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HOOFSTUK 1
DIE MERKWAARDIGE GENADE VAN GOD
Ps 106:1
Halleluja! Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Ps 103:8
Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Joh 3:16-17
"God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie
verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.
17 God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die
wêreld deur Hom gered kan word.
2 Kor 5:18-19
En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van
die versoening gegee het,
19 naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te
reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.
Heb 8:12
Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit
meer dink nie.
Ps 23:6
Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in
lengte van dae.
Ek het met 'n skok ontdek dat ek worstel om God te vertrou omdat ek worstel om te glo dat Hy my
onvoorwaardelik en aanmekaar kan liefhê terwyl ek is wat ek is en doen wat ek doen.
Ek weet dit is deels omdat ek uit 'n tipiese Nederduitse Gereformeerde kerklike agtergrond uitkom.
Ons het daar as't ware saam met moedersmelk ingekry dat ons sondaars is en so sal ons bly! En dan
het ons nog boonop aanmekaar die wet vir mekaar bly lees om dit net nog meer in ons in te hamer.
Maar wat ons nie besef het nie is hoe ons met ons tipiese wettisisme met sy baie reëls vir 'n normale
Christelike lewe, en klem op God se oordeel, 'n prentjie van God gefikseer het in mense se lewens.
Van hierdie kwaai, altyd-straffende God wat daarop uit is om ons êrens goed te looi oor ons gedurige
rebellie en ongehoorsaamheid.

Dit was eers toe die God self deur Sy Gees vir my die ware intensies van die Sy hart begin wys het, iets
van die allesoordekkende aard en omvang van Sy liefde vir my, het iets hier in my binneste begin
gebeur. En as jy my toelaat, sal ek graag jou so 'n entjie op hierdie pad, wat die Here met my geloop
het, wil saam stap.
Ek weet nie of jy weet nie, maar die vers wat die meeste kere in die Bybel voorkom is dit wat daar in
Ps 106:1 staan: . Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Of soos
die Nuwe Vertaling dit vertaal: Loof die Here, want Hy is goed. Aan Sy liefde is daar geen einde nie!
Kom ons dink net 'n oomblik aan wat hier staan! Die God en Here wat ek en jy ontmoet het in Jesus
Christus, is bo alles 'n goeie God. Is die God wat daar in Jer 29:11 ook vir ons sê: Ék weet watter
gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om
julle 'n hoopvolle toekoms te gee.
En soos Paulus daar in Rom 8:28 sê: En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede
meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.
As 'n mens kies om dit te glo, werklik te glo, gebeur daar iets hier in jou. Skielik breek 'n dimensie van
die Evangelie en van die Woord vir jou oop wat jou hart laat ruk. Dit is asof jy vir die eerste keer
sekere gedeeltes in die Bybel lees; en vir die eerste keer sekere dinge wat Jesus gedoen het begin
verstaan.
Kom ek gebruik 'n beeld om jou te help: Soos ons partykeer vleis in 'n marinade moet laat week om
regtig sag en sappig te word, lyk dit vir my, moet ons - of kom ek wees meer persoonlik - moes ek kies
om te week in hierdie Bybelse waarheid dat God onvoorwaardelik en aanhoudend mense liefhet op
hierdie aarde. Sodat ek sag en soepel genoeg kon word om hierdie God werklik met my hele lewe, en
al my behoeftes te vertrou - om nie eers te praat van ander en hulle behoeftes nie.
Solank ons op hierdie aarde is, sal God alles moontlik doen om mense wat Hom nie ken nie op te soek
en bewus te maak van Sy allesoorheersende liefde vir hulle; sal Hy alles in Sy vermoë doen om mense
wat Hom ken te oortuig dat Hy hulle aanmekaar en onvoorwaardelik liefhet, veral nou dat hulle Sy
kinders is.
'n Mens kan nie die kern van die Evangelie van Jesus se koms, lewe, dood en opstanding verstaan as
jy nie hierdie hart en intensie van God begryp nie.
Natuurlik is dit nie eintlik die lyne waarin die meeste van ons - en die meeste godsdienstige mense dink en praat nie. Ons sou ook maar eerder saam agter ons hande gepraat het oor Jesus wat so by
mense kuier wat geestelike verraaiers en kerkloos is. Wat dan nog boonop heeldag met hulle saam
partytjie hou!
Daarom moet ons ook maar luister as Jesus daar in Luk 5:31 die hart van die Vader teken met Sy
woorde: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie
gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.
Wat my aangryp is dat Jesus nie aan hierdie sogenaamde "sondaars" 'n klomp reëls oor hoe 'n mens
moet lewe voorgehou het om hulle tot bekering te bring nie. Dit is mos wat ons dink gedoen moet
word! Nee, Hy het net daar tussen hulle gaan sit en hulle liefgehê! En tussen al daardie liefhê deur het
hulle gelê en marineer in God se genade en goedheid. Het hulle saggenoeg geword om van mening te
verander oor God en wie Hy is, en gekies dat Hy ook hulle God word.

