Gereformeerde Kerk Bellville – 21 Junie 2015 – oggend
Sing vooraf staande: Skrifberyming 1-3:1, 2
1

So lief het God die wêreld / dat Hy vir ons sy Seun,
sy enigste, gegee het – / ons Redder, Lig en Steun.
Wie in Hom glo, sal lewe, / sal nooit verlore gaan;
maar het die ware lewe / as God se erfgenaam.
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So lief het God die wêreld / dat Hy vir ons sy Seun,
sy enigste, gegee het – / ons Redder, Lig en Steun.
Wie in Hom glo, sal lewe, / sal nooit verlore gaan;
maar het die ware lewe / as God se erfgenaam.

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.
Psalm 66:1, 2 (p. 320)
1

Juig, aarde, juig met blye galme, / laat jubels opstyg uit die stof!
Sing tot Gods eer jul dankb’re psalme, / en maak Hom heerlik in jul lof.
Sy grootheid ken geen maat of perke, / geen grens is daar vir sy gesag;
die vyand sien met skrik sy werke / en buig hom kruipend voor sy mag.
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Die aardryk met sy verste lande / moet biddend voor die HERE buig;
die volke van die verste strande / moet met hul lofstem voor Hom juig.
Kom en aanskou Gods wonderdade, / wat is sy werking hoog gedug.
Smeek Hom, o volke, om genade, / want niemand kan sy hand ontvlug.

Geloofsbelydenis: Apostolicum
Wet
Psalm 65:2, 3 (p. 314)
2

Dis waar, ŉ 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, / ŉ woonplek in u huis.

3

Ons al ons in u huis versadig / met hoogste gunsbewys:
met heil’ge goed wat U milddadig / laat stroom uit u paleis.
U antwoord ons in reddingsdade: / gedug is U in mag
Ons prys die blyk van u genade; / die vyand toon ontsag.

Gebed
Skrifberyming 1-1:1, 2 (24:1, 2)
1

Geseënd sy bo alle dinge / die eewge God en Vader! Hy
het in die hemel seëninge / vir ons in Christus toeberei.
Na die besluit, uit Hom gebore / en ewig in sy wese vas,
het Hy in Christus ons verkore / voordat daar tyd of wêreld was.

2

Hy het deur eie wil bewoë, / dat niks ons ooit weer sou vervreem,
om Christus wil, uit mededoë, / ons as sy kinders aangeneem;
dat ons, by guns so vry gegewe, / in hart en wandel onbevlek,
sou leef voor Hom, in liefde lewe, / wat lewein dooie harte wek.

1

Skriflesing: Efesiërs 1:1-14; Dordtse Leerreëls, Hoofstuk 1, Artikel 7
Kernvers:

Efesiërs 1:3-6
Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons
geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos
Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om
heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons
voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur
Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid
van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.
(Efesiërs 1:3-6 AFR53)

