Christus sal alle gesindhede en magte wat teen
God as Koning in verset is, finaal uit die weg geruim en veroordeel word. Dan sal God alles
wees in almal.
In hierdie sin kan gesê word dat die koninkryk van God reeds hier is en tog ook nog KOM.
Dit is teenwoordig in die saad wat gesaai is, maar kom in sy volkomenheid wanneer die oes
ingesamel word (Matt. 13:24-30 en 36-43). In hierdie tyd leef die gelowige vandag en moet
hy hard stry teen die magte wat die koningskap van God wil misken, ontken of selfs probeer
vernietig. In hierdie tyd moet die gelowiges hulle allereers beywer vir die koninkryk van
God en die wil van God (Matt. 7:33). In hierdie tyd moet die gelowige ook uitvoering gee
aan die imperatief wat voortvloei uit die indikatief van die tweede bede.
Die gebed dat God sy koninkryk moet laat kom, toon volgens Ridderbos (1972, De komst
van het koninkrijk, par. 29, p.222) dat dit hier primêr gaan om 'n werk van God (die
indikatief) waardeur daar 'n groot roeping op die mens geplaas word (die imperatief).
As Christus ons nou leer om te bid: "Laat u koninkryk kom", dan wil Hy hê dat ons ons
biddend moet beywer vir die groei en bloei en vooruitgang van die koninkryk van God op
hierdie sondige wêreld tot die voleinding kom wanneer die slaweryk van Satan geheel en al
vernietig sal word en een en almal daartoe sal kom om God as Koning te erken.
48.4 INDELING
Die tweede bede impliseer volgens die Kategismus in werklikheld 'n drievoudige gebed:
48.4.1 dit is 'n gebed om onderwerping aan God;
48.4.2 dit is 'n gebed om die beskerming en uitbreiding van die kerk;
48.4.3 dit is 'n gebed om die vernietiging van die werke van die duiwel.
48.5 DIE GEBED OM ONDERWERPING AAN GOD
Waar is die sterkste vesting van Satan en die sonde in die wêreld? In Sodom, Babel,
Hollywood of Johannesburg? Is dit in sport, kleredrag, geld, die kommunisme of die
kapitalisme?
Nee, dit is in die hart van die mens.
Daarom, as God sy koninkryk hier op aarde wil vestig, begin Hy deur beslag te lê op die hart
van die mens (Spr. 4:23). Hy moet as Koning heers in die hart van die mens en die vyand
dáár oorwin.
As ons dus bid dat God se koninkryk moet kom, is die gebed nie net op die ongelowiges
gerig nie, maar ook op onsself. Ons Kategismus toon dit duidelik aan as dit sê dat ons met
hierdie tweede bede in die eerste plek bid: "Regeer ons so deur u Woord en u Gees dat ons
hoe langer hoe meer ons aan U sal onderwerp" (antw. 123). Die ons waarvan hier gepraat
word is die gelowiges. Ons is wel onderdane in God se koninkryk, maar vanweë die sonde
sulke ongehoorsame, onwillige, eiewillige en selfs revolusionêre onderdane. Voor ek bid dat
God nuwe onderdane tot sy ryk moet toevoeg, vra ek eers dat Hy van my 'n beter onderdaan
moet maak. "Regeer my ... dat ek my aan U sal onderwerp." 'n Mens moet dit ook in die
enkelvoud kan sê.
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Ons bid dus dat die Here van ons onderdane sal maak wat ons sonder voorbehoud aan Hom
sal onderwerp en Hom met groter gewilligheid en oorgawe sal dien. En ons vra dat Hy dit
hoe langer hoe meer sal doen. dit dui die proses van heiligmaking en daaglikse bekering aan.
Die onderwerping aan ons Koning moet daagliks groei. Ons moet steeds meer gewillig en
gehoorsaam buig voor God se wil. En dit beteken dat ons bereid moet wees tot
selfverloëning.
Ons bid verder dat die Here hierdie gesindheid tot gewilliger onderwerping aan sy wil in ons
moet werk deur sy Woord en Gees.
Dit is ook te verstane, want in die Woord, die Bybel, vind ons die wil van ons Koning.
Nêrens anders kan ons dit vind nie. Daarom moet ons dit gereeld lees, bestudeer en na die
verkondiging daarvan luister, sodat ons kan weet wat ons Koning wil hê dat ons moet doen.
En nou bid ons hier dat die Here ons moet help om dit behoorlik en getrou te doen.
Die Here moet ons egter nie net deur sy Woord regeer nie maar ook deur sy Gees.
Ons mag die Here nie net op skynheilige wyse slegs uiterlik dien nie, want dit haat Hy (Joël
2:13; Jes. 29:13,14). Daarom smeek ons hier dat God deur sy Gees in ons harte moet werk
en ons van harte gewillig moet maak om te doen wat Hy in sy Woord beveel. Die Gees moet
die uitvoering van God se gebooie vir ons 'n vreugde maak.
Woord en Gees mag ook hier nie van mekaar geskei word nie. Sonder die Woord verval 'n
mens in eiewillige godsdiens al lyk dit op die oog af baie "geestelik". Sonder die Gees
verval 'n mens in formalisme en koue doodsheid al lyk dit op die oog af of alles goed
georganiseer en georden is. Daarom mag ons ook nie deur vas te hou aan een of ander sonde
die Heilige Gees weerstaan (Hand. 7:51) of bedroef nie (Ef. 4:30). Op die wyse sal ons
onderwerping aan die wil van God belemmer word.
48.6 DIE GEBED OM DIE BESKERMING EN UITBREIDING VAN DIE KERK
In die tweede bede word spesifiek gebid vir die kerk van die Here. (N.B. Daar staan "u kerk"
en nie "ons kerk" nie.) Die kerk is in 'n sekere sin die leër van die koninkryk van die hemel
'n strydende leër, 'n strydende kerk - wat beslis nie met 'n twistende kerk verwar moet word
nie.
In hierdie stryd moet daar verdediging teen die aanvalle van Satan wees, maar ook aanvalle
op sy ryk om dit te verower. Daarom bid ons in die tweede bede ook: "Bewaar u kerk en
laat dit groei" (Kategismus antw. 123).
Allereers moet dit bewaar of beskerm word.
As ons oë oopgegaan het om die geweldige gevare te sien wat die kerk bedreig, sal ons die
Here nooit genoeg kan bid om sy kerk te bewaar nie. Daar is die gevare van
wêreldgelykvormigheid, vervlakking, verleiding, vervolging, onbekwame en ontroue
ampsdraers, miskenning van die Woord, liefdeloosheid en talle meer. Ons bid hier dat die
Here ons van al hierdie en ander gevare moet bewaar. Maar ons bid ook dat die kerk moet
groei en uitbrei.
Daarom vra ons hier dat die Here aan ons kinders sal gee wat op die pad van die geloof sal
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voortgaan. Ons vra dat deur sending en evangelisasie sy koningskap uitgebrei moet word na
die heidene en na verlore seuns en dogters. Ons vra dat nuwe harte en nuwe terreine vir God
verower mag word.
48.7 DIE GEBED OM DIE VERNIETIGING VAN DIE WERKE VAN DIE DUIWEL
Uiteindelik smeek ons die Here dat sy koninkryk so mag voortgaan dat die ryk en die werke
van die duiwel oral op die hele aarde vernietig moet word. Ons vra dat dit vernietig moet
word in ons eie lewe en in dié van ander.
In die besonder bid ons hier dat die Here die bose planne van die duiwel, wat hy teen die
Woord van God beraam, vernietig moet word. Satan weet walter sentrale plek die Woord
van God in die kerk en in die lewe van die gelowiges inneem. As hy dus die aansien wat ons
vir die Woord het, kan laat afneem, of die Woord kan vervals en verdraai sodat 'n valse leer
verkondig word, dan het hy al baie ver gevorder om die mag van die kerk te breek. Daarom
bid ons die Here hier dat Hy sy Woord moet beskerm teen al hierdie aanslae van Satan sodat
dit op groot skaal versprei kan word en ongehinderd en onvervals van die een persoon aan
die ander en van die een geslag aan die ander oorgedra kan word.
48.8 DIE VERVULLING VAN HIERDIE BEDE (ESKATOLOGIESE VISIE)
In die tweede bede bid ons ook dat God se koninkryk kragtig sal voortgaan totdat dit eenmaal
in sy volkomenheid sal kom wanneer God alles sal wees in almal.