Ek het skielik op 'n dag met 'n skok besef dat Jesus nooit vir die skares gesê het dat Hy hulle liefhet
nie. (Hy het dit wel so een of twee keer in Sy binnekring vir sy dissipels gesê). Maar tog het almal na
Hom gestroom, want hulle was "mal" oor die manier hoe Hy hulle prakties liefgehad het.
Ek vang my dat ek in 'n poging om vir my kinders te wys dat ek hulle liefhet, al strenger en strenger
met hulle word. En in die proses lê ek net meer en meer reëls neer wat hulle moet beskerm en moet
leer hoe hulle moet lewe. Maar ek hoef nie vir jou te vertel dat dit nie die dinge is wat hulle maak
anders optree nie.
Nee, dit is eerder wat met daardie tienerdogter of -seun van jou op 'n dag gebeur. Ja, daardie een wie
se kamer elke dag soos 'n varkhok lyk of wie nooit hulle gesig behoorlike wil was en versorg nie. 'n
Mens praat mos tot vervelens toe daaroor, sonder dat dit regtig help. Tot op daardie dag wat daardie
kind van jou skielik bewus word van daardie iemand spesiaal. Skielik het jy 'n nuwe tiener! Soveel so
dat jy partydae self moet gaan seker maak of iemand nie dalk jou kind omgeruil het met iemand
anders wat net soos hy/sy lyk nie.
Liefde verander mense. Reëls kry hulle net oppervlakkig in lyn met wat jy wil, maar dit verander nie
hulle hart nie.
G'n wonder die Here sê daar in Op 2:4 die volgende aan gelowiges nie: Maar Ek het teen jou dat jy jou
eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste
werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer
nie.
Om terug te keer na ons "eerste liefde" is om weer opnuut te ontdek dat God ons eerste liefgehad
het, en wat dit aan ons gedoen het (ons eerste werke) toe ons dit ontdek het.
Dit is mos asof 'n mens so gewoond daaraan word om te weet dat daar 'n lewende God is, en dat Hy
jou, soos wat jy is, kan liefhê! Ja, dat Hy jou so liefgehad het dat Hy Sy enigste, Sy kosbaarste se lewe
gegee het sodat jy Sy kind kan word.
G'n wonder die Hebreërskrywer roep ons na hierdie God se woonkamer toe met die woorde daar in
Heb 4:16 nie: Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons
barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.
As ons weet en glo dat Hy ons aanmekaar en aanhoudend liefhet, ongeag wie en wat ons is, dan weet
ons dat Sy troon 'n troon van genade is waar ons al die barmhartigheid en genade sal kry wat ons
nodig het.
Ja, veral daardie tye wat ons teen ons beterwete in, en teen Sy liefdevolle vermaning in, ons eie kop
gevolg het en moeilikheid gekry het.
Sien, Hy is nie soos ons wat, as iemand iets aan ons gedoen het wat ons seergemaak het, eers tyd
gegun moet word om mekaar te straf, en af te koel voor ons mekaar genadig kan wees nie.
God is altyd gereed om ons hier op aarde genadig te wees. Hy hou net aan en aan om ons
onvoorwaardelik lief te hê.
Ons hoef nie eers een of twee dingetjies te doen om so eers Sy guns te wen nie. Want ons kan nie
met wat ons doen Sy guns wen nie. Hy gee Sy guns immers aan mense uit genade, verniet, sonder dat
hulle dit moet verdien. Hy seën self mense wat Hom nie ken nie, en Hom nie dien nie. Hy laat reën dit
op regverdiges en onregverdiges.

So baie keer laat ons mense dink dat die sondes wat hulle doen, kan hulle skei van die liefde van God.
Maar dit is Ou Testamenties. Jesus het immers gekom om namens ons ons sondes op Hom te neem
en namens ons deur God verlate te wees. Daarom kan selfs sonde ons nie meer van Hom skei nie. As
ons Jesus en dit wat Hy vir en namens ons gedoen het, aanvaar in die geloof, kan ons saam met 'n
Paulus uitroep dat "niks ons kan skei van die liefde van God nie".
Dit is immer die evangelieboodskap. Dat God ons nie straf en behandel soos wat ons verdien om
behandel te word nie, maar eerder ons genadig is en deur Sy onvoorwaardelike liefde tot bekering wil
lei.
Luister hoe Rom 2:4 dit sê: Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en
lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?
Ek vertel nie gewoonlik vir mense dat ek 'n predikant is nie, want die oomblik as ek dit doen, verander
hulle. Dit is mos asof hulle van daardie oomblik af verwag dat jy hulle oor die kole moet haal oor hulle
lewe. Dit is presies wat gebeur het toe 'n komediant op die vliegtuig ontdek het dat 'n prediker langs
hom sit net nadat hy 'n bier 7:30 in die oggend bestel het. Dit was eers nadat die prediker sy bier vir
hom oopgemaak het en hom vertel het hoe lief God hom het, dat hy ontspan het en vir hom hierdie
grappie kon vertel:
Van toe Noag se kinders in die ark vervelig geraak het en wou visvang. "Natuurlik" het Moses gesê
"maar wees net versigtig, want ons het net twee wurms!"
Mense het nodig om te hoor hoe lief God hulle werklik het, want net die liefde van God verander
mense werklik.
Selfs ons lewens as gelowiges ook. Soos Moses het ons ook nodig om net weer te beleef wie en wat
God werklik is. Daarom was dit vir hom genoeg om net die agterkant van God se heerlikheid en Sy
genade te sien, om werklik vrede weer te ervaar.
Maar ek en jy kan God van aangesig tot aangesig leer ken in Jesus. Heb 1 noem Hom nie verniet die
eksakte ewebeeld van die Vader nie.
En om Hom dan te hoor sê: Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.
Dan weet ons, by Hom is ons veilig.
Rom 3 het immers gesê ons is almal siek van die sonde in ons are. Ons moes net êrens in ons lewe dit
erken, want soos niemand 'n alkoholis kan help as hy nie wil erken dat hy 'n probleem het nie, kan
God niemand bedien met Sy liefde as hy/sy nie wil erken dat hulle behoefte aan daardie liefde het
nie.
Ons kan maar kom soos wat ons is. Soos die prostituut van Luk 7:36, want God is nie 'n aansiener van
persoon nie. Hy gaan ons nie weg wys oor wie ons is of oor wat ons in die verlede gedoen het nie.
Die Gees van die lewende God het immers ons kom haal daar in die vreemde waar ons lekker God se
genadeseën uitgemors het. Dit was Hy wat ons kom oortuig het - daar in die "gutter" waar ons gesit
het - dat daar baie meer vir ons by die Vader se huis wag, al moet ons net daar werk as 'n bediende.
En ons gaan net soos die verlore seun, elke keer sien hoe die Vader na ons toe uitgehardloop kom om
ons terug te verwelkom, want "sy verlore seun wat dood was, is terug".
Sê vir my, waar het God jou die eerste keer uit kom haal?