Dordtse Leerreëls
Hoofstuk 1, Artikel 7
Hierdie uitverkiesing is ŉ onveranderlike voorneme van God. Daarvolgens het Hy nog
voor die skepping ŉ sekere aantal mense uit die hele mensdom uitverkies. Hierdie mensdom het deur hulle eie skuld van hulle oorspronklike ongeskondenheid in sonde en verderf
verval. Die uitverkorenes is dus nie beter of waardiger as ander nie, maar verkeer saam
met die ander in die gemeenskaplike ellende. Nogtans het Hy hulle, uit volkome vrye
welbehae van sy wil en uit louter genade, tot die saligheid in Christus uitverkies. God het
Christus ook van ewigheid af tot Middelaar en Hoof van al die uitverkorenes en tot fondament van die saligheid gestel. So het Hy ook besluit om die uitverkorenes aan Christus te
gee om hulle salig te maak. Deur sy Woord en Gees roep en trek God die uitverkorenes
kragdadiglik tot gemeenskap met Hom. Hy het dus besluit om aan die uitverkorenes die
ware geloof in Christus te gee, hulle te regverdig en te heilig en om hulle, wat kragtig in
die gemeenskap van sy Seun bewaar is, uiteindelik as bewys van sy barmhartigheid en tot
lof van sy oorvloedige en heerlike genade te verheerlik. Soos geskrywe is: In Christus het
God ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor
Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself
aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid
van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde (Efes 1:4-6); en elders:
Dié wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en dié wat Hy geroep
het, dié het Hy ook geregverdig; en dié wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik
(Rom 8:30).
Tema: Deur God uitverkies en voorbeskik om as kinders aangeneem te word
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as daar nou een ding is wat alle mense teen die
bors stuit en hulle iesegrimmig maak, is dit wanneer hulle uitgesluit en eenkant toe geskuif
word. Dink maar net hoe ongelukkig jy gevoel het die keer toe jou vriende ŉ besluit
geneem het wat jou betrek, maar hulle het jou nooit geraadpleeg nie. Vanuit jou oogpunt
was jou vriende onbedagsaam. En daarby het jy ook die gevoel gekry dat jou opinie nie
belangrik genoeg vir hulle is nie. Dit is nou maar eenmaal deel van ons mense – ons wil
self ŉ sê hê wanneer dit gaan oor besluite wat ons persoonlik raak.
Hierdie natuurlike geaardheid van die mens veroorsaak dat begrippe soos die uitverkiesing en voorbeskikking van God hom ook teen die bors stuit. Maar dit is nie net
hierdie begrippe wat die natuurlike mens teen die bors stuit nie. Selfs die suiwer evangelie
van Jesus Christus, soos wat die Heilige Gees dit aan ons in die Skrif openbaar, is vir die
natuurlike mens iets waaraan hy moeilik sluk. Hoekom sluk die natuurlike mens moeilik
aan die evangelie van Jesus Christus? Ons kan sommer aan drie redes dink:
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Die evangelie gaan teen die mens se trots in. Die evangelie vertel dat die mens ŉ
Verlosser nodig het omdat die mens homself nie kan verlos nie. Die evangelie gee
geen erkenning aan die mens se waardigheid of prestasies nie, want dit tel niks
wanneer dit by die die verlossing van die mens kom nie. Jesus Christus doen alleen
die hele verlossingswerk.
Die evangelie gaan teen die mens se wysheid in. Die mens word verlos op ŉ manier
wat vir hom na dwaasheid klink – die Seun van God word ŉ mens en sterf ŉ vernederende, veragtelike dood vir die mens.
Die evangelie gaan teen die mens se natuurlike kennis in. Die evangelie vertel die
mens om in iets te glo wat teen sy wetenskaplike kennis en persoonlike ervaring indruis – dit is dat die Seun van God nie net mens geword het nie, maar dat Hy gesterf
het, uit die dood opgewek is en ŉ verheerlikte liggaam het wat nooit weer kan sterf nie.