Hier word dus die vaste geloofsvertroue uitgespreek dat die hele ryk van die duiwel eenmaal
vernietig sal word. Elke knie sal voor Hom buig en elke tong sal bely dat Hy die ware
Koning en Heerser is (Fil. 2:10.11; 1 Kor. 15:28). Die hele aarde sal vol wees van die
heerlikheid van God (Jes. 6:3; Op. 21:23). Dit alles sal gebeur by die wederkoms van
Christus en die voltooiing van sy verlossingswerk.
So is die bede: "Laat u koninkryk kom" ook 'n smeking dat Christus moet kom en die
heerlikheid moet kom bevestig wat in Openbaring 21:3 en 4 aangekondig word: "Kyk. die
woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God
self sal by hulle wees as hulle God. En Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood
sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge
van vroeër het verbygegaan."
As dié oomblik aanbreek, het die tweede bede sy volkome vervulling gevind.
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SONDAG 49
49.1 DIE SENTRALE GEDAGTE
In die derde bede word gebid om die gawe van algehele en onvoorwaardelike
gehoorsaamheid aan God.
49.2 HOU IN GEDAGTE
49.2.1 "Laat u wil geskied" - twee betekenisse
Die bede: "Laat u wil geskied," het vir die gelowige twee betekenisse.
Die eerste betekenis is wanneer ons van God iets vra wat op sigself nie sondig en verkeerd is
nie, maar wanneer ons besef dat God se (verborge) wil moontlik anders is as ons wil. So kan
ek bid dat 'n sieke gesond word en tog in my gebed ook aan die Here sê: "Laat u wil
geskied." Dan dra ek biddend my wense en begeertes aan God oor (Fil. 4:6), maar laat die
finale beslissing aan Hom oor omdat Hy weet wat vir elke mens - en dus ook vir die sieke die beste is. So het Christus ook in Getsémané gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat
hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie maar soos u
wil" (Matt. 26:39; Luk. 22:42).
Die tweede betekenis is wanneer ons wil in stryd is met God se wil en daarom sondig is. Dan
vra ek met hierdie bede dat Hy my moet help om van my eie sondige wil af te sien en net te
doen wat Hy wil hê dat ons moet doen.
Volgens die verklaring van die Kategismus het die derde bede van die Onse Vader die
tweede betekenis en nie die eerste betekenis nie.
49.2.2 Indikatief-imperatief
Die gebed dat God se wil moet geskied, toon volgens H. Ridderbos (1972, De Komst van het
koninkrijk. par. 29, p.222) dat die doen van God se wil iets is wat God self aan die mens gee
en in en deur hom laat plaasvind (indikatief). Maar juis daarom word die roeping op die
mens gelê om nou inderdaad God se wil te doen (imperatief).
49.3 INLEIDING
Watter plek neem God se wil in ons lewe in? Na regte moet ons hele lewe daardeur bepaal
word (vgl. Ps. 19 en 119). Maar gebeur dit werklik? Oor hierdie probleem word gehandel in
die derde bede volgens die verklaring van die Kategismus.
49.4 INDELING
Die derde bede is
49.4.1 'n gebed om aan die eis van gehoorsaamheid aan God te kan voldoen;
49.4.2 'n gebed om die doel van so 'n gehoorsaamheid te kan bereik.
49.5 DIE GEBED OM AAN DIE EIS VAN GEHOORSAAMHEID AAN GOD TE
KAN VOLDOEN
49.5.1 God se wil - ons voedsel of ons nagereg?
Christus het gesê: "My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy
werk te voltooi" (Joh. 4:34).
Daarmee sê Christus dat die plek en betekenis wat kos normaalweg in 'n mens se lewe
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inneem, so 'n plek neem die doen van God se wil in sy lewe en werk in. En dieselfde moet
ook van ons gesê kan word, want dieselfde gesindheid wat daar in Christus Jesus was,
behoort ook in ons te wees (Fil. 2:5). En hoe noodsaaklik dit is om altyd die wil van God te
doen, sien ons onder andere in die volgende uitspraak van Christus: "Nie elkeen wat vir My
sê: 'Here, Here' sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen
van my Vader wat in die hemel is" (Matt. 7:21).
En as ons aan Christus verbonde is soos die ranke aan die wingerdstok, dan sal dit ook ons
voedsel wees om die wil van ons hemelse Vader te doen.
So moet dit wees, maar ons moet bely dat dit in werklikheid nie so is nie.
Met die oog op ons eie lewe moet ons erken dat ons die woord voedsel dikwels met nagereg
vervang het, sodat die uitspraak lui: Dis is my nagereg om die wil van die hemelse Vader te
doen. Of, om dit nog duideliker aan te dui: Dit is my voedsel om te doen wat EK wil en my
nagereg om te doen wat GOD wil.
Die implikasie hiervan is dit: Ek lewe soos ek wil. Ek rig my lewe in volgens my eie sondige
idees. Maar net soos 'n nagereg aan 'n gewone maaltyd 'n aangename afronding gee, so voeg
ek by 'n lewe volgens my eie wil 'n ekstratjie by waarin ek die wil van God doen, 'n bietjie uit
die Bybel lees, 'n gebed voor ek gaan slaap, 'n erediens bywoon, of die voorneme om God te
dien as ek eendag oud geword het. Op die wyse sus ek my gewete en kry my lewe in die oë
van ander mense 'n ordentlike kleur: hulle beskou my nog as 'n gelowige en 'n Christen.
Maar Christus sê dat die wat so lewe die koninkryk van God nie sal binnegaan nie (Matt.
7:21).
Teen hierdie agtergrond sien ons die verskriklike erns van die derde bede: "Laat u wil
geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde". En volgens ons Kategismus vra ons ons
hemelse Vader daarmee: "Gee dat ons en alle mense ons eie wil versaak, om aan u wil, wat
alleen goed is, sonder enige teëspraak gehoorsaam te wees".
Die gebed beklemtoon ons eie onvermoë en hulpeloosheid. Daarom is dit ook 'n belydenis
van ons eie swakheid en neiging om sonde te doen. As God nie help nie, kan ons uit ons eie
nie sy wil doen nie. Daarom vra ons ons Vader om ons te help om af te sien van ons eie wil
en net volgens sy wil te lewe en te handel.
49.5.2 Die erkenning dat net God se wil goed is
In die Kategismus word gesê dat alleen God se wil goed is. Daarmee erken en bely ons dat
ons eie wil in homself sondig, verkeerd en nie op God gerig is nie. En die navolging van so
'n wil beteken ons ewige straf.
Daarom kan ons nie anders nie as om God te vra om ons te help om van ons eie wil af te sien
en sy wil, wat alleen goed is, sonder enige teëspraak gehoorsaam te wees. God se wil moet
die voedsel - die voorgereg, hoofgereg en nagereg - van my lewe wees. Want alleen deur sy
wil te doen, kan ek die koninkryk van die hemele beërwe.
Die derde bede is in werklikheid 'n gebed om selfverloëning. Ons bid daarmee eintlik teen
onsself in. Ons bid die Here om in ons dieselfde gesindheid te laat ontstaan wat daar by
Paulus was by sy bekering op die pad na Damaskus, toe hy aan die Christus gevra het: "Here,
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wat wil U hê moet ek doen?" (Hand. 22:10; vgl. ook Hand. 9:6). Ons vra die Here om ons
wil om te buig sodat dit weer één is met God se heilige wil, en dié wil van Hom dan ook van
harte te doen.
49.5.3 Die oog op Christus en die Heilige Gees
Ons kan hierdie gebed nie bid sonder om te glo dat Christus ook vir ons sondes ten volle
betaal het nie. Want ons bid wel dat God ons moet help om ons eie wil te versaak en sy wil,
wat alleen goed is, sonder enige teëspraak te doen. Maar vanweë ons sondige aard moet ons
aan die einde van elke dag bely dat ons die wil van God so dikwels versaak, geïgnoreer of
daarvan net 'n nagereg gemaak het. En as God my daarvolgens moet oordeel, weet ek dat die
ewige straf op my wag.
Maar biddend kyk ek dan na Hom wat gesê het dat dit sy voedsel is om die wil van sy Vader
te doen, want Hy was volmaak gehoorsaam aan God. En ter wille van die volmaakte
gehoorsaamheid het Hy die verskriklikste lyde en smarte deurgemaak en moes Hy ook
sterwe. Maar dit was 'n borgtogtelike lyde en sterwe: op die wyse het Hy betaal vir al die
kere toe ons God se wil nie gedoen het nie. En as ons in Hom glo, Hom liefhet en dien, dan
sien God ons aan as gewastes in sy bloed en reken Hy ons ons sonde nie toe nie.
