Sing vooraf staande: Psalm 144:1 (p. 691)
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Geloofd sy God wat my in wank’le tyd / ’n rotssteen is, my aangord tot die stryd;
wat tot die kryg my hande toeberei, / so goed is en ’n vestingwerk vir my;
wat my die skans tot redding wil verstrek, / by wie ek skuil, daar my sy skild oordek;
wat in die stryd my altyd trou bewaak / en nou my volk aan my gehoorsaam maak.

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 31:17 (p. 147)
17

Geloofd sy God vir sy genade, / so wonderbaar en groot / aan my, sy gunsgenoot.
Sy oog slaan my in liefde gade; / Hy lei my na ’n veste / in veiliger geweste.

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.

Skrifberyming 12-2:1, 4 (27:1, 4)
1

Ek geloof in God die Vader / wat almagtig, wys en trou,
Skepper is van alle dinge / en dit nog in wese hou.
Ek geloof in Jesus Christus, / wat ons in aanbidding eer:
Eengeboorne van die Vader, / in sy hoogheid onse Heer.
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Ek geloof, met stilleaanbidding, / in die Heil’ge Gees wat my / in my sondedood gewek het,
my as Trooster leer en lei. / Ek geloof ’n heil’ge eenheid, / wêreldwyd, in Christus een,
wat sy roepstem sal vergader, / deur die lange eeue heen.

Skriflesing:

Johannes 3

Teks:

Johannes 3:14,15; Kategismus Sondag 7
En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun
van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore
mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. (Johannes 3:14, 15 AFR1953)

