Sing vooraf staande: Psalm 18:1, 3 (p. 71)
1

Ek het U hart’lik lief, o HEER! / U is my sterkte∩en teëweer.
Die HEER ’s my rots, my vesting sterk, / my redder wat my heil bewerk,
my rots wanneer die stormwind huil, / my skild, die weerkrag van my heil,
my vesting op die bergkrans steil, / by wie ek vas en veilig skuil.

3

Deur donker magte, troep aan troep, / omsingel, het ek uitgeroep;
ek het in doodsangs uitgebreek / en God, my God, om hulp gesmeek.
Hy het geluister, my verhoor: / my stem het luid omhooggerys,
het deurgedring in sy paleis, / en opgeklim tot in sy oor.

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.
Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy
troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het,
die heerser oor die konings van die aarde.
Amen.
Loflied: Psalm 105:1, 2 (p. 514)
1

Loof, loof die HEER van alle here! / Verhoog sy Naam en gee Hom ere,
en bring sover daar volke is, / sy dade in gedagtenis;
en spreek met aandag en ontsag / van al sy wonders, dag aan dag.

2

Laat almal juig met blye galme; / sing voor die HEER jul vreugdepsalme;
beroem jul in sy heil’ge Naam, / Laat almal wat Hom soek, nou saam
hul hart verenig tot sy eer / en hul verlustig in die HEER.

Geloofsbelydenis: Nicea
Wet
Psalm 141:1, 3, 5 (p. 683)
1

As daar vir my geen hulp of raad is, / roep ek, o HEER, hoor my gebed!
Ag, haas U tot my hulp, en red / voordat dit hier met my te laat is.

3

Mag nooit my woord U smaad, o HEER, nie! / Rys smaadtaal uit die hart se grond –
ag, wil dit wegweer van my mond, / dat ek u Naam nooit mag onteer nie!

5

’k Voel my aan liefdetug verbonde: / soos hoofsalf vir my hoof is ’t my
as die opregte my kasty; / want liefdetug die laat geen wonde.

Gebed
Skrifberyming 5-3:1, 2 (8:1, 2)
1

Aan U, o Lam van God, ’n nuwe lofgesang! / Want U is waardig om die wonderboek te ontvang
en oop te breek – die boek van toekoms en verlede / en van wat word, geskrif van Gods verborgenhede.
U’s waardig, U alleen, omdat die werk volbrag is, / toe U as offer vir ons sondeskuld geslag is.

2

U ’t van die hemel hoog op aarde neer wou daal, / en ons vir God gekoop uit alle volk en taal.
Die losprys was u bloed, wat U vir ons gestort het, / waardeur ons, rein gewas, ’n priestervolk geword het
en konings in die ryk van onverstoorb’re vrede, / om God te dien en eer in eind’lose ∩ewighede.

Skriflesing: Romeine 8:1-17
Kernverse: Romeine 8:12-14
Daarom dan, broers, staan ons onder ŉ verpligting, maar nie teenoor ons sondige
natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat
beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees ŉ einde maak
aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God
laat lei, is kinders van God. (Romeine 8:12-14 AFR 1983)