Daarom kan ons maar weer en weer by Sy voete kom kniel soos hierdie vrou van Luk 7 en daar aan
die huil gaan. Dit is immers die voete van Een wat ons so liefgehad het dat Hy Sy Seun gegee het sodat
ons kan lewe. Hier is daar beslis vir ons 'n plekkie in die son waar ons sonder vrees kan kom sit.
Het dit nie weer vir jou tyd geword om daar te gaan sit sodat God jou kan lief hê nie? Ja, kan liefhê
meer as wat jy ooit dit kon verdien het.

HOOFSTUK 2
DIE KRAG VAN GOD SE LIEFDE EN EMPATIE
God se begeerte om jou te seën is baie groter as jou gewilligheid om dit te glo en te aanvaar.
Jesus het maar aangehou om melaatses te genees, al het net een van hulle teruggekom om dankie te
sê.
Ek geniet dit om dit waarmee die Here my mee seën, te deel met ander, en om dit ook vir hulle
gebruik beskikbaar te stel. Maar ek kom agter dit is eers as hulle my werklik persoonlik leer ken het,
dat hulle van my aanbod begin gebruik maak.
So het ek eers werklik toegelaat dat God my met Sy genade en empatie bedien, toe ek persoonlik aan
my eie lyf Sy liefde beleef het. Ek het in my eie lewe beleef dat, alhoewel ek baie oor God geweet en
baie feite geken het, was dit eers toe ek Sy liefde vir my persoonlik geproe het, dat ek geleer het om
Hom meer en meer te vertrou in my lewe.
G'n wonder Judas v 21 - volgens die NIV-vertaling - stel dit soos volg nie: "Keep yourselves in God's
love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life".
Om jou in God se liefde te "keep", beteken ten minste dat ons lank genoeg in die marinade van God
se liefde moet gaan lê om daaroor te mediteer totdat dit deel geword het van ons gewone denke.
Totdat ons geleer het om dit onvoorwaardelik te aanvaar en te glo. Ja, te glo dat Sy beloftes in die
verband waar is. Eers dan sal ons beleef hoe geloof en hoop en vertroue in ons begin groei.
Om te glo dat God jou onvoorwaardelik en aanhoudend liefhet, kan werklik 'n mens in sy diepste
wese verander. Omdat jy weet dat Hy jou volkome liefhet sonder enige voorwaardes of
terughoudendheid, leer dit jou om Hom in alle omstandighede te vertrou, want jy weet Hy bedoel dit
altyd goed met jou. Ja, dat Hy selfs enige omstandigheid kom omdraai en benut tot jou voordeel.
Maar dan moet ek weet dat dit net waar is omdat God is wie Hy is, en nie omdat ek is wie ek is nie.
Anders is ek maar net weer daar dat Sy optrede teenoor my afhanklik is van my optrede.
Luister 'n bietjie hoe Dawid daar in Ps 51 nog steeds van God genade kon verwag na alles wat hy
gedoen het. Onthou egter dat dit iemand is wat pas 'n ander man se vrou vir hom gevat het; toe
daardie man laat vermoor het; en toe die profeet hom daaroor aanpraat, nog boonop die doodstraf
uitspreek oor iemand wat dit kon doen!
Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Natan na hom toe gekom
het oor sy owerspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in
u groot barmhartigheid! Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde! Ja, my oortredings ken
ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is
in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig.Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde
belaai toe my moeder swanger geword het.Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart: laat ek
dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan
wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my
verbrysel; laat my weer jubel. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie, wis al my skuld uit! Skep vir my
'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en u

