Sing vooraf staande: Psalm 105:5, 6 (p. 515)
5

Die HEER wat van geen wankel weet nie, / sal nimmer sy verbond vergeet nie;
al sy beloftes bly van krag / tot in die duisendste geslag.
Verbond met Abraham, sy vrind, / bevestig Hy van kind tot kind.
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Die HEER wat nooit sy waarheid krenk nie, / sal Hy dan nie die eed gedenk nie
aan Isak, in sy trou gesweer? / Hy het dit ook vir Jakob weer
as wet gegee, as bondsbestel / in ewigheid aan Israel.

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 89:1, 6 (p. 444)
1

Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, / en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring;
want soos ’n tempel wat op vaste grond verrys het, / so rys die eewge guns wat U aan ons bewys het;
en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie / so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie.
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Hoe salig is die volk wat luister na u woord, / hul wandel in die lig wat van U afstraal, voort.
Hul sal hul in u diens, waaraan hul toegewy is, / die ganse dag verheug, omdat hul in U bly is;
hul prys u grote krag wat alle krag oortref het, / en u geregtigheid wat hul weer opgehef het.

Gebed
Psalm 111:2, 4 (p. 553)
2

Sy dade∩is enkel majesteit, / aanbiddelike heerlikheid, / en sy geregtigheid onendig.
Sy wonders staan in rots gegrif, / en sy genade∩in eewge skrif / vir al wie arm is en ellendig.
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Die werk van God is reg en waar: / onwrikbaar-vas, onwankelbaar
wat sy bevel aan ons verkondig; / bevestig is dit in sy stand,
verwerklik word dit deur Gods hand / in trou en regtheid, diep en grondig.

Skriflesing: Romeine 4:1-12; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 33
Kernvers:

Romeine 4:11
Hy het die besnydenis as ŉ teken ontvang. Dit is ŉ seël wat bewys dat God hom
vrygespreek het omdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel
daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo al is hulle nie besny
nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek omdat hulle glo. (Romeine 4:11
AFR83)

Nederlandse Geloofsbelydenis
Artikel 33: Die sakramente
Ons glo dat ons goeie God, omdat Hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die
sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy goedheid en
genade teenoor ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te hou. Hy het dit by die Woord
van die evangelie gevoeg om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat Hy aan ons deur
sy Woord te kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen. So bekragtig Hy in ons die heil wat Hy
aan ons meedeel. Dit is immers sigbare tekens en seëls van ŉ inwendige en onsigbare saak, en
deur middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige Gees. Die tekens is dus nie
sonder sin en sonder inhoud om ons te bedrieg of te mislei nie; hulle waarheid is juis geleë in Jesus
Christus, sonder wie hulle geheel en al betekenisloos sou wees. Verder is ons tevrede met die
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aantal sakramente wat Christus, ons Meester, vir ons ingestel het en wat slegs twee is, naamlik die
sakrament van die doop en die heilige nagmaal van Jesus Christus.
Rom 4:11; Gen 9:13; 17:10-11; Eks 12; Kol 2:11; 1 Kor 5:7; Matt 28:19; 26:26; Rom 10:9; Kol 1:11;
1 Pet 3:20; 1 Kor 10:2.