1

Tema: Vrede met God: Leef as sy kind!
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, soms hoor ’n mens ’n gelowige wat sê dat hy of sy nie kan
verander nie. So ’n mens sê: ek is so gemaak en so gelaat staan. Of miskien het jy jouself al betrap
dat jy gesê het dat jou geaardheid nou maar eenmaal so is en jy kan niks daaraan doen nie. Ons
mense sê ons kan nie verander nie, veral wanneer ons hoor dat ons ons gedrag moet verander sodat
dit kan ooreenstem met God se wil vir ons lewens. Maar is dit werklik so dat ons nie kan verander
nie? Is dit nie eerder ’n geval van dat ons nie wil verander nie? Wanneer ons sê dat ons nie wil
verander soos die Here wil nie, dan sê ons ook dat ons nie altyd as kinders van God wil leef nie en
sodoende beroof ons onsself van die vrede met God. En nog erger, ons maak van God ’n leuenaar
as ons sê dat ons nie kan verander nie.
Vir seker klink dit nou lasterlik om te sê dat ons God ’n leuenaar maak. Maar wanneer ons eers
gehoor het wat God vir en met ons gedoen het, sal ons besef dat dit eintlik nie ’n geval is dat ons nie
kan verander nie.
Met die geboorte van Jesus Christus het daar ’n nuwe bedeling vir die mens aangebreek. Voor sy
koms na hierdie wêreld het die mense in die ou bedeling geleef. In die ou bedeling het die mens
onder die wetsvoorskrifte geleef. Maar weens die sondige geaardheid van die mens was dit vir die
mens gans en al onmoontlik om die wetsvoorskrifte na te kom. Iemand van julle kinders sou kon vra:
Wat is hierdie wetsvoorskrifte? As ons die wetsvoorskrifte moet saamvat, sal ons dit net kan opsom
soos wat Christus dit gedoen het. Toe die Fariseërs vir Jesus gevra het wat die grootste en
belangrikste gebod is, het Jesus geantwoord:
Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele
verstand. En die tweede gebod wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou naaste liefhê soos
jouself. (Matteus 22:37, 39 AFR 1983)
Nou weet ons egter uit eie ondervinding en uit die Bybel uit dat geen mens van nature in staat is om
hierdie wetsvoorskrifte na te kom nie. Vanself het ons God nie so lief soos wat Hy dit van ons vereis
nie. Ons dink eerder aan onsself as aan die eer van God wanneer ons iets doen en sê. En om ons
naaste lief te hê soos onsself is in die meeste gevalle vir ons te veel gevra. Daarom bely ons met die
woorde van Sondag 2: ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. En die uiteinde
van hierdie natuurlike geaardheid van die mens is dat almal van ons skuldig staan voor God. Omdat
ons nie aan die wetsvoorskrifte in die ou bedeling kon voldoen nie, het daar ’n vloek op ons gerus.
Die Here sê self:
Daar rus ŉ vloek op elkeen wat nie hierdie wet onderhou en daarvolgens lewe nie!
(Deuteronomium 27:26 AFR 1983)
Broers, susters en kinders, hierdie vloek wat op elkeen rus wat die wet nie honderd persent kan
nakom nie, is nie maar net om sleggesê te word nie. Om deur God vervloek te word, beteken dat jy
die dood skuldig is. As God iemand vervloek, trek Hy al sy genade en liefde en barmhartigheid van
so iemand af terug en tref hom voluit met al sy toorn en woede oor die sonde en ongehoorsaamheid.
En die gevolg van God se toorn en woede oor die sonde is die dood.
God het egter geweet dat die mens nooit uit sy eie in staat sal wees om uitvoering aan sy wet te gee
nie. Die mens se natuurlike geaardheid is vir die mens self nou maar eenmaal te sterk.
Inderwaarheid is die mens ’n slaaf van sy sondige natuur. Die mens doen outomaties wat sy sondige
natuur hom voorsê om te doen. Daarom het God self uit genade en liefde vir die mense kom doen
wat die mens nie in staat was om te doen nie. Hy het sy Seun na hierdie wêreld gestuur. Jesus
Christus is in dieselfde gestalte as die sondige mens gebore. God het sy Seun, Jesus Christus, as
offer vir die sonde gegee. Sodoende het God die sonde binne die sondige bestaan veroordeel. Dit is
hoe God die ou bedeling beëindig het en die nuwe bedeling tot stand gebring het.
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God het nie sy regverdige eis dat die mens vir sy sonde moet sterf, laat vaar nie. Hy het sy Seun
mens laat word en Hom oorgegee aan die dood vir die sonde van die mense. Die sonde is dus
veroordeel en gevonnis met die dood. Wat beteken dit vir jou en my? Kom ons dink vir ’n oomblik aan
al die gruwelike sondes wat ons al in ons lewens gedoen het. Ja, ook daardie sondes waaroor ons
bloedrooi word van skaamte net om daaraan te dink. Christus het al daardie sondes op Homself
geneem en in die regbank voor God gaan staan asof Hy al daardie gruwelike dinge gedoen het. So
het Hy in dieselfde gestalte as ek en jy God se straf gedra, en dit terwyl Hy onskuldig is. In Christus