Heilige Gees van my af wegneem nie! Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos
is, laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag; dat die
sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my Redder, dat ek kan jubel oor u
verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om u lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, anders sou ek dit
bring; 'n brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging: U sal 'n hart vol
ootmoed en berou nie gering ag nie, o God.
Dit is mos die woorde van iemand wat weet dat die hart van God is om mense onvoorwaardelik lief te
hê en genadig te wees hier op aarde.
Iemand het eenmaal die baie harde stelling gemaak dat die kerk die enigste weermag is wat sy eie
gewondes skiet. As ons eerlik is moet ons erken dat baie Christene spesialiste daarin is om ander se
diepste geheime bloot te lê vir die hele wêreld om te sien, en om hulle dan sonder genade te
veroordeel.
Terwyl dit die hart van God is om mense te restoureer. Luister wat Paulus daar in Gal 6:1 hieroor te sê
het: Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei (die
Grieks sê: "geestelik is" ), so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in
versoeking kom.
Paulus praat hier met mense wat "geestelik" is in die ekklesia/gemeente. Maar dan nie in die sin dat
hulle baie geestelike gawes het nie, maar eerder soos wat 1 Joh 4 dit definieer, naamlik as 'n persoon
wat God ken omdat hy/sy die liefde van God persoonlik ervaar het.
'n Mens ervaar God se liefde daar waar Hy jou êrens in jou lewe baie pertinent aanraak. Soos daardie
melaatse in Markus 1:41. Onthou melaatses was die verwerptes ("the untouchables") van hulle
samelewing. Maar omdat Jesus hulle wou laat proe dat God hulle liefhet, kom Hy raak hulle aan as Hy
genees - uit empatie staan daar in hierdie vers.
So wys Jesus vir hierdie man baie prakties dat Hy hom liefhet. Wys Hy vir hom dat God hom liefhet en
vir hom omgee. Selfs al is hy nog 'n onbekeerde sondaar.
As mense kan sien en ervaar dat jy hulle liefhet, kan jy 'n kanaal wees vir God se liefde om hulle
kennelik te bedien. Hoe sê die gesegde: Sondaars is lief vir diegene wat sondaars soos hulle is liefhet.
Ons raak soms so tegnies en wetties met mense, dat ons êrens langs die pad perspektief verloor
waaroor dit nou eintlik gaan. Dat ons eintlik net geroep is om mense lief te hê met dieselfde liefde as
wat Jesus hulle sou liefhê. Hulle lewens gaan nie in die eerste plek verander omdat hulle meer bid nie,
of meer Bybel lees nie, of meer hulle tiende gee nie. Hulle gaan verander as hulle God se liefde as 'n
realiteit in hulle lewens beleef het.
Daardie ou wat 'n reuse finansiële krisis het en nie eers geld het om na sy pa toe te gaan wat op
sterwe lê nie, gaan God se aanraking beleef daar waar jy gehoorsaam vir hom die geld gee om heen
en weer te kan ry.
G'n wonder Jesus bid daar in Joh 17 baie pertinent vir Sy volgelinge dat hulle God se liefde sal ken en
ervaar in hulle lewe nie. En dit is presies wat Paulus daar in Ef 3 ook bid vir gelowiges.
Ek wil hê jy moet hoor ek sê "ken en ervaar", want daar is beslis 'n ervaringsdimensie ook hier van
sprake. Toe Dawid na die Batseba-sage beleef het hoe God hom begenadig het, het hy ook
emosioneel beleef dat God hom liefhet ten spyte van wat hy gedoen het. Hy het beleef God wil ons
nie doodmaak omdat ons sondig nie. Sonde sal jou doodmaak. Maar God se genade en liefde is
onvoorwaardelik en aanhoudend.

Ons houding teenoor God verander soms so vinnig soos die weer, maar God se houding teenoor my
verander nooit nie, nooit nie.
Daarom glo ek wil die Here hierdie woord gebruik om jou en my uit te daag om weer ons passie en
eerste liefde vir God te herwin. Ja, daardie passie en eerste liefde wat baie keer vervaag soos wat ons
vasgevang word in wettisisme, of verval onder veroordeling as gevolg van sonde of mislukkings langs
die pad en dit wat mense ons daarna toegesnou het. Ek wil jou net weer verseker dat God se liefde vir
jou nie êrens langs die pad gestop het nie.
Gaan maak tyd om stil te word voor die Here. Mediteer weer 'n slag oor hierdie tekste en oor wie
Jesus was. Visualiseer hoe jy soos die verlore seun na baie eskapades na jou pa se huis aangestap
kom, en sien hoe Vader uitgehardloop kom na jou. Beleef Sy arms om jou en sy soene oral op jou
gesig. Beleef hoe Hy jou toevou in Sy genade en oorvloed.
Laat God se liefde jou liefde vir Hom weer restoureer.

HOOFSTUK 3
DIE GOEDHEID VAN GOD
As jy nie glo dat God werklik onder alle omstandighede 'n goeie en liefdevolle God is nie, kan jy Hom
nie werklik onder alle omstandighede vertrou nie!
Jesus se hele bediening het gefokus op die goedheid, genade en liefde van die Vader vir mense.
Spr 16:6
Liefde en trou bring versoening waar daar verkeerd gehandel is; kwaad word vermy deur die Here te
dien.
Hoor jy wat hier staan? As hier verwys word na "kwaad" dan moet jy asb nie net dink aan sonde of
dinge wat 'n mens verkeerd doen nie. In die Hebreeus word hier 'n woord gebruik wat ons in die
Engels met "iniquity" kan vertaal. M a w dit gaan hier oor daardie natuurlike vermoë van die mens om
te sondig. Daardie natuurlike vermoë/natuur van ons word bedien wanneer ons blootgestel word aan
God se liefde en genade, en dit maak dat ons begin om kwaad te vermy.
Sien, net blootstelling aan God se liefde en genade deur die werking van die Heilige Gees kan mense
se harte verander; daardie hart waaruit die oorsprong van alle dinge is, sê Spreuke.
Daarom reflekteer jou lewe vandag, en jou optrede, wat werklik in jou hart aangaan! Ons beskuldig so
baie keer die duiwel en ander mense vir die manier hoe ons optree, maar jou optrede is maar net die
gevolg van wat jy werklik glo in jou hart.
Kom ons klaar net gou iets uit: Jou "hart" in die Bybel kan in verskillende kontekste verskillende dinge
beteken. Maar in die meeste gevalle verwys dit na waar jou gees jou gedagtes, jou emosies en jou
wilskeuses direk beïnvloed en beheer, en so dus ook jou hele lewe verder beheer.
'n Christen is dus na sy wedergeboorte iemand met 'n nuwe hart, want God het deur die werking van
Sy Gees sy gees lewend of nuutgemaak, en van daaruit wil die Heilige Gees nou ook hierdie mens se
gedagtes, emosies en wilskeuses vernuwe en verander.
Daarom het ons nodig dat God ons letterlik in die "marinade" van Sy liefde, goedheid en genade moet
laat lê, sodat ons ou rigiede, denke oor God en onsself kan sag word en stelselmatig begin verander.
Bv baie mense dink dat hulle as't ware God "skuld" om Hom te dien. Daarom doen hulle dit, maar in
werklikheid is dit vir hulle 'n straf, want hulle doen dit nie van harte nie.
Gal 5:1
Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie
weer onder 'n slawejuk laat indwing nie.
Deel van die Evangelieboodskap is dat mense ontdek dat hulle onder geen verpligting is om God te
dien, of dinge vir God hoef te doen nie. Jesus het reeds gekom en al ons skuld by God volledig betaal.
Ons skuld die Vader niks meer nie, en ook nie vir Jesus nie. Ons is vir die eerste keer werklik vry om te
doen wat ons wil doen.