Christus het ons egter nie net geregverdig nie. Hy heilig ons ook en bring ons steeds meer
daartoe om ons eie sondige wil prys te gee en in die plek daarvan God se wil te doen. Hy het
sy Heilige Gees aan ons gegee en die Gees verbind ons op so 'n wyse aan Hom dat dieselfde
gesindheid wat in Hom was, nou ook in ons is (Fil. 2:5). En as dit sy voedsel was om die wil
van sy Vader te doen, behoort dit nou ook ons voedsel te wees. Deur sy Heilige Gees gee
Christus ons die gewilligheid en die krag om die Vader se wil te doen, maar daarom moet ons
dit ook doen, anders weerstaan en bedroef ons die Heilige Gees (Hand. 7:51; Ef. 4:30) en
bring God se oordeel oor ons (Heb. 10:26-29). En in die derde bede bid ons die Vader om
ons deur sy Gees steeds meer die gewilligheid en die krag te gee om werklik in alles net sy
wil te doen uit dankbaarheid vir die verlossing van sonde deur Jesus Christus.
49.6 DIE GEBED OM DIE DOEL VAN DIE GEHOORSAAMHEID AAN GOD TE
KAN BEREIK
Volgens die Kategismus smeek ons ons Vader in hierdie bede ook om ons te help om ons
amp en beroep so gewillig en getrou te beoefen en uit te voer as wat die engele in die hemel
dit doen.
Hier word duidelik aangedui dat ons die Here nie net moet dien in allerlei buitengewone
dinge nie, maar juis in ons gewone, alledaagse lewe: in ons werk, by ons huise, in ons
ontspanning - oral en altyd. In alle voorkomende sake moet ek my openbaar as 'n Christen
wat nie my wil nie maar die wil van my hemelse Vader wil doen.
Die woorde amp en beroep het nie dieselfde inhoud nie.
49.6.1 Ons amp
Deur die woord amp word ons daaraan herinner dat ons in die amp van die gelowige staan.
Dit beteken:
dat ons as profete altyd deur woord en daad en voorbeeld die verlossing in en deur
Jesus Christus moet verkondig en ons nie vir sy evangelie moet skaam nie. In hierdie
verband moet daarop gelet word dat ons volgens die Kategismus in hierdie bede bid dat
die onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan die wil van die Vader by alle mense gevind
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moet word. Met die oog daarop moet die evangelie ook verkondig word. Daar mag by
ons geen enghartigheid en geestelike selfsugtigheid wees soos wat daar by Jona was
nie. Hoe meer mense God se wil doen, hoe meer word Hy geëer;
-

dat ons as priesters onsself as lewende dankoffers aan God moet toewy, barmhartigheid
aan ons medemens moet bewys, vir hom moet bid en vir hom tot 'n seën moet wees;

-

dat ons as konings met 'n vrye en goeie gewete moet stry teen die sonde in ons eie lewe
en in die van ander, en dat ons moet stry vir die uitbreiding van God se koninkryk.

In die derde bede vra ons die Here om ons te help om hierdie amp van die gelowige so
gewillig en getrou te beoefen en uit te voer as wat die engele in die hemel die werk doen wat
aan hulle opgedra word (Ps. 103:20).
49.6.2 Ons beroep
Met die woord beroep word ek verplaas na my daaglikse arbeid in die beroep waarin ek
staan. Dit maak nie saak wat my beroep is nie - onderwyser, prokureur, klerk, minister,
bouer, huisvrou, tuinier of wat ook al - ek moet dit so getrou doen soos die engele in die
hemel hulle werk doen.
Ook in my beroep moet ek getrou wees. God het 'n afsku in luiheid, ontrouheid en
nalatigheid. dit is baie duidelik uit sy Woord soos blyk uit die volgende uitsprake: "Ses dae
moet jy werk en alles doen wat jy moet" (Eks. 20:9). "Gaan kyk na die mier, luiaard, kyk
hoe hy werk en leer by hom" (Spr. 6:6). "Een wat nalatig is met sy werk en een wat alles
afbreek, is tweelingbroers" (Spr. 18:9; vgl. ook Matt. 25:26). "As iemand nie wil werk nie,
moet hy ook nie eet nie" (2 Tess. 3:10).
God het aan ons talente gegee, en ons moet daarmee woeker. En nou maak dit nie saak
hoeveel talente ons ontvang het nie. Op die oordeelsdag sal die Here van ons wil weet wat
ons gedoen het met die talente wat ons wel ontvang het.
Daarom bid ons die Here om ons te help om ook in ons daaglikse beroep so getrou te wees
soos die engele in die hemel.
As God se wil só uitgevoer word en ons in alles die beeld van Christus vertoon, sal Hy in
alles gedien en geëer word. Dit is ook die uiteindelike doel van Hierdie gebed.
Hiernamaals sal al God se kinders volmaak en spontaan aan Hom gehoorsaam wees (Op.
21:27; 22:3).
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SONDAG 50
50.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is die belydenis van die mens se totale afhanklikheid van God en die
daaruit voortvloeiende gebed tot God om in al sy stoflike behoeftes te voorsien.
50.2 HOOFSIN
Die eerste sin is ook die hoofsin van die antwoord: "Versorg ons met alles wat vir die
liggaam nodig is."
50.3 INLEIDING
Die mens is in alles geheel en al van God afhanklik, nie net op geestelike gebied nie, maar
ook op stoflike gebied. Daarvan getuig die Skrif op baie plekke (2 Kron. 20:12; Ps. 127;
Hag. 1:5 6; 1 Kor. 4:7, ens.). Daarom draai alles ook in hierdie deel van ons belydenis.
Hieroor of aan die hand van genoemde en ander Skrifgedeeltes kan 'n gepaste indeling vir 'n
preek oor hierdie Sondag gevorm word.
50.4 INDELING
Antwoord 125 het drie sinne en aan die hand van die drie sinne kan die volgende indeling
gemaak word:
50.4.1 die inhoud van hierdie bede (eerste sin)
50.4.2 die betekenis van hierdie bede (tweede sin)
50.4.3 die doel van hierdie bede (derde sin)
50.5 DIE INHOUD VAN HIERDIE BEDE
Die Inhoud van die vierde bede: "Gee ons vandag ons daaglikse brood," word deur die
Kategismus weergegee met die woorde: "Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is."
In die vierde bede is daar veral twee woorde wat van besondere belang is en dit is die woorde
brood en vandag.
50.5.1 Brood
Die vraag kan ontstaan of die Kategismus die reg het om die woord brood uit te brei na alles
wat vir die liggaam nodig is. Onder gereformeerdes word dit feitlik algemeen aanvaar dat
die woord brood hier as 'n sinekdogee gesien moet word, met ander woorde 'n deel word
genoem maar die geheel word bedoel. In dié lig beskou, is die uitbreiding van die
Kategismus eksegeties geregverdig. (Vgl. die straf op die sonde van die man, Gen. 3:19, en
die eerste versoeking van die duiwel aan Jesus, Matt. 4:4).
Daarby kom ook nog dat as 'n mens nugter en logies oor die woord brood nadink, dit duidelik
is dat daarmee baie meer bedoel word as net letterlike brood. Trouens, om brood te hê, moet
daar koring wees, daar moet lande wees wat bewerk kan word, daar moet voldoende water
(reën) wees, daar moet gesondheid en krag wees om die lande te kan bewerk, daar moet
ploeë, planters, trekkers, ander implemente wees. Selfs handel en industrie en binne- en
buitelandse markte kan hier nie uit die oog verloor word nie.
Die woord brood is dus 'n baie geskikte aanduiding van al die mens se lewensbehoeftes.
Soos 'n brandglas die strale van die son op 'n klein kolletjie saamtrek, so word al die mens se
lewensbehoeftes in die vierde bede saamgetrek in die woord brood.
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Ek het 'n godgegewe roeping en taak wat ek tot eer van die Here moet vervul. Maar behalwe
die werk wat ek daagliks moet doen in die beroep waarin ek staan, het ek net in die vorige
drie bedes van die Onse Vader die Here gevra dat sy Naam geheilig moet word, sy
koninkryk moet kom en sy wil moet geskied. Maar die feit dat ek Hom gevra het om dit te
doen, beteken dat ek ook daaraan wil meewerk en dat ek graag wil hê dat Hy my in die
verband moet gebruik. Maar om hierin aan Hom diensbaar te kan wees, het ek krag,
verstand, wysheid, energie en bepaalde middele nodig. En nou vra ek hier dat die Here aan
my alles moet gee wat ek nodig het om my godgegewe roeping hier op aarde te kan vervul:
die student en skolier vra vir boeke; die messelaar vir stene en sement; die huisvrou vir kos
en klere om haar gesin te versorg; die handelaar vir goedere om te kan verkoop; die
handelsreisiger vir 'n motor; die melkboer vir koeie, ensovoorts.
