Sing vooraf staande: Psalm 48:1 (p. 243)
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Die HEER is groot waar Sions top / hom wentel uit die dieptes op.
Hy is lofwaardig, waar verhewe / die berg en stad in songlans bewe,
en Sion teen die noorde / blink, bó die lof van woorde.
Daar waar in vlekkelose wit / die Koning van die wêreld sit,
het Hy, wat een die vyand waak, / as rotsburg Hom bekend gemaak.

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 18:1 (p. 71)
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.
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Gebed
•
•
•
•
•
•
•
•
Amen.

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:

Psalm 9:10 (p. 38)
10

Dan vind my tong weer nuwe stof, / in Sions poort meld ek u lof.
Dan sing ek bly van u genade, / so groot in nuwe reddingsdade.

Skriflesing:

Romeine 9:6-24

Teks:

Romeine 9:22; Kategismus Sondag 7
En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met
groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf
toeberei is, verdra het, (Romeine 9:22 AFR1953)

God het met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is,
verdra! Die Here maak dus mense wat hel toe gaan, en Hy verdra hulle, sodat hulle daar
kan kom!
Matteus maak in die evangelie wat hy skryf, twee uitsprake wat baie belangrik is.
• Die een uitspraak is dat daar baie mense is wat hel toe gaan en min is wat gered
word (Matteus 7:14vv).
o Die pad verderf toe is wyd en baie mense kry die pad.
o Maar die poort na die lewe toe is nou en daar is min wat dit kry.
Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is
min wat dit vind. (Matteus 7:14 AFR1953)
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•

Waarom kry sommiges die pad en ander nie? Die antwoord word ook in die
evangelie wat deur Matteus geskryf is gegee. Daar staan dat die Here Jesus
eenkeer gesê het dat baie geroep is, maar dat min uitverkies is (Matteus 22:14).
o Saligheid en die ewige lewe word dus bepaal deur ’n Persoon baie groter as
’n mens.
o As ons oor verlossing wil praat, moet ons weet dat Christus ons verlossing
bewerk het.
Want baie is geroep, maar min uitverkies. (Matteus 22:14 AFR1953)

Ons kan alles opsom deur te sê dat ons uit genade daarin ingesluit is deur die verkiesing
van God. Daar is nie een mens wat hom daarop kan beroem dat hyself sy verlossing
bewerk het, of dat hy iets moes byvoeg tot sy verlossing by die verdienste van Jesus
Christus nie.
Hoe raak die genade van die Here mense? Ons kyk na die volgende:
1. God se genade is beperk tot sekere mense.
2. Ons ontvang God se genade deur die geloof.
3. Die genade van God is volgens die evangelie.
1. God se genade is beperk tot sekere mense.
Johannes skryf in hoofstuk 1 dat die Here Jesus Christus aan die wat Hom aangeneem
het, mag gegee het om kinders van God te word.
• Daar is dus mense wat Hom nie aangeneem het nie, en wat dus ook nie salig word
nie.
• Die vraag is: Waarom het hulle die Here nie aangeneem nie?
o Die Here gee die antwoord: Dit is nie aan hulle gegee om kinders van God te
word nie.
o Die Here Jesus Christus het dus ook nie aan hulle die ewige lewe gegee nie.
As ons dit saamlees met Romeine 9:9-16 sien ons dat hierdie keuse om salig te word, in
sy diepste wese nie deur ’n mens gemaak kan word nie.
• Die gedeelte beskryf die gesprek tussen die Here en Rebekka.
• Die Here het vir haar gesê dat haar oudste seun die jongste een sal dien omdat die
Here die oudste een gehaat het en die jongste een liefgehad het.
Mens sal nou dink dat dit onregverdig is, want die kinders het dan nog nie iets verkeerds
gedoen nie, waarom kan die Here dan die een verwerp? Die Here openbaar dan in
vers 11 aan ons waarom dit so is.
• Hy is heeltemal vrymagtig om te besluit soos Hy wil.
• Hy laat Hom nie in sy besluit deur menslike oorwegings lei nie.
Die presiese woorde van die Bybel is:
Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het
nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die
werke nie, maar uit Hom wat roep (Romeine 9:11 AFR1953)
Die gedeelte maak dus een ding baie duidelik:
• Jakob en Esau het nie besluit oor hulle saligheid nie.
• Die Here het daaroor besluit lank voordat hulle gebore was.