God wil gedien en gehoorsaam word deur mense wat Hom liefhet omdat hulle verander is deur Sy
liefde vir hulle! Omdat God se liefde hulle gees nuutgemaak het, en hulle harte verander het. Dit is
wat Paulus bedoel as hy praat van "om gewortel te wees in die liefde van God".
Ef 3:16-19
Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk
te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en
gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver
en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe
gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God.
Dit was die boodskap wat Jesus aan die mense kom bedien het. Daarom word Sy boodskap ook goeie
nuus genoem daar in Mrk 1:14. En dit was werklik goeie nuus as 'n mens dit sou vergelyk met die
gewone boodskap wat in die meeste sinagoges op daardie tydstip verkondig is. Daar is immers klem
gelê op die wet en hoe om moet leef om in lyn te wees daarmee.
Die wet is deur God gegee om die mens te laat besef hy kan nie doen wat nodig is om God te behaag
nie. Die wet is daar om mense tot bekering te lei, om hulle van gedagte te laat verander waar hulle
gedink het dat jy moet presteer om God te behaag. As jy nie van mening hieroor verander nie, gaan
dit jou ry tot jou dood, want jy gaan aanmekaar ontdek jy verdien nie God se liefde en goedheid nie.
Ons het nodig om in God se rus in te gaan. Soos Jesus se goeie nuus ons uitgenooi het om te doen. Sy
boodskap was immers dat sondaars nie van lewenswyse kan verander uit hulle self nie. Dit is ook nie
wat God van ons vra nie. Hy vra ons net om te aanvaar en te glo dat God sondaarmense liefhet en
hulle roep om Sy volgelinge te word. Sy boodskap is juis dat Hy gekom het om vir mense wat nie liefde
verdien nie, te kom sê dat God hulle liefhet.
Mense wat dit glo, word deur hierdie boodskap verander. Sodat jy goed kan voel oor jou verhouding
met God en met jouself.

HOOFSTUK 4
DIE ROEPING VAN DIE EKKLESIA
Sag 3:17
Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy
liefde. Hy jubel en juig oor jou:
Die Here jubel oor ons. Hy hou nie heeltyd ons verlede voor ons nie. Dit is goeie nuus. Om dit te glo
verander mense se lewens.
Baie dink dat dit die Kerk se taak is om mense te kry dat hulle reg moet begin lewe. Maar dit is nie die
kerk se roeping nie. Die kerk se roeping is om die goeie nuus aan mense te vertel en hulle op te roep
om dit te glo.
Ons instrument is dus die goeie nuus. En nie vrees nie. Soveel keer probeer mense mekaar se optrede
verander deur mekaar te manipuleer met vrees.
Jes 29:13
Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle
hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.
Sien, dit is wat 'n boodskap van vrees en wettisisme aan mense doen. Dit verander die dop maar nie
ons harte nie. Net liefde kan ons hart verander.
1 Joh 4:12-18
Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in
ons sy doel volkome bereik. Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees
gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as Redder van die wêreld gestuur
het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is-God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God
vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hiérin
het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in
hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie,
maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte
liefde nie.
Liefde bring 'n geestelike volwassenheid in ons. 'n Volwassenheid wat alle vrees verdryf.
Ek beleef dat soveel mense in vrees vir God lewe. Gelowiges uit tradisionele gemeentes pak die skuld
vir alles op God. Terwyl gelowiges uit die Pinksterwêreld weer al die skuld op die duiwel pak. Terwyl
die probleem gewoonlik is dat ons nie wil verander nie, want solank ons die skuld op iemand anders
pak, kan ons en hoef ons nie te verander nie.
Die waarheid wat mense dus vry maak om te begin verander is oor wie God regtig is. Dat Hy goed en
liefdevol is. En dat net mense, wat Hom ontmoet het as 'n goeie liefdevolle Vader in Christus, se harte
verander en so gered en bevry word.