50.5.2 Vandag
Die woord vandag dui aan dat die gelowige nie bid vir genoeg kos en klere vir 'n aantal jare
nie, maar slegs dat daar genoeg moet wees vir elke dag - soos die kraaie elke dag vir Elia
genoeg kos vir die betrokke dag gebring het (1 Kon. 17:6). Dit beteken nie dat 'n mens nie
vir die toekoms voorsiening moet maak nie. Dit moet sonder twyfel wel gedoen word (Spr.
6:6-8; 31:21). Ons lees ook van Josef wat in die jare van oorvloed koring opgegaar het vir
die jare van gebrek (Gen. 41). Maar aan die ander kant moet die mens tevrede wees as hy
slegs vir elke dag genoeg het. In Spreuke 30:8-9 word dit treffend gestel: "Moet my nie arm
of ryk maak nie, gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en U verloën en
sê: 'Wie is die Here?' nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer
aandoen nie."
Hierdie bede beteken ook nie dat ons maar net moet bid en dan in luiheid sit en nie werk nie.
Bid en werk gaan altyd hand aan hand. die gebed is nooit 'n agterdeur vir luiheid nie.
50.6 DIE BETEKENIS VAN HIERDIE BEDE
Die tweede sin dui die betekenis van hierdie bede aan, en dit is die belydenis van die mens se
totale afhanklikheid van God. "Laat ons daardeur erken dat U die enigste Bron is van alles
wat goed is, en dat al ons sorg en arbeid en ook u gawes sonder u seën ons nie kan baat nie."
Hierdie sin vestig die aandag op drie sake wat baie nou aan mekaar verbonde is:
50.6.1 God is die enigste Bron van alles wat goed is
Let goed op: Hy is nie "'n Bron nie, maar die enigste Bron van alles wat goed is. Jakobus sê:
"Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die
hemelligte geskep het" (Jak. 1:17). Die ware gelowige besef dit ook. Dit blyk veral baie
duidelik uit 2 Kronieke 20:12. Josafat het op hierdie stadium 'n leër gehad wat ongeveer 'n
miljoen man sterk was. Maar toe hy deur die Moabiete en hulle bondgenote bedreig is, het
hy sy volk saamgeroep en in sy gebed God om hulp gesmeek. Hy sluit sy gebed af met die
woorde: "Ons het nie krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie.
Ons weet ook nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig." Hoewel hy so 'n groot leër
gehad het, het hy nie sy vertroue daarop gestel nie maar op God as die enigste Bron van al
wat goed is.
Dieselfde gedagte word ook aangetref in die eerste saligspreking van die Here Jesus:
"Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die
koninkryk van die hemel" (Matt. 5:3). Hier gaan dit oor mense wat deur hulle finansiële
nood so in 'n hoek vasgekeer is en in so 'n mate nie meer herwaarts of derwaarts weet nie dat
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hulle nou ook geestelik platgeslaan en moedeloos voel, sodat hulle meer as ooit tevore besef:
Net God alleen kan ons help en uitkoms gee.
Hierdie selfde belydenis word ook uitgespreek in Psalm 145:15 en 16 waar gesê word: "Die
oë van almal is op U gerig, en U gee hulle kos op hulle tyd. U maak u hand oop en skenk u
guns in oorvloed aan al wat leef." Hier word mens en dier voorgestel asof hulle oë
permanent op God gerig is sodat Hy aan hulle hul kos kan gee. En as ons nou elke dag die
Here bid om ons daaglikse brood aan ons te gee en Hom ook dank as ons dit ontvang het,
erken ons Hom as die Gewer van alle goeie gawes.
Daarom het hierdie vierde bede en ook ons tafelgebede 'n besondere betekenis. Dit is nie
maar net 'n gebed sonder meer nie, maar ook 'n erkentenis en belydenis dat God die
oorsprong is van al wat goed is.
50.6.2 Ons sorg en arbeid sonder God se seën - nutteloos
Omdat ek so algeheel van God afhanklik is, moet ek die Here bid om aan my die nodige krag
en bekwaamheid te gee om my werk te kan doen. En dan móét ek ook werk: ek moet hard
werk en getrou werk. Maar dan moet ek ook weer bid dat die Here my werk moet seën. want
sonder sy seën is al my harde werk en voorsorgmaatreëls tot mislukking gedoem. In Psalm
127 lees ons: "As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. As
die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm, tevergeefs." By monde van die
profeet Haggai sê die Here aan Juda: "Neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie
gesaai, maar min geoes; julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie; julle het gedrink, maar
dors gebly; julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie; julle is soos 'n dagloner wat
sy loon in 'n stukkende beursie steek" (Hag. 1:5-6).
Omdat ons so afhanklik is van die Here, wil Christus ons in hierdie vierde bede leer om ons
afhanklikheid van Hom te erken en te bely en ons vertroue net op Hom te stel. Hy wil ons
leer om nie te vertrou op ons eie bekwaamheid, ons harde werk, ons intelligensie,
liggaamskragte, baie geld, groot oes, ons ouers of vriende nie, maar elke dag te lewe uit God
se hand en uiteindelik alles wat ons nodig het, van Hom alleen moet verwag.
In die lig hiervan vra die gelowige in die vierde bede dat die Here ook sy sorg en arbeid moet
seën.
50.6.3 God se gawes sonder sy seën - waardeloos
Nie net ons sorg en arbeid nie, maar selfs God se gawes beteken niks sonder sy seën nie. Dit
blyk duidelik uit bogenoemde woorde van die Here deur Haggai. Kos, water en klere is
gawes van God. Maar as Hy sy eie gawes nie seën nie, kan kos nie versadig nie, water dors
nie les nie en klere 'n mens nie warm maak nie. In plaas daarvan dat kos 'n mens versterk om
te kan lewe, kan kos 'n mens laat sterwe as jy voedselvergiftiging daardeur opdoen. 'n Motor
is 'n wonderlike gawe van God, maar as Hy dit nie seën nie, word dit 'n moordtuig.
Josafat (vgl. hierbo) het ook besef dat 'n leër van 'n miljoen man hom niks sal baat as die
Here dit nie seën nie.
Die groot gevaar tans is dat die mens so vooruitgegaan het in wetenskap en tegnologie dat hy
dink dat hy God nie meer nodig het nie. Die wêreld sal uiteindelik daartoe kom om te sê:
"Ek sit as koningin op my troon. Ek is nie 'n weduwee nie, en treur sal ek nooit nie" (Op.
18:7). Die weduwee word in die Skrif geteken as die persoon wat by uitstek van God
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afhanklik is. Maar aan die einde sal die wêreld nie meer 'n weduwee wil wees nie maar 'n
koningin wat dink dat sy self kan doen wat sy wil en God nie nodig het nie.
In Hierdie bede smeek ons God om ons teen so 'n gesindheid te beskerm.
50.7 DIE DOEL VAN HIERDIE BEDE
Die derde sin dui die doel van hierdie bede aan, naamlik om te kom tot 'n algehele vertroue
op God alleen. "Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek en op U alleen
stel."
Dit is wat Josafat gedoen het. Hy het sy vertroue van alle skepsele afgetrek (die leër van 'n
miljoen soldate) en sy vertroue op God alleen gestel toe hy gesê het: "Ons oë is op U gerig."
Hierdie gedagte om in volkome afhanklikheid van God die oë op Hom alleen te vestig, word
op talle plekke in die Skrif aangetref. Die volgende is enkele voorbeelde:
Psalm 121:1-2 (1953-vertallng):
"Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here
wat hemel en aarde gemaak het." (Dit is veelseggend dat die eredienste gewoonlik met
hierdie woorde begin.)
Psalm 123:2:
"Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy elenaar, soos die oë van 'n slavin gerig is
op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor
ons ontferm."
Lees ook: Ps. 37:5; Ps. 55:23; Ps. 62:11; Ps. 146:3; Jer. 17:5,7; Joh. 6:68-69.
Die waarborg dat God vir ons sal sorg, vind ons in Christus. Paulus sê: "God is vir ons, wie
kan dan teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons
almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom skenk nie?" (Rom. 8:3132).
Wie die vierde bede bid en glo dat God in ons behoeftes sal voorsien, vind troos in die
woorde van Christus: "Moenie julle bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink
nie, of oor julle liggaam oor wat julle moet aantrek nie ... Kyk na die wilde voëls: hulle saai
nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir
hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? ... Moet julle dus nie oor môre bekommer
nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie"
(Matt. 6:25,26,34).
