Sing vooraf staande: Psalm 18:12 (p. 75)
12

Barmhartig, vol van derenis, is U vir wie barmhartig is;
en wie opreg is, U sal hom / ook met opregtheid teëkom.
By hul wat reinheid rein bemin, / hou U, die Heil’ge, U ook rein;
maar vir wie leef in valse skyn, / is U ook self verkeerd van sin.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige
werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 146:1 (p. 700)
1

Prys die HEER met blye galme, / o my siel, daar’s ryke stof!
’k Sal, solank ek leef, my psalme / vrolik toewy aan sy lof
en Hom, wat sy guns my bied, / altyd groot maak in my lied.

Geloofsbelydenis: Apostolicum
Na die wet sing ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing van ons sondes met Psalm 19:7
(p. 84).
Wet
Psalm 19:7 (p. 84)
7

Bewaar my vir die kwaad / dat ek met trotse daad / u heil’ge wil weerstreef;
laat nie die sonde my / oorheers, dan sal ek vry / van groot oortreding leef.
Laat tog my tong en mond, / my hart se diepste grond, / o HEER, op wie ’k vertrou het,
U welbehaaglik wees / wat in my hart kan lees – / my Rots, op wie ’k gebou het.

Gebed
•
•
•
•
•
•

Doksologie:
Aanbidding:
Skuldbelydenis:
Vergifnis:
Dank:
Smeking vir die nood van die gemeente en voorbidding vir die kerk,
owerhede en sondige wêreld, asook die beroep op die beloftes van God
Algemene bede:
Verligting van die Gees ter wille van die Woorddiens:

•
•

Amen.

Psalm 65:2 (p. 314)
2

Dis waar, ’n donker skuldverlede / leef in ons heugenis;
maar al ons ongeregtighede / word deur U uitgewis.
Welsalig wie in skuld verlore, / versoeningswoord hoor ruis;
vir wie U uitkies, lank tevore, / ’n woonplek in u huis.

Skriflesing:

Esegiël 16

Teks:

Esegiël 16:6
En Ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed; toe het Ek vir jou
gesê in jou bloed: Leef! Ja, Ek het vir jou gesê in jou bloed: Leef! (Esegiël
16:6 AFR1953)

Jy is ’n pasgebore baba. ’n Weggooikind.
• Jy is ’n dogtertjie wat – pas gebore – weggegooi is om dood te bloei.
• Toe tel die Here jou op en gee jou lewe.
• Hy maak jou groot vir ’n huwelik met Hom!
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In die ou tyd was dit as ’n ramp beskou as daar ’n dogtertjie gebore word.
• So erg dat sy nie eers as ’n kind gereken word nie.
• So ’n dogtertjie word as voorbeeld gebruik in hierdie profesie.
Haar ouers wil haar die lewe ontneem – doodmaak.
• Hulle was haar nie eers na haar geboorte met water skoon nie, want water is vir hulle
waarskynlik kosbaarder as sy en haar lewe.
• Sy word ook nie met sout ingevryf soos wat die gebruik in daardie dae was nie.
• Haar naelstring word ook nie eers afgebind en versorg nie.
Hierdie dogtertjie word sommer in die veld weggegooi.
• Sy lê daar hulpeloos en bloei.
• Sy is vuil.
• Sy is besig om te sterf in haar verlate en onversorgde toestand.
• Dink net aan die angs wat daardie babatjie deurmaak in sulke oomblikke.
Dan kom daar Iemand aan wat oor die kind heeltemal anders voel as die ouers. Hy sê vir haar:
... toe het Ek vir jou gesê in jou bloed: Leef! Ja, Ek het vir jou gesê in jou bloed: Leef!
Wonderlike woorde: Leef! Jy wat so vuil hier in jou bloed lê: Leef!
Dit beteken Hy neem hierdie dogtertjie wettig aan as syne.
• Hy word nou die Vader wat haar in sy arms laat lê.
• Daarom sê Hy twee maal vir haar: Leef!
Daarmee wil Hy die verskil tussen haar ouers en Homself uitbeeld. Maar Hy wil ook daarmee die
sekerheid beklemtoon dat sy nou beslis sal lewe.
In die eerste plek praat die Here hier met Israel.
• Hulle moet onthou dat hulle uit die Amoriete en Hetiete stam.
• Maar omdat hulle die afgode nie gedien het nie, maar die HERE gedien het, het die heidene
hulle weggegooi.
Maar die volk het ook teen God gesondig.
• Menslik is hulle swak, want sonder God kan niemand leef nie.
• Hulle is soos ’n baba wie se naelstring nie afgesny is nie.
• Hulle bloei hulleself dood, wat hulle besit geen krag hoegenaamd nie.
• Hulle sondes besmeer hulle soos wat hierdie weggooibaba met bloed en grond en gras
besmeer is – amper te vuil om na te kyk en aan te vat.
Dis hoe ons voor God lyk.
Met hierdie gedeelte praat die Here nie net met die Israeliete nie – Hy praat ook met ons.
• Ons sal op die oordeelsdag so voor Hom wees.
• Vuil. Swak. Byna klaar dood in die vuil en die sonde.
Maar dan sê God die bevel twee maal: Leef!
• Leef julle wat só lyk in julle misdade!
• En dan wonder ons in ons sterwensoomblik: Hoe, Here?
• Dan antwoord God ons: deur die Here Jesus Christus.