Hos 4:6
My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp,
sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook
jou kinders vergeet.
Wat mense vernietig is hulle sonde, want sonde maak dood. Maar kennis oor die ware karakter van
God kan hulle werklik vry maak. Die bose sal alles in sy vermoë doen om jou te oortuig om aan te hou
om God uit eie krag en vermoëns te dien, want dit veroorsaak frustrasie, woede en uiteindelik, die
dood.
Daarom sal die kerk weer aan sy doel beantwoord as ons mense blootstel aan die realiteit van God se
liefde. Daar waar ons leer om te begin lewe uit die ervaring van permanent gebaai en omvou te wees
deur God se liefde, sal 'n ander soort liefde uit ons begin stroom na mekaar en na ander.
Dan kan Mat 22:36-40 eers werklik waar word in ons lewens:
"Meneer," vra hy, "wat is die grootste gebod in die wet?" Jesus antwoord hom: "`Jy moet die Here jou
God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel' en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die
eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: `Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.' In
hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat."
Daar buite in die wêreld kry mense net wat hulle verdien, maar dit hoort nie te gebeur in die kerk
tussen gelowiges nie. 'n Ervaring dat God jou liefhet soos jy is, onvoorwaardelik en aanhoudend, kan
en het ons lewens verander. En deel van hierdie verandering is dat daar deur die werking van die
Gees, 'n liefde soos God mense liefhet, uit ons na ander begin stroom.
Maar ook na onsself toe. God het ons immers lief, daarom is deel van 'n kwaliteit-liefde soos God dit
begeer, beslis ook 'n onvoorwaardelike liefhê van jouself.
Jesus het aan ons kom openbaar dat die Vader nie 'n aansiener van persoon is nie. Hy aanvaar ons
soos ons is. Hy het ons lief lank voor ons nog aanvaar dat ons liefgehê en vergewe is.
Moet dus nie eers probeer om jouself mooi genoeg of skoon genoeg te kry voor jy na God gaan nie. Jy
maak immers net 'n groter gemors elke keer daarvan.
Nee, gaan soos jy is, want God het jou lief soos wat jy is.
Rom 8:38-39
Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of
kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie,
die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.
Geloof maak dat ek en jy hierdie liefde begin aanvaar en glo. En as ons dit werklik glo, sal ons die
wêreld na ons toe trek omdat iets van hierdie onvoorwaardelike liefde sal deursypel na 'n
liefdeshonger wêreld daarbuite.

HOOFSTUK 5
DIE KRAG VAN AANVAARDING
1 Tim 1:3-11
Soos by my vertrek na Masedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Daar is
sekere mense wat vals leerstellings versprei, en jy moet hulle dit verbied. Hulle moet hulle nie met
verdigsels en eindelose geslagsregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot
twisgesprekke as dat dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. Die doel van hierdie
opdrag is om liefde te wek wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Daar is
mense wat hiervan afgedwaal het en in 'n vrugtelose gepraat verval het. Hulle wil leermeesters in die
wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waaroor hulle so selfversekerd praat
nie. Ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier gebruik. 'n Mens moet onthou
dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan wet en orde
steur nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, dié wat vader of
moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders,
leuenaars, dié wat meineed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. Die
gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie van die
heerlikheid van die goeie God.
Paulus waarsku hier dat ons nie tussen allerhande dwaalleringe verdwaal moet raak nie. Ons moet
onderskei tussen wat op die periferie lê, en wat sentraal behoort te staan. Om mense te help om God
se hart vol liefde werklik te ken; en om hulle aan te moedig om gelowig te lewe omdat hulle harte
verander is deur hierdie liefde, is mos waaroor dit in wese gaan.
Mense raak so besig met allerhande dinge in gemeentes: dan is hulle besig om in mekaar se verlede
rond te krap vir voorouerlike bindinge of vloeke; en dan is hulle besig om watergeeste te bestudeer.
En al wat in die proses meestal gebeur is dat mense net meer en meer veroordeel en skuldig voel oor
wie hulle is en waar hulle vandaan kom. En vergeet hulle dat hulle nuwe, wedergebore mense is,
geliefd, verander, volkome verlos en geseënd deur die enigste lewende God daar waar hulle lê en baai
in Sy genade en liefde in Christus Jesus.
Blaai 'n slag daar na Joh 8 toe.


In hierdie gedeelte sien ons weer hoe mense na Jesus gestroom het.



Maar ons sien ook hoe die Fariseërs - wat Jesus in onguns wou bring - 'n vrou wat op heterdaad
betrap is met 'n ander man in die bed, na Jesus toe bring



Dit is selfs moontlik dat hulle hierdie hele ding vooraf georkestreer het om te sorg dat daar ten
minste twee getuies was om haar op heterdaad vas te trek soos die wet vereis het.



Dan sleep hulle haar daar in: ontbloot, veroordeel, verneder, terwyl sy weet sy is gedoem om te
sterf - soos die wet vereis



Maar Jesus vra: As daar van julle is wat nie skuldig is aan "dieselfde soort" oortreding as sy nie,
kan julle die eerste klip gooi. En dan sluip hulle almal daar uit sonder om een klip te gooi.



Jesus het beslis nie hulle sonde daar op die grond neergeskryf nie! Hy is immers nie die "aanklaer
van die broers" nie (Satan speel daardie rol)



Dan spreek Hy hierdie vrou aan as "Mevrou" en nie "Egbreekster nie. En sy proe so Sy liefde



En Hy bedien haar met genade en vergifnis.



Maar ook waarheid: Gaan dan en sondig nie meer nie.