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SONDAG 51
51.1 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is die gebed tot God om ons sondes te vergewe en ons op die wyse ook
gewillig en bereid te maak om mekaar te vergewe. Ons moet daarop let dat ons hier nie net
met 'n belydenis te doen het soos in antwoord 56 nie maar ook met 'n gebed.
51.2 DIE PLEK EN BETEKENIS VAN DIE VERGEWING VAN SONDES
Bestudeer intensief: H. Ridderbos. 1972. die komst van het koninkrijk. Kampen: Kok, par.
27,p. 189-208.
Die mens staan vanweë sy sonde skuldig voor God. (Vgl. Ridderbos oor die algemene
sondigheid van die mens, p.198 e.v.) Op hom wag die oordeel van God. Sonder vergewing
van sondes is daar vir die mens geen hoop nie. In die vergewing van sondes is die eintlike en
sentrale doel van Jesus se koms aangedui. (Vgl. Ridderbos, p.191) Christus kan vergewing
van sondes gee:
* As Profeet proklameer Hy dit.
* As Priester verwerf hy dit.
* As Koning deel Hy dit uit.
51.3 DIE HOOFSIN
Die hoofsin is: "Reken ons ... al ons misdade (en) boosheid ... nie toe nie."
51.4 INLEIDING
'n baie sinvolle inleiding kan gevorm word aan die hand van wat in punt 51.2 hierbo
aangedui is.
51.5 INDELING
In hoofsaak kom drie sake hier ter sprake:
51.4.1 die skuld en sonde van die mens;
51.4.2 God se vergewing van die mens se sondes;
51.4.3 die uitwerking van God se vergewing van sondes.
51.6 DIE SKULD EN SONDE VAN DIE MENS
Dit wat die mens teenoor God verkeerd doen, word in die 1953-vertallng aangedui met
"skulde" (Matt. 6:12) en "sondes" (Luk. 11:4). In die 1983-vertaling word dit aangedui as
"oortredings" (Matt. 6:12) en "sondes" (Luk. 11:4). Daar word dus drie woorde gebruik:
skulde, sondes en oortredings. Hoewel hierdie drie woorde nie presies dieselfde betekenis
het nie, is die bedoeling daarvan in hoofsaak dieselfde, naamlik dit wat in die mens se
optrede 'n verwerping en miskenning van God se wil is.
Waarin bestaan hierdie skulde/oortredings/sondes van die mens?
Dit "bestaan eerstens daarin dat die mens nalaat om te doen wat hy moet doen: die miljoene
rand wat ons moes betaal het maar nie betaal het nie (Matt. 18:24). Dit laat ons die sonde
sien as skuld. Dit is ons lewenstaak om ons Vader te verheerlik. Ons is 'n lewe van ongedwonge gehoorsaamheid aan Hom verskuldig. Ons moet Hom bo alles liefhê en ons
naaste soos onsself. Ons lewens moet vol wees van positiewe vrugte van geloof en bekering.
Van al hierdie dinge en nog baie meer kom in ons lewens dikwels baie min tereg. Dit is ons
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skuld voor God: by wyse van spreke "miljoene rande." Daarom verdien ons sy oordeel en
straf. Dink aan die gelykenis van die onvrugbare vyeboom (Luk. 13:6-9; vgl. ook Gal5:22).
Maar ons skulde/oortredings/sondes bestaan tweedens daarin dat ons doen wat God
uitdruklik verbied. Dit maak my skuld so groot dat ek dit nie kan tel nie - wat staan nog
betaal. Ons oortree elke dag al God se gebooie - van die eerste tot die derde: ons gebrek aan
vertroue op God alleen, ons eiewillige godsdiens, ons swye as ander die Naam van die Here
misbruik, ons ontheiliging van die rusdag, ons miskenning van gesag in die grote of die
kleine, ons gevoelens van haat en wrok, ons owerspelige gedagtes en begeertes, ensovoorts.
Daarby kom nog hoogmoed, slegte humeur, selfsugtigheid, volksondes en kerksondes. In die
lig hiervan is dit te verstane dat die Kategismus van al hierdie sondes praat as misdade".
Voor God is ons nie net skuldenaars, sondaars en oortreders nie, maar misdadigers.
Wat die saak nog erger maak, is dat ek nie in staat is om vandag te besluit dat ek nooit meer
gaan sonde doen nie. Die Kategismus praat ook van "die boosheid wat ons nog aankleef."
Die geneigdheid tot sonde is so erg dat daarvan gepraat word as boosheid. Dit dui die
radikale verdorwenheid van die mens aan soos dit onder andere beskryf word in Genesis 6:5
(1953-vertaling): "Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op aarde groot was en al
die versinsels wat hy in sy hart bedink altyddeur NET SLEG was ..." Lees ook Romeine
3:10-18. Bowendien kleef hierdie boosheid ons nog altyd aan sodat ons voortdurend tot
sonde geneig is waardeur ons ons misdade en skulde teenoor God steeds meer en groter
maak.
Deur al hierdie sondes en bose gesindheld het daar 'n kloof of 'n berg tussen ons en God
gekom en ... ons is die oorsaak daarvan. En in hierdie bede smeek ons God om alles wat
tussen Hom en ons gekom het, in sy groot genade weg te neem en ons bose gesindheld te
verander sodat Hy en ons weer by mekaar kan wees.
Die groot vraag is net: is ons sondes vir ons 'n konkrete werklikheid wat ons elke dag ontstel
en waarteen ons voortdurend stry, of neem ons dit nie so ernstig met ons sondes nie? (Vgl.
Heb. 12:4.) Die antwoord op hierdie vraag sal bepaal of die gebed om die vergewing van
sondes vir ons werklik 'n saak van erns is, en of dit net 'n skynheilige formaliteit is.
51.7 GOD SE VERGEWING VAN SONDES
Die woord vergewing word dikwels deur ons gebruik. Maar wat beteken dit presies?
*

Vergewing beteken dat twee persone (of groepe) wat deur iets van mekaar geskei is,
weer by mekaar gebring word deurdat dit wat hulle van mekaar skei, oorbrug word of
uit die weg geruim word.

Lees hieroor. H. Thiellcke. 1964. Het gebed dat de wereld omspant. Zwolle: La Rivière &
Voorhoeve, p. 128 133, veral p. 129.
Dink aan die volgende voorbeeld: As 'n man ontrou is aan sy vrou, kom daar 'n breuk tussen
hulle. Hulle is nie meer werklik by mekaar nie. Daar is iets tussen hulle. Maar as die man
sy oortreding bely en sy vrou hom vergewe, word dit wat tussen hulle was, uit die weg
geruim en hulle is weer by mekaar.
Dit geld ook van ons verhouding tot God. Deur die sonde het daar iets tussen God en ons
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gekom. Vergewing beteken dat dit wat tussen God en ons was uit die weg geruim word
sodat God en ons weer by mekaar kan wees. En dit is presies wat Christus gedoen het soos
blyk uit 1 Petrus 3:18: "Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die
skuldiges, om júlle na God te bring." Nou is God en ons weer by mekaar.
Christus het al ons skulde/sondes/oortredings/misdade op Hom geneem en in ons plek
daarvoor sy bloed gestort, gely en betaal.
Hieruit is dit duidelik dat die vergewing van sondes nie beteken dat God die sondes deur die
vingers sien, sy oë daarvoor sluit en maak asof dit nie bestaan nie. Nee, vir God is ons
sondes 'n baie ernstige saak.
In Christus sien ons wat vergewing van sondes werklik beteken. God het al ons oortredinge
geneem en op Hom gelaai. Toe het God Hom gestraf vir ons sonde: Hy moes die smarte van
die dood en die hel in ons plek deurgaan. So het Hy vir ons skuld by God betaal: vir al ons
sondige nalatigheid en moedswillige oortredinge. Daarom word ek nou vrygespreek en my
skuld word kwytgeskeld.
So het Christus 'n brug oor die sondekloof gebou en my oor die brug weer na God gebring.
Nou is ek by God en Hy by my. Die sonde skei Hom en ons nie meer nie.
Daarom kan ware vergewing van sondes alleen gevind word in die geloof dat Christus vir al
my sondes ten volle betaal het.
En as ons nou bid: "Vergeef ons ons sondes", dan smeek ons eintlik: Ons Vader, laat my
sonde en oortredinge tog nie meer 'n kloof wees tussen U en my nie. Aanskou die brug wat
Christus oor die kloof gebou het en help my om, waar ek elke dag nog sondig, steeds oor die
brug na U te gaan. Gee my dan ook die sekerheid dat niks my sal skei van u liefde wat daar
in Christus Jesus, ons Here, is nie (Rom. 8:38,39).