2

Hierdie bloed en sondes en geboortesmet wat aan ons vaskleef en droog word, en wat by ons
naelstring uitvloei, dit het Jesus Christus van ons afgewas.
• Dis asof die Here sê: By jou is dit deel van jou lewe om vuil te wees, want jy weet nie van
beter nie.
• Jy kan ook nie beter nie, want jy is ’n weggooikind.
As ons in ons geloofslewe besinning doen, moet ons herdenk hoe sy liggaam gebloei het toe Hy
moes sterf vir ons.
• Hy wat heeltemal Goddelik rein was en is, moes sy lewe aflê vir ons wat besig is om te sterf in
ons eie goddeloosheid.
• Maar ons moet nie daaroor moedeloos wees nie. Ons moet hoor hoe God vir ons sê: Ek het
vir jou gesê in jou bloed: LEEF!
Hierdie woord leef het ’n baie groot en wye betekenis:
• Dis ’n bevel wat uit God se ewige Raadsbesluit kom.
• Hierdie bevel om te leef is inderdaad in ’n sekere sin ’n bevestiging van die belofte wat die
Here met Eva gemaak het.
Net na die sondeval het die Here die doodstraf oor ons uitgespreek – die sondeval se gevolge word
in hierdie weggooibabatjie uitgebeeld.
• Maar as deel van daardie gesprek het die Here vir Eva die belofte gegee dat ’n gedeelte van
die mensdom deur Hom gered sal word.
Hy sal twee dinge doen – het die Here beloof:
• Die een ding was dat die Here gesê het dat Hy skeiding gaan maak tussen die vrou se saad
en die slang se saad.
o Daarmee het die Here bedoel dat ’n deel van die mensdom die duiwel sou volg.
o Die Here sou daardie deel van die mensdom wegskei van die ander deel van die
mensdom – dié wat die Here aanhang.
• Die tweede ding wat die Here gesê het, was dat Hy Iemand uit die vrou se nasate gebore sou
laat word wat die slang se kop sou vermorsel – dus die dood sou oorwin en versoening doen.
o Hierdie bevel om te leef word nou aan daardie deel van die mensdom gerig!
Natuurlik kan ons nie self die lewe gryp en uit die dood lewend word nie! Die Here bedien ons uit
genade daarmee deur die Here Jesus Christus!
Leef dan nie net nou nie! Leef tot in ewigheid, want God het hierdie dogtertjie grootgemaak en toe sy
in die tyd van liefde gekom het, het Hy met haar getrou.
• Hy het haar met olie gesalf en die pragtigste klere vir haar aangetrek.
• Hy het ’n verbond met haar gesluit en sy het God s’n geword.
Dan gaan ons gedagtes dadelik na wat die apostel Johannes in Openbaring skryf:
Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die
Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te
wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.
Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê
vir my: Dit is die waaragtige woorde van God. (Openbaring 19:7-9 AFR1953)
U is die bruid.
• U is die kerk.
3

•

As God dan in u bloed vir u sê: Leef! dan bedoel Hy lewe tot in ewigheid in sy koninkryk waar
Hy alles is in almal.

Kom ons aanbid Hom wat Hom laat verbreek en vergiet het sodat ons rein gewas kon word voor
God.
• Kom hoor elke keer in die Woordbediening hoe vas God se beloftes staan.
• Ons hoor telkens sy woord: Leef!
• En dan weet ons dat ons leef – maar nie deur ons eie bloed nie – deur sý bloed!
Staan dan op, hiervandaan, en gaan leef in die Naam van God tot in ewigheid.
• Leef ’n stryd van oorwinning teen die sonde.
• Leef ’n lewe van daaglikse bekering.
• Want geen mens kan sy lewe ontvang sonder om dit dan met dankbaarheid aan God terug te
gee nie!
Amen.
Slotgebed
Slotpsalm 119:62 (598)
62

Help my, HEER! Ag, hoe verlang ek / en hoe sug ek diep en swaar
na die heil wat U beloof het, / na u kennis wonderklaar!
Laat my leef; o HEER, dan loof ek! / Laat niks my die heil ontroof!
Laat u oordeel my tot hulp wees! / Laat my lewe om te loof!

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 26 Junie 2011
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