Maar hoe het Hy geweet sy sal nie voortgaan met haar verkeerde lewe nie? Omdat Hy weet wat in
Spr 16:6 staan: Liefde en trou bring versoening waar daar verkeerd gehandel is; kwaad word vermy
deur die Here te dien.
Hy weet 'n mens wat God se liefde en trou beleef het, se lewe word daardeur verander.
Soos die dominee van 72 wat eers laat in sy bediening iets besef het van God se liefde en totaal
verander is daardeur. Op 'n dag kom 'n man na hom en gee hom 'n tjek van $50 000. Maar op die tjek
staan daar dat dit uit sy "Eskort agency"-besigheid kom, want hy het 6 van hulle gehad. Almal wou
hom uitskop en die tjek teruggee. Maar die dominee het net gesê: God is hier besig. Laat Hom Sy
werk doen. Wees julle maar net lief vir hom. Toe begin daardie man sy dames erediens toe bring, en
een vir een het hulle tot bekering gekom. En uiteindelik het hy al 6 sy agentskappe toe gemaak.
Een nag het hy 'n droom gehad waarin die Here skielik aan hom verskyn en vir hom sê: Besef jy dat jy
die dorp skoon gemaak het deur doodgewoon My liefde aan mense te bedien!
Die opdrag van die Liggaam van Jesus is om mense te begin bedien met die liefde wat God vir hulle
het. En dit sal gebeur, nie omdat ons probeer om so lief te hê nie, maar omdat ons ervaar het dat God
ons onvoorwaardelik liefhet.
Soos wat hierdie vrou in Joh 8 dit beleef het. As ek werklik geproe het hoe God my, soos hierdie vrou,
in my naaktheid en gebrokenheid toevou met Sy onvoorwaardelike aanvaarding en vergifnis, kan ek
iets daarvan ook aan ander begin gee.
God se liefde vir 'n mens genees jou, maak jou volwasse en voltooi jou.
Soos die vrou wat verkrag is en verskriklik fisies aangerand is, gesê het - toe haar verkrag vrygelaat is "Hy het 30 min van my lewe gesteel. Ek gee hom nie een minuut verder in my lewe nie.
Is dit nie vreemd dat die wêreld nog altyd die mense wie se boodskap propvol genade was, elke keer
doodgemaak het nie! Dink 'n bietjie: Hulle het dit met Jesus gedoen, en met Abraham Lincoln, Gandhi,
en met Martin Luther King.
Om te dink dat mense Jesus doodgemaak het omdat Hy hulle uitgenooi het om deel te word van God
se familie en saam te deel in God se oorvloedige genade wat ook genoeg is vir hulle!
Rom 2:4
God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld! Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou
deur sy goedheid tot bekering wil lei nie?
Deur Sy goedheid wil God mense se lewens verander. Dit raak hoog tyd dat ons toelaat dat dit ons
lewens so verander dat ons nie anders kan as om kanale te word van Sy soort liefde teenoor ander
nie!

HOOFSTUK 6

DIE LIEFDE IS DIE SLEUTEL WAT DINGE VERANDER
1 Joh 4:12,13
Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in
ons sy doel volkome bereik. Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees
gegee.
Liefde voltooi dit wat God in ons lewens wil doen. Dit is die liefde van God was in ons geloof en hoop
bewerk. Jy kan nie God vertrou as jy nie weet dat Hy jou lief het nie.
As jy nie weet dat God jou lief het nie, verstaan jy nie die karakter van God nie.
In Joh 17:22-26 sê Jesus: Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle
een kan wees net soos Ons een is: Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die
wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet. "Vader, Ek wil graag hê
dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien,
die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het.
"Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle hier weet dat U My gestuur het. Ek
het u Naam aan hulle bekend gemaak, en Ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan
My bewys het, in hulle kan wees en Ek ook in hulle."
Jesus sê dus hier vir die Vader dat Hy Sy ware karakter as Vader aan die mense geopenbaar het: as 'n
liefdevolle God.
En elkeen wat na die lewe van Jesus kyk, kan nie anders as om dit te beaam nie, want as daar een ding
was wat almal wat met Jesus in aanraking gekom het geweet het, was dit dat Hy hulle liefhet.
Kyk maar hoe Hy met die vrou in Joh 8 te werk gegaan het, en met die misdadiger aan die kruis! Kyk
maar net na die kruis self om te weet: God wil nie mense gee wat hulle verdien nie. Hy wil hulle net
liefde gee! En vergifnis, en verlossing …
Sien, die Evangelie se boodskap is dat God nie met ons verlede wil werk nie. Hy wil jou liefhê sodat jy
kan besef wat Hy in die toekoms ook nog in jou lewe wil doen. As jy gedink het dit is wonderlik dat
God jou lief kon hê toe jy nog 'n sondaar was, moet jy dink wat gaan gebeur nou dat jy Sy kind is!
Kom ons dink 'n bietjie daaroor: Voor jou bekering en wedergeboorte was jy 'n sondaar, maar jy het
ook baie kere 'n goeie lewe tussendeur gelei. Maar dit het jou nie in 'n regte verhouding met God
geplaas nie. Jy het nog altyd 'n sondaar gebly.
Wat alles verander het was toe God se liefde in Jesus Christus jou tot bekering gebring het en Hy jou
wederbaar het deur Sy Gees.
Maar wat nou? Sê nou jy sondig weer na jou wedergeboorte! Maak dit van jou weer 'n sondaar?
Natuurlik nie. Jy is nou 'n wedergebore kind van God wat net gesondig het.
Daarom is dit belangrik dat ons as wedergebore Christene moet besef dat God se liefde ook nou vir
ons genoeg is, soos wat dit genoegsaam was voor ons bekering.