Terwyl ons nog elke dag sonde doen, vra ons in hierdie bede dat God nie na ons sonde moet
kyk, en ons dit toereken en ons daarvoor straf nie, maar dat Hy moet kyk na die versoening
wat Christus daarvoor gedoen het sodat God en ons nou inderdaad versoen is (2 Kor. 5:20).
Ons bid ook dat Hy die inherente boosheid in ons deur sy Gees moet wegneem sodat ons
steeds minder dinge sal doen wat verkeerd is in sy oë en steeds meer wat Hy wil hê dat ons
moet doen.
Vanselfsprekend word daardeur 'n plig op ons gelê om self met alle mag te stry teen alle
vorms van sonde en die sondige neigings (boosheid) in ons.
51.8 DIE UITWERKING VAN GOD SE VERGEWING VAN SONDES
Omdat God ons al ons skulde/sondes/oortredings/misdade ter wille van die soenverdienste
van Christus vergewe het, moet ons uit dankbaarheid en as kinders van God wat die beeld
van ons Vader vertoon, ook ons medemense wat op een of ander wyse teenoor ons oortree,
van harte vergewe. Dit word baie duidelik in die Skrif aan ons voorgehou in die gelykenis
van die ondankbare en onbarmhartige , amptenaar (Matt. l8:21-35). Hoewel hy miljoene
rand kwytgeskeld is, was hy nie bereid om sy mededienskneg 'n paar rand kwyt te skeld nie.
Vir hierdie bose gesindheid en onbarmhartige optrede is die amptenaar baie swaar gestraf.
En dan eindig Jesus die gelykenis met die woorde: "So sal my Vader wat in die hemel is ook
met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie" (Matt. 18:35).
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Is dit nie 'n sprekende maar ook skokkende voorbeeld van ons eie optrede nie? Is ons nie
ook dikwels onvergewensgesind, onbarmhartig en onversoenlik teenoor ons naaste nie? Wat
hulle my aangedoen het, word altyd onder hulle neuse gevrywe. Voortdurend word ou koeie
- of hulle geraamtes! - uit die sloot gehaal. Hoeveel huwelike, gesinne, families, verhoudings
en vriendekringe is nie al uitmekaar geskeur deur die weiering om te vergewe nie?
Verder, as ons mekaar vergewe, moet ons mekaar ten volle vergewe.
Soms sê mense dat hulle wel bereid is om te vergewe, maar dat die verhouding tog nooit
weer soos vroeër sal wees nie. Of hulle sê dat hulle sal vergewe maar nie vergeet nie. Dit
beteken dat daar nie werklike vergifnis is nie. Daar bly nog altyd 'n kloof tussen die twee
persone of partye; hulle is nog nie werklik bymekaar nie.
As God ons so sou vergewe het, sou daar geen hoop vir ons gewees het nie. Maar God
vergewe ons ten volle en ... dit moet ons ook onder mekaar doen.
Een ding staan vas:
*
As ons nie in staat of bereid is om mekaar ten volle te vergewe nie, is dit 'n duidelike
openbaring dat ons self nie werklik deel in God se vergewing van sondes ter wille van
die borgtogtelike lyde en sterwe van Christus nie. En dan rus God se oordeel op ons!
Die uitdrukking: "... soos ons ook ons skuldenaars vergewe", moet nie verkeerd verstaan
word asof ons ons eie optrede aan God as voorbeeld voorhou nie. Dit sou nie alleen vermetel
wees nie, maar as God daarvolgens moes optree, sou dit uiters droewig met ons gesteld
gewees het. Nee, die bedoeling daarvan is dat ons so aangegryp moet wees deur die
vergewing waarin God ons uit genade om Christus ontwil laat deel, dat ons nie anders kan
nie as om ons naaste wat teen ons oortree het te vergewe. En ... ons naaste is almal met wie
ons op een of ander wyse te doen kry (Luk. 10:25-37).
Maar omdat dit vir ons selfsugtige mense wat so op ons eie eer gesteld is, vanweë "die
boosheid wat ons nog aankleef" so moeilik is om ons naaste te vergewe, vra ons ons Vader in
hierdie bede om ons deur sy Woord en Gees daadwerklik te help en daartoe te bring om
mekaar ook te kan vergewe.
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SONDAG 52 - 1
Vraag en antwoord 127
52.1 TWEE DELE
Sondag.52 kan in twee dele ingedeel word. Vraag en antwoord 127 handel oor die sesde
bede en dit verdien om net soos die ander vyf bedes afsonderlik behandel te word. Vrae en
antwoorde 128 en 129 handel oor sake wat op al ses bedes betrekking het. Daarom is dit
beter om afsonderlik daaraan aandag te gee.
52.2 SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is die gebed om beskerming teen die aanvalle van Satan en sy
medewerkers.
52.3 DIE HOOFSIN
Die hoofsin is: "Wil U ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou."
52.4 SAKE WAARMEE REKENING GEHOU MOET WORD
52.4.1 Die bestaan van Satan
Gedurende die afgelope aantal jare is die bestaan van Satan as persoon deur verskeie teoloë
oorsee en ook plaaslik ontken. Satan of die duiwel sou volgens hulle geïnterpreteer moet
word as die aanduiding van iets wat as nie-god beskryf kan word. Hierdie siening is in die
lig van die Skrif geheel en al onaanvaarbaar, aangesien hy in die Skrif sonder enige twyfel as
'n persoon aangedui word, en wel as 'n persoon wat in 'n voortdurende stryd teen God, sy
koninkryk, sy kerk en elke individuele gelowige gewikkel is. (Bestudeer die volgende
Skrifgedeeltes: Job 1 en 2; Matt. 4:1-11; Joh. 8:44; 1 Pet. 5:8-9a; Op 12:10 11). Op grond
van die getuienis van die Skrif praat die Nederlandse Geloofsbelydenis (artt. 13, 14, 37), die
Heidelbergse Kategismus (antww. 1,9,123,127) en die Dordtse Leerreëls (3/4:1) van die
duiwel as 'n persoon. Wie sy bestaan as persoon ontken, kom in botsing met Skrif en
belydenis.
52.4.2 Lei God ons in versoeking?
As ons bid: "Lei ons nie in versoeking nie," beteken dit dan nie dat God tog soms daarvoor
verantwoordelik gehou moet word dat ons in versoekings en sonde beland nie?
Dit mag miskien so lyk, maar dit is beslis nie so nie. Ons bid nie: "Moet ons nie versoek
nie," maar wel: "Lei ons nie in versoeking nie", of soos dit nog duideliker in die 1983vertaling weergegee word: "Laat ons nie in versoeking kom nie".
Om ons te versoek en om ons in versoeking te laat kom, is nie dieselfde nie.
God versoek nie die mens om hom tot sonde te beweeg nie. Jakobus stel dit baie duidelik:
"Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: 'Ek word deur God versoek' nie, want God
kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie" (Jak. 1:13).
God versoek ons nie, want sou beteken dat Hy ons tot sonde probeer verlei. Maar God laat
ons soms in versoeking kom in die sin dat Hy Satan toelaat om ons te versoek. Dit het
trouens met die Here Jesus self ook gebeur. Ons lees in Matteus 4:1: "Toe is Jesus deur die
Gees die woestyn in gelei om deur die duiwel versoek te word". God het dus toegelaat dat
die duiwel Hom versoek. Dit was ook die geval met Job (Job 1:12 en 2:6).
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Tog beteken dit nie dat God sy kinders aan Satan uitlewer sodat hy met hulle kan doen wat
hy wil nie. God bepaal self hoe ver Satan mag gaan met sy versoekings (Job 1:12; 2:6; 1
Kor. 10:13).
52.4.3 Versoekings en beproewings
Dit is belangrik om daarop te let dat met dieselfde dinge waarmee God ons beproef, Satan
ons versoek. Dit beteken dus dat God en Satan soms in dieselfde dinge in ons lewens werk.
Satan gryp dit dan aan as versoekings, terwyl God dit gebruik as beproewings (Deut. 13:1-3;
Openb. 2:10).
Tussen 'n versoeking en 'n beproewing is daar 'n groot verskil.
*
'n Versoeking kom van die duiwel; 'n beproewing van God.
*
Met 'n versoeking wil Satan die slegte en die sondige in ons laat seëvier. Met 'n
beproewing wil God die goeie, die mooie, die edele en die heilige in ons laat seëvier.