Alle mense doen sonde maar nie almal gaan hel toe nie.
Alle mense is medewerkers van die satan maar tog is daar mense wat God ken.
Die gedeelte van ons belydenis wat in hierdie preek behandel word, behandel die
ooreenkomste en die verskille wat daar is tussen die Here Jesus Christus en Adam.
Ons kyk na die Here se openbaring:
 hoe die hele toestand van die mens by Adam ontstaan het, en
 watter vereistes daar aan die Here Jesus gestel is sodat Hy ons kan verlos.
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Hierdie gedeelte in ons belydenis is natuurlik ’n nadere bepaling van die vorige vrae wat
gevra het hoedanig ’n middelaar dan moet wees wat ons van ons sondelas kan onthef.
 Dit blyk toe dat volgens die Skrifte Jesus Christus die Verlosser is wat die
verlossing wat God vir die mense beplan het, kom volbring het.
 Oor een saak twyfel ons nie nie – dit is dat ons almal in sonde lewe en deur die
satan tot slegte dade gedwing word.
Die vraag is: Waar pas ek en hierdie verlossing nou by mekaar?
Die saak van ons verlossing deur die Here Jesus Christus is ’n probleem in ons tyd. Daar
is mense met dwaalleer wat soos volg redeneer:
 Jesus Christus sterf as God aan die kruis.
 Sy verlossingswerk doen Hy ook as God – dit beteken dat Hy nie werk kan doen
wat enige tekortkominge het nie, want God kan nie werke met gebreke voortbring
nie.
Dit is presies hier waar die probleem ontstaan.
 As die Here Jesus Christus dan vir alle mense gesterf het, kan ek mos maar net so
goed of so sleg lewe soos ek wil, want ek gaan in alle geval hemel toe.
 As ek dan nie hemel toe gaan nie, beteken dit dat daar ’n swak plek in die
verlossingstruktuur van die Here is.
Wat van die hel? As die Here Jesus vir almal gesterf het, dan moet die hel mos verval?
Daarom vra vraag 20 van die Heidelbergse Kategismus of dit waar is dat alle mense in
Christus verlos word soos hulle in Adam verdoem is.
 Met ander woorde, het die kruis dieselfde draagwydte as die sondeval?
Die vraag is baie delikaat – ek moet nie net weet dat daar ’n Verlosser is nie, maar dit is
ook lewensnoodsaaklik dat ek weet hoe ek deel het aan Hom.
 Die werklike feit is dat ek moet besef dat die kruisiging die handhawing is van die
uitverkiesing.
 Die Here Jesus Christus sterf beslis nie vir almal nie, maar slegs vir die wat glo. Hy
sterf vir al die wat geloof ontvang deur die werk van die Heilige Gees.
Kyk net weer na die geskiedenis:
 Met die sondeval spreek God ’n vloek uit oor die mens – hierdie vloek word van
geslag tot geslag oorgedra.
 Dit word vervat in die doodstraf wat ons opgelê word omdat ons ons
gehoorsaamheid aan die Here prysgegee het om aan die duiwel gehoorsaam te
wees.
Hierdie vloek kom dus deur die daad van Adam.
 Die feit dat hy iets verkeerds gedoen het, het die hele mensgeslag besmet.
 As gevolg van Adam se sondeval kleef die sondesmet van geboorte af aan elkeen
van ons.
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Met die kruisiging is dit weer ’n daad – hierdie keer van die tweede Adam. Maar hierdie
daad is ’n daad van heeltemal teenoorgestelde aard as die eerste Adam s’n.
 Dit is in die eerste plek ’n daad van volle gehoorsaamheid aan God die Vader.
 Dit sluit ook, soos die eerste Adam se daad, ’n groep mense in. In die eerste Adam
se geval het dit die hele mensgeslag ingesluit, want ons almal stam van hom af.
 By die tweede Adam – die Here Jesus Christus – is dit die mense wat geestelik
afstam van Hom.
o Dit is almal wat glo en wat hulle verlossing verwag van die Messias wat van
God sou kom, en wat in hierdie Messias Jesus die Christus erken.
 Die tweede Adam se daad is net so werklik soos die eerste Adam s’n.
o Dit dra ook net soveel krag.
Deur die eerste Adam kom die dood. Deur die tweede Adam kom die lewe.
 By die daad van Adam word alle mense onvoorwaardelik betrek.
 By die daad van die Here Jesus Christus net sekeres. Ons lees dit in
Johannes 1:12
Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders
van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; (Johannes 1:12 AFR1953)
Hierdie belofte van verlossing raak nie alle mense nie.
 Net die vorige vers vermeld dat daar mense is wat Christus verwerp. Johannes 1:11
Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.
(Johannes 1:11 AFR1953)
 Hulle ontvang dus nie die mag om kinders van God te word nie.
Dink hier ook aan Johannes 3:18 wat lees:
Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds
veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die Eniggebore Seun van God