Tema: God se bedoeling met die sakramente wat Christus ingestel het
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer ŉ mens die geskiedenis van die kerk van die Here
bestudeer, is dit opmerklik hoe ŉ groot stryd dikwels op ŉ sekere punt saamtrek sodat al die ander
sake waaroor daar ook verskille is, oorskadu word. Voor en tydens die beginjare van die
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het die Evangeliese Gesange wat in 1814 in die kerke ingevoer
is die punt geword waarop alles saamgetrek het. Die saak van die Evangeliese Gesange is so
beklemtoon dat daar baie jare na die begin van die Gereformeerde Kerke nog gesê is dat die
Doppers mos nie Gesange sing nie.
In die onlangse geskiedenis van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is daar lang debatte gevoer
wat saamgetrek het op die punt van vroue in die dienste van diakens, ouderlinge en predikante. Die
vraag of die beskrywingspunt wat by die Algemene Sinode van 2012 aanvaar is – dit is die
beskrywingspunt wat die hele (sogenaamde) Omkeer-strategie binne die Gereformeerde Kerke aan
die gang gesit het – die stryd rondom die vroue in die besondere dienste werklik gaan laat ophou, sal
die tyd moet leer. In sulke omstandighede waarin dit vir lidmate en kerke ongemaklik word en die
vrymoedigheid tussen gelowiges op die agtergrond skuif en agterdog die voorrang kry, is daar net
een ding waaraan ŉ mens werklik kan vashou. Dit is dat Jesus Christus self sy kerk regeer. Mag Hy
ons deur sy Gees gehoorsaam aan Hom hou sodat ons Hom kan volg en nie ons eie koppigheid nie.
Christus het immers self gesê dat Hy sy kerk bou en Hy het belowe dat die magte van die doderyk
nie sy kerk sal oorweldig nie. In die geskiedenis van sy kerk sien ons dit ook raak. Tydens die
Reformasie in die sestiende eeu het die stryd tussen die Protestantse en Roomse gelowiges op die
punt van die sakramente saamgetrek. Dit is om hierdie rede dat die vrae en antwoorde oor die doop
en die nagmaal so lank en uitgebreid in ons Heidelbergse Kategismus behandel word. Kyk ons na
Artikel 34 en 35 van Nederlandse Geloofsbelydenis is hulle naas Artikel 26 die twee langste artikels.
En albei hierdie belydenisskrifte van ons kom uit die sestiende eeu.
Die verskille tussen kerke rondom die sakramente het egter na bykans vier honderd jaar nog nie stil
geword nie. Kort-kort kry ons van die een kant af te doen met mense wat oor die doop met ons
Gereformeerdes in ŉ stryd wil raak. En van ŉ ander kant af kry ons weer te doen met mense wat oor
die nagmaal die stryd wil aanknoop. Dit is om hierdie rede dat dit vir ons nodig is om weer te luister
wat ons goeie God se bedoeling is met die sakramente wat Christus vir ons ingestel het. Ons bely
juis hierdie bedoeling van God in die artikel waarby ons vandag stilstaan.
Ons het nou in die vorige vyf artikels bely wat ons glo aangaande die kerk van die Here waarin Hy
ons lidmate van Hom laat wees. Ons bely in ons Nederlandse Geloofsbelydenis ook die werk wat
God in en aan die individuele mens doen. Laat ons daarom ook net weer terugblaai in die artikels om
te sien wat ons tot dusver oor die mens en God se pad met die mens bely het. Ons bely in die
woorde van Artikel 12 dat God die mens goed en na sy ewebeeld geskep het. Dit beteken dat die
mens in ware heiligheid en geregtigheid geskep is. Die goeie mens wat God geskep het, het egter in
die sonde geval weens sy eie ongehoorsaamheid, bely ons in Artikel 14. God soek sy gevalle mens
in genade weer op. Daarom belowe Hy sy eie Seun en stuur Hom op die bestemde tyd om die mens
te verlos uit die kloue van die Satan en die sonde (Art. 17). Hierdie verlossingswerk van God wat
deur Christus gedoen word, word die gelowiges se verlossing wanneer hulle Christus met al sy
verdienste in die geloof omhels (Art. 22). En in Artikel 24 bely ons: Ons glo dat hierdie ware geloof
in die mens voortgebring word deur die hoor van die Woord van God en deur die werking van
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die Heilige Gees.
Aangesien die Heilige Gees almagtig is, want Hy is ware en ewige God saam met die Vader en die
Seun, kon Hy enige manier kies om die ware geloof in die mens voort te bring. God het Homself
egter in sy volmaakte wysheid aan spesifieke middele verbind waarmee die Gees geloof in die mens
voortbring. Ons noem hierdie middele wat die Here gebruik genademiddele. En volgens Sondag 25,