2

Al was Jakob die eerste deel van sy lewe taamlik los in sy verantwoordelikheid teenoor die
Here, het die Here hom tog deur ’n ware geloof ingelyf in die dood en verlossing van die
Here Jesus Christus wat eeue later sou kom.
Die optrede van die Here oor hoe Hy mense verlos of vir die toorn voorberei, is seker die
een enkele saak wat die moeilikste is om te verstaan en om te aanvaar in die hele Bybel.
• Daar is twee dinge wat die probleem veroorsaak:
o Die een is die mens se eie verwaandheid wat maar altyd wil hê dat hy
beslissingsreg en beheer oor alles moet hê – ook oor sy eie saligheid.
o Die tweede probleem is dat die Bybel baie moeilike uitsprake hieroor maak,
want sommige uitsprake laat blyk dat die Here alleen beslis, en ander weer
asof die mens kan beslis oor sy saligheid.
• As mens nie al die uitsprake met mekaar in verband bring nie, en in verband met
mekaar lees nie, ontstaan hierdie verwarring.
Daar is dus ’n definitiewe verskil tussen die manier waarop ons in die verderf beland het –
aan die een kant; en die verlossing wat deur Jesus Christus bewerk word – aan die ander
kant.
• Letterlik alle mense het deur Adam in sonde geval.
• Maar nie almal word deur die Here Jesus verlos nie.
Dis eintlik logies, want as alle mense deur Jesus verlos word, sou die hel nie bestaan het
nie, want wie sou dan daarin wees?
As ons ’n leer (dogma) sou aanhang waarin ons vir ons eie saligheid kan kies of dit
bewerk, dan skend ons inderdaad die almag van God.
Dink byvoorbeeld aan die woorde wat in Titus 2:14 staan:
... terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van
die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het
om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ’n volk as sy eiendom te
reinig, ywerig in goeie werke. (Titus 2:13-14 AFR1953)
Die feit dat hier geskryf staan dat Jesus vir Hom ’n volk voorberei, wys tog ook baie
duidelik dat Hy nie alle mense voor die voet as sy volk beskou nie.
2. Ons ontvang God se genade deur die geloof
Daar is ’n baie sterk verband tussen die genade van God wat ons ontvang en ons geloof.
• Die feit dat die Here Jesus sekere persone uitsonder wat in sy genade deel, beteken
nie dat ons nou in spanning moet leef en wonder of ons uitverkorenes is of nie.
• Daar is mense wat bang is dat hulle dalk nie in die ewige lewe sal kan inkom nie
omdat hulle nie deur die Here uitverkies is nie.
Onthou wat die Here ons leer in Efesiërs 2:8, 9:
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die
gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
(Efesiërs 2:8-9 AFR1953)
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Jy kan met sekerheid weet of jy ’n uitverkorene is of nie.
• Jou geloof wys dit vir jou.
• Daarom is daar een gedeelte in ons belydenis wat handel oor wat ’n ware geloof is.
o ’n Ware geloof is ’n baie deeglike kennis van alles wat in God se Woord staan,
o en daarby ook nog ’n vaste vertroue dat jy as persoon in hierdie beloofde
genade en verlossing deel.
Geloof is enersyds die genade dat jy die nabyheid van God ken.
• Dat jy God in sy Drie-eenheid ken.
• Maar genade is ook nog meer as dit.
o Dit is om die Bybel in jou hart te laat leef.
o Dit is om die volle verantwoordelikheid te aanvaar vir die dinge wat God van
jou verwag – soos Hy dit in sy Woord stel.
Ons kan weet dat God ons sal vergewe as ons uit swakheid ’n fout maak, want daar staan
in Psalm 103 dat die Here Hom soos ’n vader ontferm oor sy kinders.
• Daar staan ’n lang lys van dinge wat alles ons geloof raak, soos byvoorbeeld dat
die Here ons ongeregtighede vergewe.
• Hy laat ons onverdiend in sy genade deel deur die dood van die Here Jesus Christus.
Wat is die krag van hierdie geloof?
• Dit, dat jy jou sonder twyfel aan God kan toevertrou.
• Dit is waar dat jou eie verdienste voor die Here onwaardig is, soos jyself.
• Daarom is daar geen moontlikheid dat jy jou op jouself kan verlaat nie.
• Maar die feit dat jy in Christus ingelyf is in die volle genade van God, maak vir jou
die deure van die hemel oop.
So bring die geloof lig in jou lewe omdat daar iets is om voor te lewe.
3. Die genade van God is volgens die evangelie
Wat moet ek nou glo? Waar begin ek? Jy begin by die Bybel en jy glo alles wat in die
Bybel beloof word, presies soos dit daar staan!
Die inhoud van die evangelie bind ons as gelowiges saam in hierdie ware geloof.
• Daarmee openbaar die Here aan ons dat ons al grootliks kan weet wie almal saam
met ons die ewige lewe gaan deel – al die mense wat saam met ons die volle
inhoud van die evangelie bely.
Besef u altyd dat as ons so saam is in ’n erediens, daar verskillende dinge is wat ons van
nou af tot in ewigheid toe saambind?
• Een van die dinge is ons gemeenskaplike belydenis dat ons volle saligheid rus op
Jesus Christus die Here.
• Ons is ’n groep mense wat almal eenders ons menslike swakheid beleef.
• Ons ervaar almal hoe die sonde ons dikwels verinneweer.
Maar ondanks dit alles maak die Here ons almal as ware gelowiges oor die eeue uit die
mensdom bymekaar, en bring Hy ons saam in die eenheid van sy kerk.
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Daarom begin ons al saam voorberei om saam met Hom in sy ewige koninkryk te wees.
• Ons voorbereiding bestaan uit ’n verlange daarna dat die Here ons geloof altyd
versterk deur die prediking en die gebruik van die sakramente.
• Ons wil altyd ervaar dat die Here se liggaam verbreek en sy bloed vergiet is tot ’n
volkome versoening van al ons sondes.
• Ons wil weet dat ons sondes afgewas is deur sy bloed – waardeur ons toegang
verkry tot die ewige lewe.
Maar u moet besef dat u nie in u eie kragte salig kan word nie.
• U maak ook nie die keuse om verlos te wees nie.
• Die Here beveel u om salig te lewe omdat Hy in Christus al u sondes weggeneem
het – behalwe as u ’n sondaar is wat nie aan Hom gehoorsaam wil wees nie.
Ons moet ons skuld besef.
• Maar ons moet ook God se liefde en genade besef.
• God die Heilige Gees laat ons glo dat ons ingelyf is in die genade van Jesus
Christus.
• Luister na Hom, want ons is inderdaad deel van God se liefdesraad wat mense
verlos tot die ewige lewe!
Leef dan ’n lewe wat pas by so ’n geloof.
• Laat almal sien dat die Here u sy eiendom gemaak het.
• Nie omdat u uit uself tot die ewige lewe in staat is nie, maar omdat God u lankal
daartoe verordineer het, en dit nou in u lewenstyl na vore kom.
Kom ons lees Kategismus Sondag 7 saam.
Vraag 20: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam
verlore gegaan het?
Antwoord: Nee; (a); maar slegs die wat deur ’n ware geloof in Hom ingelyf word en al
sy weldade aanneem (b).
(a) Matt 7:14; 22:14. (b) Mark 16:16; Joh 1:12; 3:16, 18, 36; Jes 53:11; Ps 2:12; Rom 11:20; 3:22;
Heb 4:3; 5:9; 10:39; 11:6.