nie. (Johannes 3:18 AFR1953)
Daar is dus ’n baie duidelik skeiding onder die mense vandat die Here Jesus Christus aan
die kruis gesterf het.
 Dit verskil van Adam se verdoemenis, want daarin het almal voor die voet deel.
 Die mense wat die Here Jesus Christus nie aanvaar nie, hulle bly deel in die vloek
wat van Adam se tyd af oor ons is.
 Maar die wat Christus aanvaar en glo, hulle word daaruit verlos.
Hierdie saak kom dikwels in die Bybel voor. In Hebreërs 4:3 word dit nogal kras gestel:
Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: daarom het Ek in My
toorn gesweer, hulle sal in My rus nie ingaan nie – alhoewel sy werke van die
grondlegging van die wêreld af volbring is. (Hebreërs 4:3 AFR1953)
Die gelowiges gaan in God se rus in, maar oor die ander staan daar ’n eed van God self
dat hulle daar nooit sal kan ingaan nie.
Die verskil tussen die sondedaad van Adam en die verlossingsdaad van die Here Jesus
Christus kom ook uit in die verskillende verbonde waarvan elkeen van hulle die hoof is.
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Adam is die hoof van die werkverbond.
 Hy moes die gehoorsaamheid volbring om die hemel te kon ingaan.
 Later het hierdie verbond uitgekristalliseer in die Tien Gebooie.
 Daar moes letterlik gewerk word vir jou saligheid.
Die Here Jesus Christus is die Hoof van die genadeverbond.
 Slegs almal wat in Hom glo, kry verlossingsgenade.
 Die genadeverbond is dus beperk.
 Die voorwaarde is geloof in die Here Jesus.
 Dit gaan nie daarom dat minder mense deur Christus verlos word as wat daar in
Adam verdoem is nie – dit gaan daaroor dat God in sy ewige Raadsplan ’n
beperking gestel het op wie verlos word.
Luister wat staan in Romeine 9:15-18:
Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees
en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat
wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die Skrif
sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon
en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde. So is Hy dan barmhartig
oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil. (Romeine 9:15-18 AFR1953)
In Johannes 15:4, 5 word dit so gestel dat dit nie gaan om die hoeveelheid lote wat ’n
wingerdstok het nie, want baie van hulle dra nie vrugte nie.
 Dit gaan juis om die lote wat ingeënt is, want hulle groei kragtiger as die ander lote,
en hulle dra meer vrugte.
 Dit gaan dus oor die wasdom van ons geloof, en die krag daarvan.
Adam het ’n vleeslike daad verrig.
 Daarom is die straf daarop ook vleeslik – ons liggame sterf ’n dood en word
begrawe.
 Hierdie doodgaan is die simbool van jou geestelike dood en dat ’n sondaarmens
nooit in die hemel kan kom nie as gevolg van die sondeval.
Maar juis daarom kom die Here Jesus Christus en Hy volbring ’n verlossingsdaad wat
liggaamlik en geestelik is.
 Hy sterf ook letterlik soos ons en word begrawe.
 Maar Hy kom terug uit die dood, en bring ons saam met Hom terug uit die dood uit
in die ewige lewe in.
 Daarom is die klem van sy verbond geestelik. Jou siel word gered en jy sal
liggaamlik en geestelik opgewek word op die laaste dag.
Omdat hierdie verbond van genade hoofsaaklik geestelik van aard is, val die klem hier op
die Heilige Gees en sy werk.
 Ons word in die Here Jesus Christus en ons verlossing ingelyf alleen deur die
geloof.
 Niemand kan glo as God hom nie deur die Heilige Gees tot geloof beweeg en dan
deur die werk van die Heilige Gees laat aanhou glo nie!
Dit is waarom dit so gestel word dat ons met Adam een is deur geboorte – omdat ons van
hom afstam.
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Met die Here Jesus Christus is ons een deur geloof – want Hy is ’n geestelike Verlosser
wat die geloof as vereiste stel vir deelname aan sy kruisverdienste.
Vraag 21 het dan nie ’n keuse nie – hy moet vra wat ’n ware geloof dan is.
 As alles dan om geloof draai, dan moet ons tog weet wat gaan aan met geloof en
wat is die inhoud daarvan.
 Paulus stel dit duidelik in Romeine 1:17 dat iemand wat regverdig is net deur sy
geloof die ewige lewe verkry.
 Die geloof gee dus die deurslag in jou verlossing.
Geloof is in die eerste plek kennis.
 Dit is dinge wat jy weet.
 Geloof is nie iets vaags en buite jou bereik nie.
 Dit is ’n definitiewe kennis van die Bybel, én die sekerheid dat jy weet dat al die
dinge in die Bybel waar is.
Die teologie maak nogal baie van die kwessie van geloof. Vir die teologie bestaan daar
verskillende soorte geloof.
 Daar is byvoorbeeld so ’n ding soos bygeloof. Dit is geloof, maar dis ’n verkeerde