Wanneer ŉ mens die uitverkiesing en die suiwer evangelie van Jesus Christus vanuit
ŉ mens se eie oogpunt beskou, gaan jy jouself keer op keer vasloop in menslike redenasies wat lynreg bots met God en wie Hy is. Daarom is dit noodsaaklik om alle menslike
redenasies en begrippe oor die uitverkiesing te laat vaar sodat ons ongehinderd kan luister
wat die Here self oor die uitverkiesing aan ons openbaar.
Broers, susters en kinders, in hierdie sewende artikel van ons Dordtse Leerreëls bely ons
juis wat die uitverkiesing is. Hierdie artikel is die langste van al die artikels in die Dordtse
Leerreëls, want ons wil so volledig as moontlik sê wat die uitverkiesing van God regtig is.
Daarom is hierdie artikel propvol troosryke waarhede wat in die latere artikels weer aan die
orde gaan kom.
Die eerste twee sinne wat ons in hierdie artikel bely, gee ŉ definisie van die uitverkiesing
en ons kan dit soos volg saamvat: Die uitverkiesing is ŉ onveranderlike voorneme van
God om nog voor die skepping ŉ sekere aantal mense uit die hele mensdom uit te verkies. Hierdie belydenis van ons staan vierkantig binne in Efesiërs 1. Kom ons luister met
ŉ nederige hart wat die Heilige Gees ons in veral vers 4 tot 6 leer oor die uitverkiesing.
Sonder enige omhaal van woorde trek Paulus los met ŉ loflied aan God:
Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het
met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. (Efesiërs 1:3 AFR53)
En die eerste van hierdie geestelike seëninge waarmee God die gelowiges in Christus
geseën het, is die uitverkiesing en die voorbeskikking om hulle in Christus tot sy kinders
aan te neem. Wanneer ons nou aandagtig na vers 4 kyk, sien ons die tydstip wanneer God
ŉ sekere aantal mense uitverkies het. Dit het gebeur voor die grondlegging van die
wêreld. Dit wil sê, nog voordat God die skepping tot stand gebring het en nog voordat
enige mens bestaan het, het God ŉ sekere aantal mense uitverkies.
Daarom moet ons die gedagte dat die mense almal op ŉ ry gestaan het en God toe sommige van hulle uitgekies het, uit ons gedagtes verban. Die uitverkiesing is onvoorwaardelik
deur God gedoen. Dit beteken dat God nie na die mense gekyk het om te sien wat hulle
gedoen het en hoe hulle geaardheid gaan wees voordat Hy hulle uitverkies het nie. As dit
die geval was, dan maak ons die uitverkiesing afhanklik van die mens en trek ons ŉ streep
deur die genade van God, terwyl ons juis uit die Bybel hoor dat die verlossing van mense
deur en deur ŉ genadedaad van God is (Efes 2:8-9). Nog voordat die mensdom bestaan
het, het God in Christus ŉ sekere aantal mense uitverkies.
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Aangesien God self sê dat Hy voor die grondlegging van die wêreld ŉ sekere aantal
mense in Christus uitverkies het, beteken dit dat Hy nog voor die skepping van die mensdom geweet het dat die mensdom in sonde gaan verval. Dit is nie ŉ bespiegeling nie, want
in die ewigheid het God sy Seun Christus as Middelaar en Hoof van die uitverkorenes
gestel. In 1 Petrus 1 openbaar die Heilige Gees aan ons:
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, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is Hy hiervoor bestem, maar
ter wille van julle het Hy eers in hierdie eindtyd gekom. (1 Petrus 1:18-20 AFR83).
Daarom kan ons seker wees dat niks wat op hierdie aarde gebeur vir God ŉ verrassing is
nie. Die sondeval van die mensdom het nie veroorsaak dat God skielik ŉ ander plan moes
maak toe die dinge nie uitgewerk het soos wat Hy dit bedoel het nie. Direk na die sondeval
maak God al sy verlossingsplan aan die mens bekend. Die nageslag van die vrou sal die
slang se kop vermorsel (Gen 3:15).
Dat Christus in die ewigheid al die Middelaar en Saligmaker van die uitverkorenes genoem
word, veronderstel die sondeval. Indien die mensdom nie in die sonde verval het nie, sou
dit nie nodig wees dat Christus as Middelaar en Saligmaker na die aarde moes kom nie.
Die mensdom wat God so goed en volmaak geskape het dat hulle Hom reg kon ken en
liefhê, het egter in Adam besluit dat hulle beter as die Here weet. Hulle het eerder besluit
om na die Satan te luister as na die Here en het hulle rug op die Here gedraai. As dit die
Here se wil was om die hele mensdom in die vervloeking van die sonde te laat bly en hulle
uiteindelik te veroordeel, sou Hy regverdig wees. Maar dit was nie sy wil om so met die
hele mensdom te handel nie. Sy ewige wil en voorneme was om ŉ sekere aantal mense
uit te verkies en hulle te red in Christus.
Die mense wat God voor die grondlegging van die wêreld in Christus uitverkies het, het
dus niks in hulleself gehad wat hulle beter of waardiger maak as al die ander mense nie.
Inteendeel, in Adam is alle mense ewe verlore. Die een mens is net so boos en sondig