Vraag 21: Wat is ’n ware geloof?
Antwoord: ’n Ware geloof is nie alleen ’n vasstaande kennis waardeur ek alles wat
God in sy Woord aan ons geopenbaar het (a) vir waar aanvaar nie, maar ook ’n vaste
vertroue (b) wat die Heilige Gees (c) deur die evangelie in my hart werk (d), naamlik
dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond
van die verdienste van Christus (e), vergewing van sondes, ewige geregtigheid en
saligheid (f) geskenk het.
(a) Jak 2:19. (b) Heb 11:1, 7; Rom 4:18-21; 10:10; Ef 3:12; Heb 4:16; Jak 1:6. (c) Gal 5:22; Matt 16:17;
2 Kor 4:13; Joh 6:29; Ef 2:8; Fil 1:19; Hand 16:14. (d) Rom 1:16; 10:17; 1 Kor 1:21; Hand 10:44; 16:14.
(e) Ef 2:8; Rom 3:24; 5:19; Luk 1:77, 78. (f) Rom 1:17; Gal 3:11; Heb 10:10, 38; Gal 2:16.

Vraag 22: Wat moet ’n Christen glo?
Antwoord: Alles wat in die evangelie aan ons beloof word (a) en wat die artikels van
ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer.
(a) Joh 20:31; Matt 28:19; Mark 1:15.

5

Vraag 23: Hoe lui die artikels?
Antwoord: (1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en
die aarde. (2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; (3) wat ontvang is
van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; (4) wat gely het onder Pontius
Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel; (5) wat op
die derde dag weer opgestaan het uit die dood; (6) opgevaar het na die hemel en sit
aan die regterhand van God, die almagtige Vader, (7) waarvandaan Hy sal kom om die
lewendes en die dooies te oordeel. (8) Ek glo in die Heilige Gees. (9) Ek glo aan ’n
heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; (10) die
vergewing van sondes; (I1) die opstanding van die liggaam (12) en ’n ewige lewe.
Amen.
Slotgebed
Slotpsalm 4:2 (p. 15)
2

Weet dat die HEER vir Hom tevore / ’n gunst’ling afgesonder het,
en dat hy, deur God self verkore, / nooit op sy swerftog is verlore,
maar dat die HEER hom hoor en red. / Beef dan, o dienaars van die sonde,
oortree nie teen sy heil’ge wil. / Deursoek jul hart in stille stonde,
as eensaamheid omsweef jul sponde, / verwag die HEER en wees net stil.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die
Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 9 Maart 2008
Hulpdienspredikant Clanwilliam
Datum 5 Mei 2013

6