*
Met 'n versoeking wil Satan ons afbreek; met 'n beproewing wil God ons bou.
*
Met 'n versoeking wil Satan ons wegtrek van God af. Met 'n beproewing wil God ons
nader trek na Hom toe en vaster aan Hom bind.
Dit was die geval met Job. Satan het Job versoek. Hy wou Job daartoe bring om God te
vervloek. Maar God het alles wat Satan oor Job gebring het so laat plaasvind dat Job aan die
einde van sy ellende nader aan God was as voor sy ellende. So keer God die versoekings van
Satan om in die teendeel.
En as ons nou bid: "Lei ons nie in versoeking nie", dan pleit ons dat God nie moet toelaat dat
Satan se bose bedoelings in ons lewe moet oorwin nie, maar wel God se heilige bedoelings.
52.5 INLEIDING
Die sonde is nie net 'n skuld wat vergewe moet word nie, maar dit is ook 'n mag waarteen
gestry moet word. In die vorige bede bid ons om die wegneming van ons sondeskuld, in
hierdie bede bid ons om beskerming teen die sondemag. 'n Mens kan dit ook anders stel: In
die vyfde bede, "Vergeef ons ons skulde," vra ons die Here om alles wat tussen Hom en ons
is weg te neem sodat Hy en ons weer werklik bymekaar is. In hierdie bede vra ons Hom om
ons te help en te beskerm sodat daar nie weer iets kom wat Hom en ons van mekaar kan skei
nie.
52.6 INDELING
In hoofsaak kom drie sake ter sprake:
52.5.1 die vyande van die gelowige;
52.5.2 die swakheid van die gelowige teenoor hierdie vyande;
52.5.3 die gebed tot God om hulp in die stryd teen hierdie vyande.
52.7 DIE VYANDE VAN DIE GELOWIGE
52.7.1 Die doodsvyande
Hierdie vyande is die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur.
Hulle word doodsvyande genoem omdat hulle die geestelike dood, die liggaamlike dood en
die ewige dood van God se kinders beoog. Die uitdrukking doodsvyande dui ook aan hoe
gevaarlik hulle is. Bowendien hou hulle nooit op om ons aan te val nie. In 'n sekere sin hoef
die gelowige nie skaam te wees dat hy vir hulle bang is nie. Geen spel kan met hulle gespeel
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word nie. Bowendien beskik hulle oor groot mag (Op. 12).
In werklikheid het ons net een vyand en dit is die duiwel. Smms val hy ons persoonlik aan,
maar soms doen hy dit deur middel van die wêreld en met behulp van ons eie sondige
natuur. Elkeen van hierdie drie moet onder die loep geneem word.
52.7.2 Die duiwel
Hy is 'n mensmoordenaar van die begin af (Joh. 8:44). Hy is die aanklaer van die broeders
(Op. 12:11).
Die twee name brullende leeu (1 Pet. 5:8) en slang (Op. 12:10) tipeer sy hele optrede. As
brullende leeu sien 'n mens hom as hy jou met brute geweld wil oorweldig soos in tye van
vervolging. As slang sien 'n mens hom as hy jou op listige wyse wil verlei en hom voordoen
as 'n gelowige en selfs as 'n engel van God (2 Kor. 11:14).
Die klassieke voorbeeld van die wyse waarop Satan 'n mens probeer verlei, word gevind in
Matteus 4:1-11. Hy doen dit so dat hy aansluit by die persoon se ideale en verwagtings.
*
Met die eerste versoeking bied hy 'n oplossing van die probleem van voorsiening van
kos aan die mensdom.
*
Met die tweede versoeking lê hy nadruk op die sensasionele in die besef dat die mense
daardeur aangegryp word.
*
Met die derde versoeking gee hy te kenne dat as die hele wêreld aan Christus behoort,
Hy dit in elk geval so kan regeer en lei dat almal God kan dien en eer.
So skep hy die indruk dat hy Jesus se belange op die hart dra. So doen hy ook met ons.
Maar as Jesus die advies van Satan opgevolg het, sou dit beteken het dat Hy aan Satan
gehoorsaam was en met hom 'n verbond gesluit het. En dan was sy hele koms om ons te red
tevergeefs.
Hieruit is dit duidelik dat Satan 'n gevaarlike vyand is. Hy kan homself op meesterlike wyse
vermom en dan na jou toe kom deur middel van 'n vriend of vriendin, deur jou man of vrou.
Hy weet ook wat die swak punt in jou lewe is, en in sy aanvalle sal hy veral daarop
konsentreer. Daarom moet ons altyd op ons hoede wees en ons nie teen ons beterwete aan
versoeking blootstel nie. Ook moet ons die ernstige waarskuwing van Paulus ter harte neem
as hy sê: "Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie" (1 Kor. 10:12).
Indien nodig, maak Satan gebruik van die wêreld en ons eie sondige natuur om ons tot 'n val
te bring.
52.7.3 Die wêreld
Die sondige wêreld is Satan se bondgenoot - die wêreld met sy ligsinnigheid, aanloklikheid
en sondige uitdagings. (Vgl. 1 Joh. 2:15-16.) As hy ons met die wêreld wil verlei, sluit hy
aan by ons swakhede: ons verlange na weelde, ons gebrek. ons wellus, ons strewe na roem en
eer, ensovoorts. So wil hy ons met die wêreld as bondgenoot tot 'n val probeer bring. Met
Demas het hy dit reggekry, want Paulus sê van hom: "Demas het die teenwoordige wêreld
liefgekry en my verlaat" (2 Tim. 4:10).
52.7.4 Ons eie sondige natuur
Hy is so gevaarlik omdat hy nie buite ons is nie maar in ons - soos die Trojaanse perd wat die
deure oopmaak sodat die duiwel en die wêreld kan inkom. Hy laat ons so baie waag en laat
ons speel in die hand van Satan.
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52.8 DIE ONVERMOË VAN DIE GELOWIGE OM UIT EIE KRAG STAANDE TE
BLY
Teenoor die bedreiging van hierdie doodsvyande moet ons erken en bely: "Ons is in onsself
so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie." (Vgl. Joh. 15:5 en Ps. 103:14.) Ons
moet onsself nooit oorskat en dink dat ons ons aan versoeking kan blootstel sonder om
daardeur oorweldig te word nie. (Vgl. 1 Kor. 10:12.) Simson het homself ook oorskat en met
vuur gespeel op die skoot van Delila - en kyk net hoe is hy verbrand (Rig. 16).
52.9 DIE GEBED TOT GOD OM HULP
In die lig van bogenoemde (punte 52.7 en 52.8) bly daar vir die gelowige niks anders oor nie
as die gebed om hulp soos weergegee in die laaste sin van antwoord 127. Ons doen biddend
'n beroep op die verbondstrou van God om in sy almag en genade ons staande te hou.
Ons vra speelplek dat ons Vader ons deur sy Heilige Gees moet staande hou en versterk.
Maar Gees en Woord kan nooit van mekaar geskel word nie. Daarom word op die wyse ook
op ons die verpligting gelê om die Woord van God te bestudeer. Let daarop: Christus het die
versoekings van Satan nie met wonderwerke afgeslaan nie - hoewel Hy kon - maar met die
Woord: "Daar staan geskrywe ... Daar staan OOK geskrywe ..." die Gees lel ons deur die
Woord en help ons so om die geeste op die proef te stel (1 Joh. 4:1)
.
Die stryd wat ons stry, is primêr 'n "geestelike stryd." Die oorwinning of nederlaag in die
stryd word eers in die hart van die mens behaal.
Omdat die drie doodsvyande so 'n geweldige mag het, en ons in onsself teenoor hulle so
swak is, mag daar by ons geen halfhartigheid wees in ons stryd teen hulle nie - ook nie in ons
gebede in dié verband nie. Van Augustinus word gesê dat hy voor sy bekering gebid het:
"Verlos my van die Bose, maar nie nou al nie." Is dit nie die gesindheid wat daar dikwels in
ons harte heers as ons hierdie bede bid nie - al sê ons dit nie met soveel woorde nie? In die
stryd teen sulke doodsvyande is so 'n houding dodelik gevaarlik.
In hierdie stryd moet ons biddend vasgryp aan Christus as Borg en Middelaar. Hy is ook
versoek maar is nie oorwin nie; inteendeel, Hy het Satan oorwin. Hy het ook begrip vir die
versoekings waaraan ons blootgestel word. "Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat
geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy is immers in elke opsig net soos ons aan
versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie" (Heb. 4:15).