antwoord 65, gebruik die Heilige Gees hierdie genademiddele soos volg: Die Heilige Gees werk dit
(die geloof) in ons harte deur die verkondiging van die heilige evangelie en versterk dit deur
die gebruik van die sakramente.
Uit hierdie antwoord hoor ons dat die Woord van God die primêre gereedskap van die Heilige Gees
is. Iemand kan nou vra: Maar verlaag ŉ mens nie die sakramente deur te sê dat die Woord primêr is
nie? Dit is ŉ geldige vraag, want ŉ mens mag tog nie die sakramente wat Christus ingestel het met
minagting behandel nie. In plaas daarvan dat ons nou redeneer, kom ons luister eerder wat die Here
self oor sy Woord sê.
Die Heilige Gees neem ons nou eers op ŉ voëlvlug voordat Hy ons neuse hier in
Romeine 4 gaan indruk. Van die eerste bladsy van die Bybel af maak ons kennis met God wat
spreek. En as Hy praat, gebeur daar groot dinge.
Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!” En daar was lig. (Genesis 1:3 AFR83)
Soos ŉ refrein klink dit op dwarsdeur die ses dae van die skepping. God praat en sy woorde bring
resultate voort. Die Psalmdigter bring dit so onder woorde:
Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle
hele leër ... want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan. (Psalm 33:6, 9
AFR53)
Die Woord wat die Here spreek om lewe in dooie sondaarsharte te wek, is nie minder kragtig as die
Woord wat die Here in die begin gespreek het nie. Inteendeel:
Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.
(Romeine 10:17 AFR53)
En hierdie Woord wat die Heilige Gees gebruik om geloof voort te bring in mense se harte is die
evangelie van Christus. Paulus skryf:
Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ŉ krag van God tot redding van elkeen
wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood.
(Romeine 1:16 AFR83)
Jesus het immers self gesê dat die Heilige Gees net sal sê wat Hy hoor. Die woorde wat Hy hoor en
verkondig, ontvang Hy van Christus. Daarom beveel Jesus sy dissipels voor sy hemelvaart:
Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom.
(Markus 16:15 AFR83)
En wanneer Christus sy Gees op die kerk uitstort en die apostels doen soos Hy hulle beveel het, het
dit ŉ uitwerking. Die apostels preek en op die dag wat die Heilige Gees uitgestort is wek Hy in drie
duisend mense se harte die ware geloof. En in die dae wat volg, gebeur dit dat nog mense uit hulle
geestelike doodsheid lewendig gemaak word deur die Heilige Gees. En orals waar die apostels die
Woord verkondig, word sondaars gelowiges – almal wat vir die ewige lewe bestem is deur God.
Daarom, in aansluiting by wat Paulus self gedoen het, naamlik om die evangelie te verkondig, spoor
hy vir Timoteus en Titus aan om aan te hou preek en toe te sien dat daar nog manne toegerus word
om die evangelie te verkondig.
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Hiermee bring die Heilige Gees ons nou by Romeine 4 uit. Paulus het so pas die evangelie
uitgespel. God verklaar mense regverdig, nie omdat hulle die wet onderhou nie, maar omdat hulle
glo. En in die laaste verse van Romeine 3, wanneer hy die evangelie teen sy kritici verdedig, sê hy
dat hulle moet onthou dat die wet en die profete van hierdie vryspraak deur God getuig. Ter
ondersteuning van hierdie uitspraak, haal Paulus vanuit die Ou Testament die voorbeeld van
Abraham aan.
Indien Abraham deur sy dade die vryspraak gekry het, sou hy iets gehad het om op te roem. Maar
nog voordat hierdie verkeerde gedagte by die leser kan insink, sê Paulus: maar nie teenoor God
nie (Romeine 4:2 AFR53). Teenoor sy medemense sou Abraham miskien kon spog, maar nooit as
te nimmer teenoor die Here nie. Wat het die skepsel immers waarmee hy teenoor sy Skepper kan
spog, of wat het die sondaar waarmee hy teenoor sy Verlosser kan spog behalwe dit wat die
Skepper en die Verlosser self aan die skepsel en sondaar gegee het. Dit is ondenkbaar dat die
onregverdige mens – die mens wat weens sy sonde nie in die regte verhouding met God is nie – iets
kan doen en voor die Here roem en sê: Oor dit wat ek gedoen het, behoort U my regverdig te
verklaar. Oor dit wat ek gedoen het, behoort U my te sien as iemand wat in die regte verhouding met
U is.
Dit is dan die eerste rede waarom Abraham nie op grond van sy dade deur God regverdig verklaar is
nie.
Vir die tweede rede wend Paulus hom tot die Skrif. Laat ons nou aandagtig let op hierdie eenvoudig