soos die ander mens. Daar is werklik geen onderskeid tussen ongeredde sondaars nie,
want, sê die Here:
Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig
is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle
ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.
(Romeine 3:10-12 AFR53).
Uit hierdie moeras van ŉ mensdom wat hulle hardkoppig en eiewillig, moedswillig en vyandig van die Here losgeskeur het, het God ŉ sekere aantal mense voor die grondlegging
van die wêreld in Christus uitverkies. Die woorde in Christus beklemtoon nogeens dat daar
in die mense self niks is waarom God hulle sou kies nie. Die Naam Christus sluit enige
prestasie of goeie hoedanigheid van die mens uit. Uit hulleself is alle mense onwaardig
vir God.
Maar dank en lof kom ons Drie-enige God toe. In die ewigheid het die Vader sy Seun as
Middelaar en Hoof van die uitverkorenes gestel. Die Seun was van ewigheid af gereed en
bereid om na hierdie wêreld te kom in die gestalte van die mens sodat Hy Homself in hulle
plek voor die regterstoel van sy Vader kan stel. Deur sy volmaakte gehoorsaamheid aan
sy Vader – in die doen van die wet van God en uiteindelik in sy dood aan die kruis as oordeel oor die mense se sonde – het Christus die verlossing bewerk vir die uitverkorenes.
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In sy liefde vir die wêreld wat Hy geskep het, het die Vader dit voorbeskik om die gevalle
Adamskinders wat Hy in Christus uitverkies het deur Christus tot sy kinders aan te neem.
Weereens laat die Heilige Gees ons dit duidelik verstaan dat geen mens uit sy eie sy hand
opsteek sodat God hom tot sy kind sal aanneem nie. Inteendeel, van nature beur alle
mense weg van God af, want hulle wil kwansuis hulle eie baas wees. Ons sê kwansuis
hulle eie baas wees, want geen ongeredde sondaar is regtig sy eie baas nie. Almal word in
sonde ontvang en gebore en is dus van nature eintlik slawe van die sonde en die dui-wel.
Later in hierdie brief sê Paulus dat alle mense deur hulle sondige begeertes oorheers is en
hulle net doen waartoe hulle luste hulle lei (Efes 2:3) – en dit is beslis nie om in aanbidding
voor die Here te buig nie, maar om te doen net wat hulle sondige natuur wil.
In die ewigheid het God besluit om gevalle Adamskinders deur Christus tot sy kinders aan
te neem. Dit wil sê, God het besluit om mense – mense wat geen sin vir reg en verkeerd
het nie behalwe ŉ selfsugtige verstaan daarvan, mense wat geen ordentlikheid in hulleself
het of goeie maniere het nie, mense wat tot die dood toe skuldig is voor God omdat hulle
teen sy hoë majesteit in opstand gekom het – aan te neem as sy kinders.
Hierdie aanneming tot kinders moet ons verstaan soos wat dit in die wêreld van destyds
gewerk het onder die Romeinse reg. Wanneer ŉ welgestelde man, byvoorbeeld, ŉ jongman as sy seun aanneem, was dit ŉ volledige en totale aanneming. Hierdie jongman is
dan regtens die wettige seun van die man wat hom aangeneem het en hy ontvang al die
regte en voorregte en verantwoordelikhede van die nuwe familie waarin hy aangeneem is.
Dit beteken ook dat hy alle regte, voorregte en verantwoordelikhede van sy ou familie geheel en al verloor. Kragtens die wet is hy nou ŉ heeltemal nuwe mens – so nuut dat selfs
skulde en pligte wat hy nog in sy ou familie sou gehad het glad nie eers meer bestaan nie,
so asof hy nooit sulke skulde en verpligtinge gehad het nie.
Dit is in hierdie selfde sin wat Paulus bedoel dat God mense as sy kinders aanneem.
Stukkende en veragtelike mense word deur God aangeneem as sy kinders en hulle kry
dieselfde regte en verantwoordelikhede as die eniggebore Seun van God. Die skuld wat
hulle gehad het, word geheel en al vergeet asof daar nooit so ŉ skuld bestaan het nie.
Dadelik vra ŉ mens: Hoe kan God sommer net van die skuld vergeet? Hy kan daarvan
vergeet omdat Hy die mense deur Christus aanneem. Die bloed wat Christus aan die kruis
gestort het, het Hy in hierdie mense se plek gestort. Christus wat geen skuld hoegenaamd
het nie, want Hy is heilig en regverdig – sonder enige sonde – betaal in die plek van
mense hulle skuld volledig. Hierdie mense kry dan die reg om kinders van God genoem te
word (Joh 1:12), nie stiefkinders nie maar eie kinders van God. Saam met hierdie reg kry
hulle ook ŉ nuwe verantwoordelikheid – om heilig en onberispelik voor God te lewe.
Heilig in hierdie sin beteken nog nie volmaak nie, maar hierdie mense onderwerp hulle aan
die heerskappy van die Heilige Gees wat hulle heilig maak. Deur die Woord regeer Hy
hulle so dat hulle lewe hoe langer hoe meer in ooreenstemming kom met die wil van God.
Die beeld van Christus word ook al helderder in hulle woorde en werke. En onberispelik
beteken dat daar nie ŉ vinger na hulle gewys en gesê kan word: Maar jy het sus en so