het God met al ons gruwelike sondes afgereken omdat ons mense nie die wet volmaak kon
gehoorsaam en ook nog die straf op die sonde dra nie.
Maar God gaan nog verder as dit. Omdat Christus vir mense – vir God se mense – gesterf het, het
Hy sy Gees aan hulle geskenk om in hulle te woon en te werk. Dit is die Heilige Gees wat ons in
staat stel om in Christus Jesus te glo en te vertrou dat Hy ook vir jou en my aan die kruis vir ons
sondes gesterf het. Deur die ware geloof in Jesus Christus skenk God aan ons die regverdiging. Hy
spreek ons vry van die sondeskuld omdat Christus dit betaal het. Dit beteken dat ons vry is. Ons sal
nie weens ons sondeskuld hoef te sterf nie. God het die sondeskuld een maal volledig aan sy Seun
gestraf.
Daar is egter nog meer. Ons is ook vry van die wet van die sonde en die dood. Omdat Christus in
ons plek die wet volkome gehoorsaam het en vir ons ongehoorsaamheid gesterf het, is ons
gelowiges nie meer die dood skuldig nie. Die vloek rus nie meer op ons nie. En ons is nie meer slawe
van ons sondige natuur nie. Ons is nie meer aan ons sondige natuur uitgelewer om maar outomaties
te doen wat hy wil hê nie. Dit is nie meer ŉ kwessie van dat ons geaardheid so is en ons niks
daaraan kan doen nie. Ons het die Gees van God wat baie sterker is as ons sondige natuur en Hy
gee aan ons die krag en vermoë om ons sondige natuur te oorwin. Dit is die voordeel wat ons as
kinders van God het. Die Heilige Gees wat in ons woon, voer die stryd teen die sonde wat nog in ons
woon en onderwerp die sonde.
Hoor nou net wat ’n wonderlike genade God aan ons skenk wanneer sy Gees in ons woon en werk.
Dit staan hier in vers 4 geskryf:
Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, óns wat ons lewe nie deur ons sondige natuur
laat beheers nie, maar deur die Gees (Romeine 8:4 AFR 1983).
Die mense wat deur die Heilige Gees weergebore is en nou in die Drie-enige God glo en deur die
geloof vryspraak van God ontvang het, kan nou begin doen wat God van hulle eis. Hulle kan God
liefhê en hulle kan hulle naaste liefhê. Natuurlik kan ons dit nog nie volmaak doen nie, maar ons
begin dit ten minste doen omdat die Heilige Gees ons lewe beheers.
Miskien wonder jy nog wat dit beteken as die Heilige Gees jou beheers. Dit is nie ’n gevoel of drome
of visioene nie. Wanneer die Heilige Gees ’n mens beheers, lei Hy jou lewe verstaanbaar sodat jy sal
weet wat God vir jou lewe wil hê. En Hy doen dit met die Woord van God. Maar nou rus daar ’n
verpligting op jou, kind van God. Of soos dit in ons kernvers staan: ons staan onder ’n verpligting
teenoor die Heilige Gees.
Die Heilige Gees gaan nie op een of ander wonderbaarlike en bonatuurlike wyse die wysheid en
kennis in die Bybel in jou verstand en hart uitstort nie. Daarmee sê ons nie dat die Gees nie by magte
is om dit te doen nie. Hy kan as Hy wil jou die kennis van God se wil op ’n wonderbaarlike manier
bybring, maar dit is nie hoe Hy gewoonlik werk nie. Toe die Heilige Gees ons weergebore het, het Hy
nie ons verantwoordelikheid en verstandelike vermoëns van ons af weggeneem nie. Omdat God aan
jou die gawe van verstand gegee het en die gawe om te kan lees, wil Hy hê dat jy moet meewerk. Jy
het ’n verpligting teenoor die Gees om die Bybel te lees.
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Lees die Bybel asof dit net vir jou geskryf is. Bid elke keer dat God sy wil vir jou lewe en persoonlike
verhouding met Hom in jou Bybelstudie sal duidelik maak. Toets ook altyd jou verstaan van ’n
bepaalde deel in die Bybel aan dié van ander gelowiges wat deur God se Gees gelei word. Praat dus
met ander gelowiges oor die gedeelte in die Bybel, lees die belydenisskrifte, raadpleeg betroubare
Bybelstudieboeke. So word jy deur die Gees gelei om God se wil te verstaan. So laat jy jou deur die
Gees van God beheers.
Maar om net te weet wat God se wil is, is nog nie te sê dat jou lewe heeltemal onder die Gees se
beheersing is nie. Noudat jy weet wat God se wil is, moet jy ook bid dat die Gees jou die krag en
uithouvermoë sal gee om God se wil daadwerklik uit te voer. Dit is immers net die Gees wat hierdie
krag aan ons kan gee, want in die meeste gevalle is God se wil heeltemal anders as wat ons van
nature wil doen. Wat God wil hê ons moet doen, gaan inderdaad teen ons grein in. Ons weet uit
ondervinding hoe sterk ons sondige natuur is – ons doen sommer outomaties wat verkeerd is. Maar
met die Gees se krag kan ons – teen ons sondige natuur in – doen wat God van ons verlang.
Geliefdes, ons word mos nie meer deur ons sondige natuur beheers nie maar deur die Gees, want
die Gees van God woon in ons. En nou is ons nie verwaand en voor op die wa as ons so sê nie. Met