geloof.
 Of wangeloof. Dis nou weer as jy die waarhede verdraai dat jy eintlik verkeerd glo
van die werklikheid.
 Of skyngeloof. Dit is mense wat dit na buite toe laat lyk asof hulle glo, maar na
binne is dit leeg. Of mense wat ’n geweldige geloofsoplewing ondergaan maar na ’n
rukkie weer terugsak in ongeloof.
Ons kry voorbeelde van al hierdie soorte geloof in die Bybel.
Daarom moet jy weet wat jy glo.
 Jy moet ’n werklike kennis hê van waarom dit gaan.
 Jy moet weet dat dit waar is wat jy weet – dat dit nie valse kennis is nie. Geloof is
met ander woorde ook ’n verstandsaak.
Daarby kom nog iets: Geloof is ook ’n vaste vertroue en wete dat die verlossing wat in die
Bybel geopenbaar word, van elkeen van ons wat glo, waar is.
Watter bewyse het ek vir die waarheid van die inhoud van die Bybel?
 In die eerste plek gee God self die versekering dat die inhoud van die Bybel waar is
– want God openbaar al die dinge in die Bybel. God is betroubaar.
 ’n Verdere getuie is God die Heilige Gees – God wat in my hart woon en werk en
wat met sy warmte by my bly.
 Dit is Hy wat my oortuig dat die genade van Christus nie net vir ander mense
bedoel is nie. Ekself is ook betrek by God se genade. Ek is ’n deelgenoot.
Kennis en vertroue is die twee bestanddele van geloof.
 Dit is twee dinge wat baie na aan mekaar is.
 Maar hulle is tog ook verskillend, want vertroue is ook ’n hartsaak. Dis meer as
kennis wat net tot die verstand beperk is.
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Vertroue in die Bybel beteken om by iemand te gaan skuil. Psalm 118:8, 9:
Dit is beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. Dit is beter om by
die Here te skuil as om op mense te vertrou. (Psalm 118:8, 9 AFR1953)
Vertroue en beskerming word hier dubbeld aan mekaar verbind.
 Vertroue is dit in jou hart wat jou die vrymoedigheid gee om by iemand te gaan hulp
soek.
 Vertroue is om te weet dat jy hulp en verlossing by die persoon gaan kry.
 Vertroue is dat jy weet dat jy in benoude oomblikke op so ’n persoon sal kan
staatmaak. Dit is wat Psalm 118 hier leer: Vertroue beteken geloofsvertroue.
Nou het ons duidelikheid wat geloof is: Dit is ’n kennis van en ’n vertroue in God en in alles
wat in die Bybel staan. Maar wat staan in die Bybel?
Die inhoud word kortliks weergegee deur die geloofsbelydenis.
 Eerstens glo ons in God die Vader – dat Hy die hemel en aarde geskep het.
 Tweedens bely ons ons geloof in die Here Jesus Christus.
o Hier bely ons alles van sy geboorte af tot met sy dood, sy opstanding en sit
aan die regterhand van God.
o Selfs die laaste oordeel deur Jesus Christus word deur ons bely.
 Derdens bely ons die Heilige Gees en sy werk.
Al drie die Persone van God word bely en daarmee bewys ons dat ons ’n besliste kennis
het van alles wat in die Bybel aangaande die Here aan ons geleer en geopenbaar word.
Ons bely ook dat ons kennis en vertroue het in die dinge wat voortvloei uit die verdienste
van die Here Jesus Christus, naamlik:
 die kerk,
 die vergewing van sondes,
 die feit dat ons ook weer eendag liggaamlik sal opstaan, en
 van die hiernamaals met die lewe tot in ewigheid.
Die betekenis van alles is dat ons moedig en sterk kan lewe.
 Ons sien elke dag die gevolge van Satan se houvas op ons.
 Maar ons het die geloof dat ons wat Christus ken, ook deur Hom verlos is.
 Ons sien dat ons nie in die lewe hierna ook nog verslaaf is deur die dood en sy
geweld nie.
Maar dit stel ons ook dadelik voor die eis om te sorg dat ons geloof en geloofsake reg is.
 Kennis van God en sy Woord.
 Vertroue dat die openbaring van God waar is en my ten volle betrek.
 En die uitlewing daarvan.
Kom ons lees saam wat ons belydenis hieroor leer in die Heidelbergse Kategismus
Sondag 7:
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.
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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.

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 68:9 (p. 334)
9

Geloofd sy God met diep ontsag, / want Hy oorlaai ons dag aan dag / met ryke seëninge.
Wie sou Hom dan nie dank bewys, / die God van saligheid nie prys, / met al die hemelinge?
Dié God van volle saligheid / versterk ons in die dag van stryd / en dra ons deur die lewe.
Hy kan en wil en sal in nood, / selfs as ons sidder vir die dood, / volkome uitkoms gewe.

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
Hulpdienspredikant
Gereformeerde Kerk Clanwilliam
Datum: 12 Februarie 2012
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