gedoen nie, want Christus het hulle skuld volledig betaal. En daarom streef hulle daarna
om van die oorblywende sonde in hulle ontslae te raak en die sondige natuur af te sterf.
Ons moet goed oplet hoe die Heilige Gees dit vir ons hier neergeskryf het. God het nie
een mens in Christus uitverkies omdat hy heilig en sonder gebrek voor Hom was nie. God
het ŉ sekere aantal mense uit die hele mensdom voor die grondlegging van die wêreld in
Christus uitverkies sodat hulle heilig en sonder gebrek voor Hom kan wees. En dit is die
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Heilige Gees wat elke uitverkorene langs die weg van daaglikse bekering lei om heilig en
sonder gebrek voor God te lewe.
Ons staan in verwondering oor hierdie genadewerk van God. Van stukkende en vyandige
mense maak Hy hulle in Christus en deur sy Gees en Woord heel mense en kinders van
Hom. Daar is nou nog drie vrae wat na vore kom en beantwoord wil word. Ons gaan kortliks na elkeen van hierdie vrae kyk, want in die latere artikels sal ons in meer besonderhede na elkeen terugkeer.
Die eerste vraag is: Hoekom doen God so ŉ groot genadewerk aan mense wat eintlik sy
vyande is en Hom soveel skade en hartseer berokken? Aan die einde van vers 5 kry ons
die rede – na die welbehae van sy wil. Oor en oor is dit nou al gesê dat daar in die
gevalle Adamskinders geen rede is waarom God hulle as sy kinders sou aanneem nie.
Dus is die rede vir hierdie genadewerk van God nie by die mens te vind nie maar by God
self. En die rede is die welbehae van God se wil. God het besluit om mense uit te verkies
en deur Christus aan te neem as sy kinders omdat dit Hom genot verskaf. Dit is iets wat
Hom tevrede stel. En die dryfkrag om Homself tevrede te stel is sy liefde vir sy skepping.
Die volgende vraag is: Hoe kom die uitverkorenes te wete dat God hierdie genade aan
hulle bewys? Die antwoord kry ons in ons belydenis. Deur sy Woord en Gees roep
en trek God die uitverkorenes kragdadiglik tot gemeenskap met Hom. Christus
weet reeds in die ewigheid dat sy Vader die uitverkorenes aan Hom gegee het om hulle
salig te maak. Die uitverkorenes moet dit egter ook te wete kom. Daarom roep en trek
Hy hulle deur sy Gees en Woord tot gemeenskap met Christus. Die roep en trek van die
Vader gebeur kragdadiglik. Dit is nie maar net ŉ flou roep en trek nie. Hy doen dit met
krag. Hoe kragdadiglik die Vader dit doen, sal ons in latere artikels bely.
Hy het dus besluit om aan die uitverkorenes die ware geloof in Christus te gee,
hulle te regverdig en te heilig en om hulle, wat kragtig in die gemeenskap van sy
Seun bewaar is, uiteindelik as bewys van sy barmhartigheid en tot lof van sy
oorvloedige en heerlike genade te verheerlik. Met hierdie sin word ook terugverwys na
artikel 6 oor die sommige mense aan wie God die geloof gee. Sy ewige besluit was om
aan die uit-verkorenes die geloof in Christus te gee wanneer hulle tot gemeenskap met
Hom getrek en geroep word. Maar die ewige besluit aangaande die uitverkorenes hou nog
meer in. Deur die geloof in Christus word die uitverkorenes geregverdig, en deur die
Heilige Gees word hulle deur en in die geloof geheilig. Uiteindelik is God se doel met die
uitverkorenes om hulle te verheerlik. Daarom heilig die Heilige Gees hulle nie net in en
deur die geloof nie, maar bewaar Hy hulle kragtig in die gemeenskap van Christus. Die
verheerliking van die uitverkorenes is die bewys van God se barmhartigheid.
Maar soos met alles wat die Here doen, gaan dit uiteindelik nie oor die uitverkorenes self
nie. Die uitverkorenes word verlos en dit is heerlik. Maar die uiteindelik doel van hierdie
genadewerk is sodat God self geloof en geprys sal word oor sy oorvloedige en heerlike
genade. Efesiërs 1:6 bring ons weer terug na die aanhef van die loflied tot eer van God.
Dit is dan die antwoorde op ŉ derde vraag: Wat is God se uiteindelik doel met die uitverkiesing van mense? Hy doen dit sodat al die uitverkorenes en uiteindelik die hele
skepping Hom sal loof en prys omdat Hy so groot is van genade en liefde.
Geliefdes, wie die uitverkiesing van die mens se kant af wil beredeneer en begryp, gaan
hom keer op keer vasloop teen die Here se wysheid en almag. So ŉ mens raak gefrustreerd en ongeduldig, want die uitverkiesing kan nie van onder af bekyk word nie. Wat
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ŉ groot genade bewys die Heilige Gees aan ons dat Hy vir ons die uitverkiesing van God
se kant af openbaar. Wie eenmaal nederig kon luister na die Heilige Gees en die onuitspreeklike groot genade van God kon sien, sal Hom alleen maar net kan loof en prys.
Hy skuld die mensdom niks; tog kies Hy stukkende mense wat Hy heelmaak.
Amen!
Slotgebed
Skrifberyming 1-1:3, 6 (24:3, 6)
3