vraag.
Wat sê die Skrif? (Romeine 4:3 AFR83)
John Stott wys in sy kommentaar op Romeine op vier sake wat uit hierdie vraag na vore kom. In die
eerste plek praat Paulus van die Skrif in die enkelvoud, soos ons van die Bybel praat. Die Skrif is dus
ŉ eenheid en nie maar ŉ klomp losstaande boeke nie. Die Skrif is ŉ geheel wat deur die Heilige
Gees geïnspireer is. In die tweede plek gee Paulus in hierdie vraag aan die Skrif die eienskappe wat
ŉ mens het – die Skrif sê of praat. Daar is dus nie ŉ onderskeid te maak tussen wat die Skrif sê en
wat God deur die Skrif sê nie. Die Skrif is God se Woord. Derdens word die teenwoordige tyd van die
werkwoord in die vraag gebruik – sê. Paulus kon ook gevra het: Wat is geskryf? of Wat staan
geskryf? Maar deur die teenwoordige tyd te gebruik, beklemtoon die Heilige Gees dat die lewende
God se stem in die Skrif gehoor word. En laastens, deur hom na die Skrif te wend, word dit duidelik
dat die Skrif die gesagvolle leiding gee oor sake waaroor verskil word. In lyn met wat Jesus self
gedoen het, erken die apostel ook dat die Skrif die hoogste en finale uitspraak het in verskille.
Dit is dus duidelik dat die Woord die primêre genademiddel is wat die Heilige Gees gebruik om
geloof in ons harte te wek. En nou kom ons agter hoe die legkaart van ons belydenis ook
inmekaarpas. Die belydenis dat die Woord die primêre genademiddel is, maak ons belydenis in
Artikels 28 en 29 nog meer relevant. Ons bely dat daar buite die kerk geen saligheid is nie, want die
stem van die goeie Herder word in die kerk gehoor waar die Woord van God suiwer en in sy volle
omvang gepreek word.
Goed en wel, kan iemand sê, die Woord is inderdaad die primêre genademiddel van die Heilige
Gees. Maar daar is nog niks oor die sakramente gesê nie nie. Nou, voordat iemand meen dat ons
die sakramente onderwaardeer, luister hierna. Die Skrif praat baie minder oor die sakramente as wat
daar oor die Woord van God gepraat word. Die bladsye van die Skrif bevat ŉ magdom onderrig en
prediking van die Leviete, profete, Jesus en die apostels. In vergelyking daarmee is daar maar
enkele verwysings na die sakramente. Hierdie feit toon self aan dat die Woord primêr is, maar dit
maak nie die sakramente betekenisloos nie. Nee, die feit beklemtoon eenvoudig wat die verhouding
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tussen die Woord en die sakramente is. Vir ons saligheid is die Woord van die allergrootste belang
en nie die sakramente.
Laat ons daarom versigtig wees en nie saligmakende krag aan die sakramente toeken wat die Here
nie daaraan toegeken het nie. My en jou verlossing deur Jesus Christus se kosbare bloed sal nie in
gedrang kom as ons nie die sakramente kan gebruik nie. Die Jode het so ŉ oorwaardering vir die
besnydenis gehad. Omdat hulle die voorreg om God te dien en onder sy sorg te lewe net tot die
Jode en die wat besny is, wou beperk, het hulle geredeneer dat Abraham deur God regverdig
verklaar is omdat hy besny was. In hulle redenasie het die Jode sover gegaan dat dit naderhand
geblyk het dat as jy nie die verbondsteken van die besnydenis ontvang het nie, jy nie werklik verlos
kan wees nie. Teenoor hierdie kant waar die sakramente oorwaardeer word, moet ons ook nie dink
dat die sakramente dan maar goedskiks geïgnoreer kan word nie.
Ons glo dat ons goeie God, omdat Hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou,
die sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy
goedheid en genade teenoor ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te hou . Dit is
nie omdat die Woord en beloftes van God te min of te swak is dat ons die sakramente van Christus
gekry het nie. Dit is weens ons eie swakheid en twyfelagtige gemoed dat ons die sakramente van
Christus af kry.
Toe Abraham nagenoeg vyf en tagtig jaar oud was, het die Here weer vir Abraham gesê dat sy
nageslag so baie soos die sterre aan die hemelruim sal wees. Hierdie belofte het die Here aan
Abraham gemaak omdat hy gewonder het of hy regtig ŉ kind van sy eie sal hê, soos die Here tien
jaar vantevore gesê het. Op hierdie woord van God het Abraham geglo en dit is hom tot geregtigheid
gereken. En die Here wys hoe ernstig Hy oor hierdie belofte is deurdat Hy sy verbond met Abraham
sluit. Van hierdie dinge lees ons in Genesis 15.
Die beloofde kind is toe nie in die opvolgende jaar gebore nie. Hierdie beloofde kind is nie in die