Omdat Christus staande gebly het in die versoekings - ook die versoeking om van die kruis af
te kom (Matt. 27:42) - en dit oorwin het, het ons die sekerheid dat ons ook staande sal bly in
versoekings as ons in die geloof aan Hom bly vashou en volgens sy wil lewe. Aan Petrus het
Hy gesê: "Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou
gebid dat jou geloof jou nie begewe nie"(Luk. 22:31-32).
52.10 ESKATOLOGIESE PERSPEKTIEF
Omdat ons deur die geloof deel het aan die oorwinning van Christus, is ons nou al meer as
oorwinnaars (Rom. 8:37). Tog ervaar ons hierdie oorwinning tans nog nie ten volle nie
omdat ons nog voortdurend in 'n stryd gewikkel is met die reeds oorwonne vyande. Ons sal
hierdie oorwinning eers volkome ervaar by die wederkoms van Christus (1 Tess. 3:13; 5:23).
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SONDAG 52 - 2
Vrae en antwoorde 128 en 129
52.11 DIT ONTBREEK IN SOMMIGE MANUSKRIPTE
Hierdie lofverheffing en die woord amen ontbreek in sommige van die belangrikste
manuskripte van die Nuwe Testament wat tans beskikbaar is. Daarom word dit beskou as 'n
latere byvoeging. Dit is ook die rede waarom dit in die 1983-vertaling weggelaat is.
Daar is deskundiges wat die mening toegedaan is dat dit die woorde is waarmee bykans elke
gebed destyds afgesluit. is. Daarom is dit wel nie in sommige manuskripte bygevoeg nie,
maar die veronderstelling was dat die persoon wat hierdie gebed bid dit in elk geval sal
byvoeg. In die geval kan dit dan wel as deel van die Onse Vader beskou word.
Aangesien die inhoud daarvan ten volle ooreenstem met wat die Skrif in die verband sê, kan
dit sonder enige beswaar as deel van die belydenis gehandhaaf word. Volgens 1 Kronieke
29:11 het Dawid bely: "Die grootheid, Here, die krag, die glans, die roem en die majesteit
behoort aan U, ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die heerskappy; U is
bo almal verhewe." Dit kom op presies dieselfde neer as wat in die lofverheffing staan.
52.12 DIE SENTRALE GEDAGTE
Die sentrale gedagte is die belydenis van die sekere geloof dat God oor die mag en die
vermoë beskik om aan ons alles te gee wat ons in die voorafgaande ses bedes van Hom gebid
het en dat aan Hom alle eer gegee moet word.
52.13 HOOFSINNE
Antwoord 128: "Ons bid dit alles van U omdat U as ons Koning ...ons alle goeie dinge wil
en kan gee."
Antwoord 129: "Amen wil sê: Dit sal waar en seker wees."
52.14 INLEIDING
In die ses bedes van die Onse Vader het ons van Hom alles gevra wat tot sy eer en tot ons
beswil is. Maar nou ontstaan die vraag: Kan God werklik gee wat ons van Hom vra? Op
hierdie vraag antwoord die lofverheffing aan die einde: Ja, God kan, want die koninkryk, die
krag en die heerlikheid behoort aan Hom.
52.15 DIE SAKE WAT HIER TER SPRAKE KOM
Aan God behoort:
52.15.1 die koninkryk
52.15.2 die krag
52.15.3 die heerlikheid.
52.16 AAN GOD BEHOORT DIE KONINKRYK
Hiermee bely ons dat God Koning is oor alles. Hy regeer alles in die hemel en op die aarde
so dat aan sy wil en raadsplan uitvoering gegee word.
Hy regeer nie net oor mense nie maar ook oor die diere. Hy sluit die bekke van die leeus dat
hulle niks aan Daniël kan doen nie (Dan. 6). Hy laat 'n wurm die wonderboom by Jona
beskadig (Jona 4). Selfs die duiwels kan niks doen as Hy hulle nie toelaat nie (Job. 1 en 2).
Ook die natuur is onder sy beskikking. Hy gee droogte en Hy gee reën -soos blyk uit die
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geskiedenis van Elia en Agab (1 Kon. 17,18).
Vir ons is dit veral belangrik om te weet dat God oor die hart en lewe van elke individuele
mens regeer. Dit is Hy wat met die bekering Satan van die troon van die mens se hart afstoot
en self sy genadeheerskappy daar vestig.
Vir die gelowige is dit 'n groot troos, want hy weet dat God in sy koninklike beskikkings
alles ten goede laat meewerk vir hulle wat Hom liefhet (Rom. 8:28). Die gelowige is dus nie
uitgelewer aan 'n blinde noodlot nie, maar sy lewe word bepaal deur sy Koning wat ook sy
Vader is. Nie 'n haar sal van sy kop val sonder die wil van sy Vader nie (antw. 1).
52.17 AAN GOD BEHOORT DIE KRAG
Krag is een van die mees gesogte artikels op die wêreldmark: krag om te presteer, oorlog te
maak, ontsag en vrees in te boesem. Krag het in baie opsigte die god van ons tyd geword.
Hierteenoor word bely: "Aan U behoort die krag." die woord dunamis word hier gebruik.
Dit dui op die vermoë om werklik iets te doen (Ps. 33:6).
Aan God behoort nie net die meeste of die grootste krag nie, maar alle krag. Daarom het
alles en almal wat enigsins krag het die krag van God ontvang.
Ook hierdie belydenis het vir die gelowige 'n baie persoonlike betekenis. (Vgl. Jes. 40:31,
1953-vertaling): "Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag." Vir elke probleem,
uitdaging. taak, droefheid, teleurstelling, ensovoorts gee God nuwe krag om dit te kan
aanvaar, verwerk en dra. Daarom kan ons ook met net soveel sekerheid as Paulus sê: "Ek is
tot alles in staat deur Christus wat my krag gee" (Fil. 4:13).
52.18 AAN GOD BEHOORT DIE HEERLIKHEID
Die woord heerlikheid het twee betekenisse.
Enersyds sien dit op die mooie, die glansende, die stralende soos die heerlikheid van die son,
maan en sterre; die heerlikheid van blommeprag, ensovoorts. In hierdie sin beteken dit dat al
die mooie, aangename en stralende van Hom af kom. Volgens Jesaja 6 (1953-vertaling) het
die seraf ook gesê: Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. (In die 1983-vertaling: sy
magtige teenwoordigheid.)
Andersyds beteken die woord heerlikheid dat die eer vir alles aan God toekom, en meesal
word aanvaar dat dit in hierdie betekenis bedoel word. Volgens die Kategismus is dit ook die
bedoeling hier in die lofverheffing.
Samevatting
Omdat die koninkryk, krag en heerlikheid aan God behoort, kan Hy aan my alle goeie dinge
gee. Omdat Hy my Vader is wil Hy my alle goeie dinge gee.
Met lofverheffing doen ek eintlik 'n appèl op God. Omdat Hy my kan gee wat ek vra, smeek
ek Hom dat Hy inderdaad uit genade aan my sal gee wat ek vra.
52.19 DIE WOORD "AMEN" (vr. en antw. 129)
Baie dink amen beteken: Nou is dit klaar! Hier hou dit op! Maar amen beteken: dit sal waar
en seker wees; dit staan vas; dit sal gebeur.
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Die inhoud van hierdie woord blyk onder andere daaruit dat as Christus sê: "Voorwaar,
voorwaar, Ek sê vir julle ...," Hy in die Grieks sê: "Amen, amen, Ek sê vir julle ..." Dit
beteken dus: Dit wat Ek nou gaan sê, is werklik so.
In die Ou Testament hou die woord amen weer verband met die woord geloof.
In Openbaring 3:14 word Christus self die Amen genoem. 'n Mens kan in die lig hiervan
Johannes 16:23 soos volg weergee: "Amen, amen, Ek (die Amen) sê vir julle, alles wat julle
die Vader in my Naam sal vra, sal Hy julle gee." En Paulus sê: "Want hoeveel beloftes van
God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen tot heerlikheid van God deur
ons" (2 Kor. 1:20).
Dit kom dus daarop neer dat as ons amen sê aan die einde van ons gebed, dan sê ons daarmee
eintlik: Ek glo dat dit waaragtig waar en seker is dat my gebed gewis en seker deur God
verhoor sal word ter wille van die soenverdienste van Jesus Christus.
In die lig hiervan is dit duidelik dat daar baie gebede is waarop daar eintlik nooit amen gesê
moet word nie omdat dit miskien net uit gewoonte sonder ware geloofserns gebid is.
As ek dus amen sê op my gebede, moet ek dit doen in die vaste geloofsvertroue dat God
werklik aan my sál gee wat ek Hom vra.
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