Tot roem en prys van Gods genade, / die grond van ons behoudenis,
sing ons nou van sy reddingsdade / in Hom wat die Geliefde is.
Uit Hom in wie ons nou weer vry is / van skuld, deur sy verlossingsbloed,
in Hom, in wie die heil berei is, / kom seënstroom ons tegemoet.
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Gods werk, eers eind’loos hoog verhewe, / daal op ŉ aarde in sonde oud,
sodat nou uit ons donker lewe / sy lof kan opstyg duisendvoud.
In toebereide harteen ore, / van volk tot volk, van oord tot oord,
ruis nou – ŉ mensheid word herbore! – / die nuwe reddingsboodskap voort.

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde God die Vader en die gemeenskap
van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.
Amen.
Katkisasieopening
Skrifberyming 10-1:1, 4 (28:1, 4)
1

O Vader, in die hemel hoog, / tot wie ons ophef hart en oog,
ons bid in stilleeerbiedenis: / Gee dat u Naam, wat heilig is,
deur ons geken, geëer, gevrees / in alles mag geheilig wees.
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Lei ons nie in die donker land, / die wêreld van versoeking, want
ons is so swak. Verlos ons van / die Boseas hy sy vangnet span.
Want U kom toe die majesteit / en krag en eer in ewigheid.

Ds Coenraad Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
21 Junie 2015
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