opvolgende veertien jaar gebore nie. Van nature is die mens twyfelagtig. Ons kan verwag dat
Abraham ook by tye gewonder het of die Here regtig ernstig was oor sy belofte. Dit was toe Abraham
nege en negentig jaar oud was dat die Here sy verbond met Abraham bevestig en sê:
Ek bring ŉ verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is
ŉ blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. (Genesis 17:7
AFR83)
Maar hierdie keer gee God nie net sy Woord vir Abraham nie. Hy gee ook die verbondsteken – die
besnydenis.
Met die besnydenis het Abraham ŉ blywende teken ontvang wat hom aanhoudend sou verseker dat
die Here regtig ernstig is oor die beloftes wat Hy aan Abraham gemaak het. Net soos wat Abraham
nie in sy ouderdom die krag gehad het om self ŉ kind by ŉ onvrugbare vrou te verwek nie, net so
moes Abraham en sy nageslag tot die besef kom dat die mense nie self ŉ Kind sal kan voortbring
wat in hulle plek hulle pligte in die verbond volmaak kan nakom nie. Daarom was die sakrament van
die besnydenis die konstante herinnering dat die Here getrou bly aan sy beloftes.
Om hierdie selfde rede het Christus vir ons die sakramente ingestel. In ons daaglikse lewe gebeur dit
keer op keer dat ons begin wonder of ons regtig kinders van God is. Ons wonder soms of die Here
regtig ernstig met sy beloftes aan ons was. Omdat die Here ons nie wil laat verval in twyfel nie, laat
ons Hy ons die sakramente oor en oor sien. En elke keer wanneer die Here sy sakramente aan ons
bedien, laat Hy ons weer die teken sien sodat ons nog ŉ keer verseker kan word dat Hy getrou is
aan sy Woord.
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Omdat God met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, gee Hy vir ons prente (tekens)
sodat ons die beloftewoorde nog beter kan begryp en daarmee verseker (seëls) Hy dat sy
beloftewoord waar is ook vir my en jou. Dit bring ons dan by die twee aspekte van die sakramente
wat Paulus noem en ons bely, naamlik teken en seël.
Prente en foto’s in ŉ boek is bedoel om die boodskap wat in woorde neergeskryf is nog duideliker
aan ons oor te dra. Op dieselfde wyse dra die sakramente as tekens dieselfde boodskap wat ons in
die prediking van die Woord hoor aan ons oor. Met die sakramente teken die Here vir ons die
prentjie sodat ons nog beter kan begryp wat Hy in sy Woord aan ons sê. Die sakramente sê en doen
dus nie meer of minder as wat die Woord vir ons sê en aan ons doen nie.
ŉ Seël se doel is om ŉ dokument te waarmerk as eg. Wanneer ŉ mens na ŉ tienrandnoot kyk, is
daar verskeie goed daarop gedruk wat jou verseker dat dit nie ŉ vervalste noot is nie. Die
sakramente is nie net tekens wat die Woord vir ons illustreer nie, maar die Heilige Gees verseker ons
met hulle dat wat die Here in sy Woord sê ook vir my en jou waar is. Die beloftes is vir jou en my
persoonlik bedoel. Daarom het ons elkeen die sakrament van die doop ontvang en by die nagmaal is
dit nie net die predikant wat die nagmaal vier en ons ander kyk daarna nie. Elke belydende lidmaat
ontvang self die sakrament waarmee die Heilige Gees elkeen verseker dat die verlossing deur Jesus
Christus vir elkeen persoonlik bedoel is.
Geliefdes, ons dank gaan na ons goeie God toe uit omdat Hy ons nie kwalik neem dat ons so sukkel
om sy Woord te verstaan nie. Hy kom ons swakheid juis te hulp met die sakramente wat Christus vir
ons ingestel het. Kom ons hou die sakramente waarvoor die Here dit aan ons gegee het, as tekens
en seëls van sy beloftes. En mag die Heilige Gees ons oë en verstand oopmaak sodat ons die
Woord beter kan verstaan en nog meer seker kan wees van God se liefde en sorg vir ons.
Amen!
Slotgebed
Psalm 23:1, 3 (p. 107)
1

Net soos ’n herder uittrek met sy skape / en hul laat neerlê in die veld van milde groen,
met sagte hand hul lei langs stille waters – / so is die HEER, so het Hy ook aan my gedoen:
Hy laaf my siel en lei my swakke skrede / in vaste spoor van sy geregtighede.

3

U bring vir my die tafel in gereedheid, / my hoof druip olie en my beker vloei van wyn,
’n bron van goedheid stroom vir my gedurig; / dit is my gees ’n vreug, my vyande ’n pyn;
dit kroon my lewe met u welbehae; / en in u huis, daar bly ek al my dae.

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.
Ds Coenraad Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
26 Mei 2013
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