hierdie woorde bely ons wat God met ons gedoen het. Trouens, ons het al vroeër in hierdie erediens
bely dat ons in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees glo. Daarmee het ons ook
gesê dat ons aan Jesus Christus behoort, want Hy het ons vrygekoop van die slawerny van die
sonde en die heerskappy van die Satan. Daarom mag ons met vrymoedigheid sê dat die Heilige
Gees in ons woon. En die Gees is nooit werkloos in ons nie. Hy beheers ons voortdurend en Hy wil
meer en meer van ons lewe oorneem.
Wat beteken dit nou vir ons in ons voorbereiding vir die heilige nagmaal? Dit beteken dat ons as
kinders van God moet lewe. En daarom het ons die verpligting teenoor die Gees om ook ’n einde te
maak aan ons sondige praktyke. Dit gaan toewyding van ons verg, want om ’n einde te maak aan
dinge wat ’n mens sommer outomaties doen – dinge wat deel van ons natuur is – gaan nie so maklik
wees nie. Maar ons kan dit doen, want die Gees woon in ons en Hy beheers ons lewe.
Om ’n einde aan die sondige praktyke in ons lewens te maak, gaan ook deursettings-vermoë en
volharding van ons vereis. Ons weet immers hoe maklik ons soos slawe agter ons sondige natuur
aan gesleep word. Maar nou kan en moet ons daardie slawementaliteit tot niet maak.
Wat bedoel ons met ’n slawementaliteit? Iemand wat nog ’n slawementaliteit het, maak soos ’n slaaf.
Hy doen die absolute minimum in sy godsdiens – net dit wat voorgeskryf word. Hy vra homself nie af
wat
hy
nog
meer
kan
doen
om
sy
dank
aan
God
te
bewys
nie. Soos ’n slaaf doen hy net wat vir hom gesê is en verder sit hy weer en hou hom besig met sy eie
ou dingetjies. So ’n mens het ook maar ŉ effense persoonlike liefde vir of verhouding met God. God
is vir so ŉ mens Iemand vir wie ’n mens bang is en uit wie se pad jy bly sover as moontlik. Daarom
vermy so ’n mens ook gesprekke met God. Hy bid weinig.
Intussen kyk hy ook met hoeveel hy kan wegkom voordat hy uitgevang word. Omdat hy aanhou om
oor die grense te tree wat God in sy wet vir hom gestel het en hy nog volgens homself daarmee
wegkom, is daar aan die ander kant ook heeltyd die vrees dat as hy uitgevang word, hy gestraf gaan
word. Maar as hy dan besluit om tog iets goeds te doen soos wat die Here dit verwag, dan verwag hy
ook dat God hom daarvoor moet vergoed.
Broers, susters en kinders, as enige van hierdie genoemde kenmerke nog in my en jou verhouding
met God voorkom, moet ons baie versigtig wees. Hierdie slawementaliteit gaan maak dat ons in ons
voorbereiding ook weer sê: ek kan nie verander nie; ek kan nie ophou om te vloek nie; ek kan nie
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ophou om verkeerde gedagtes oor ander vroue te hê nie; ek kan nie ophou om my vertroue op geld
te plaas nie; ek kan nie ophou met wat ook al nie. En dan maak ons weer van God ’n leuenaar.
Die Heilige Gees woon en werk in ons, want ons glo in Christus en ons behoort aan Hom. Daarom
kan ons ’n einde maak aan ons sondige praktyke en hierdie slawementaliteit tot niet maak. God se
Gees is immers baie kragtiger as ons sondige natuur, want Hy is God. Al wat God wil hê, is dat ons
moet bid vir die krag van die Gees en aanhoudend bid vir sy krag. En hoe langer hoe meer ons die
leiding van die Heilige Gees aanvaar – onsself daaraan onderwerp – en doen wat Hy ons leer, hoe
meer sal ons besef dat ons kinders van God is. En ons sal lewe as kinders van God. Ons sal meer
en meer die Here tevrede wil stel met ons lewe as sy kinders, want Hy het vrede met ons gemaak
deur sy Seun se kruisdood.
Ons is kinders van God, want die Gees beheers ons. Daarom kan ons as sy kinders leef en ons gaan
dit in hierdie voorbereidingstyd vir die nagmaal nog meer toepas as tevore. Omdat God se Gees in
ons woon, is daar nie so iets dat ons nie kan verander nie.
Amen!
Gebed
Slotpsalm 86:6, 8, 9 (p. 433)
6

Leer my na u wil te handel, / ’k sal dan in u waarheid wandel;
neig my hart en voeg dit saam / tot die vrese van u Naam.
HEER, ek hef my hart na bowe, / nuwe sangstem sal U lowe,
nuwe dank sal voor U rys – / ’k sal u Naam vir ewig prys.
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Maar barmhartig en lankmoedig, / groot van goedheid en oorvloedig
in genade,∩en altoos trou / is die HEER wat my behou.
Wend U tot my in ontferming, / red my, toon my u beskerming!
Hoor my, HEER, ’n seun is dit / van u diensmaagd wat hier bid.

9

Doen ’n teken my ten goede, / dat my haters in hul woede,
kan aanskou hoe U my red / en my troos op my gebed.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige
Gees bly by u almal.
Amen.
Ds Coenraad Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
Voorbereing 6 Mei 2012
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