As God vir ons lief en genadig was voor ons bekering, hoeveel te meer nou dat ons Sy kinders is!
Kom ons dink 'n bietjie oor wat die Bybel oor ons sê as Christene: Toe ons wederbaar is, het God self
Sy Gees in ons liggame laat kom woon. Hebreërs en Ps 91 sê dat Hy sy engele opdrag gee om reg
rondom ons te kom stelling in neem. Ps 23 sê dat God se goedheid en genade ons elke dag, letterlik in
ons voetspore, volg. Ons kan op geen manier onder hulle uithardloop of uitjaag nie.
Wat gebeur dan as 'n gelowige in sonde val?
Die Spreukeskrywer het al daar in hfst 24:16 gesê dat hy al gesien het hoe 'n regverdige 7 keer geval
het, maar elke keer staan hy op. Hoekom? Want God sal hom elke keer optel. Hoe? Met Sy liefde en
genade.
Daarom sê die Hebreërskrywer daar in hfst 10 dat ons 'n genadetroon het waarheen ons oppad is as
ons na God oppad is.
Daarom kan Paulus daar in Rom 8: 31 tot 39 kom en sê wat hy sê. Luister mooi na wat hy daar sê, en
word getroos daar deur. Hoor hoe hy vir ons sê dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. Al
voel ons nie elke dag ewe heilig nie, is ons in God se oë volkome heilig en vergewe.
Soos Jannie wat sy ouma se pragtige wit eend eendag met sy kettie doodgeskiet het. Dit was al erg
genoeg, al die wroeging daaroor. Maar toe moes hy ontdek dat sy sussie dit gesien het, en van
daardie dag af moes hy daarvoor betaal deur al haar werkies te doen "anders vertel ek …"
Op 'n dag het hy net genoeg hiervan gehad, en gaan vertel toe vir sy ouma en vra om verskoning.
Maar sy lag net, en sê sy het al lankal geweet, want sy het dit daardie dag ook gesien, en hom reeds
vergewe. Maar sy wou sien hoe lank gaan hy aanhou om uit skuldgevoelens sy sussie se slaaf te wees.
Wie se slaaf is jy? Terwyl jy volkome vergewe en vry behoort te wees!

HOOFSTUK 7
DIE REGVERDIGE GOD IS EINTLIK "ONREGVERDIG" TEENOOR
HOMSELF
Hand 10:34,35
Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: "Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid
maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is.
God is nie 'n aansiener van persoon nie. Hy is lief vir mense ongeag wie en wat hulle is, en ongeag wat
hulle doen.
Dit is natuurlik vir die meeste godsdienstige mense Grieks! Dat God gelowiges en ongelowiges met
dieselfde intensiteit kan liefhê, lyk en klink vir die meeste van hulle "onregverdig".
Maar dit is nie vir hulle die ergste nie. Wat vir hulle geen sin maak nie is om te dink dat Hy mense kan
seën - uit hulle skoene kan uit seën - sonder dat hulle in Hom glo of vir Hom liefhet.
Wat hulle nie verstaan nie, is dat dit nie vir God, as Hy liefhet, gaan oor regverdig of onregverdig, of
wie dit verdien en wie nie. God gee nie liefde vir mense op grond van wat hulle verdien nie.
As ons nog so dink, verstaan ons nie God se hart nie. As ons vir ware regverdigheid soek in hierdie
saak, hoort almal van ons in die hel! Verdien almal van ons om hel 24 uur uit 24 uur te ervaar! Dit sou
"regverdig" wees.
Maar dit is nie waaroor die Evangelie handel nie. Die hart van die Evangelieboodskap is juis oor 'n God
wat skoon siek is so lief het Hy mense. Hy sal alles moontlik doen om jou te laat verstaan hoe lief Hy
jou het.
En as ek en jy dit verstaan, as ons dit ervaar, leer ons om hierdie God onvoorwaardelik te glo en te
vertrou.
Vra, jy vir Paulus hieroor uit, dan sal hy jou vertel dat hy hierdie liefde van God wat in genade na
mense uitreik in sy eie lewe beleef het. Dink maar net aan daardie gebeure in Hand 9 wat in sy lewe
afgespeel het! Hy wat 'n Fariseër was, wat sy hele lewe gedink het God gee vir mense net wat hulle
verdien, moes beleef hoe God hom genade gee in plaas van straf. Hy het daar besef hoe
"onregverdig" God eintlik is. En dit het hom geskud! Soveel so dat hy vir 3 dae nie kon eet of drink nie.
Later in sy lewe sou hy oor hierdie "onregverdigheid" van God skryf, as hy daar in Rom 5:20 en 21
soos volg skryf: Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak; en hoe meer die sonde
geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood
heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe
kan lei deur Jesus Christus ons Here.
'n Ontmoeting met God se liefde het gemaak dat Paulus gesien het hoe God se genade meer word
soos wat die sonde en ellende meer word. En hy het besef dat daar altyd hoop vir ons is. Ja, sonde
maak mense dood, maar dit is God se hart om mense toe te gooi onder Sy genade en liefde.

Hy het verstaan dat in hierdie "regverdigheid" van God, trek God altyd aan die kort kant. Kyk maar net
na die gelykenis van die Verlore Seun daar in Luk 15 as 'n goeie voorbeeld.
Bid jou aan, hier gaan 'n pa vir sy seun sy erfporsie as hierdie seun vir hom sê: Pa, ek kan nie wag dat
jy moet doodgaan voor ek kry wat my toekom nie!
En dan gaan mors hierdie seun dit uit. En as hy bankrot in die varkhok sit, besef hy wat hy gehad het,
en hoe anders dit in sy pas se huis sou wees.
Sien, God se liefde haal ons selfs daar in die varkhok in. Ons kan nooit te diep of te ver wees nie.
En dan kom hy terug. Om hom vas te loop in die alles-omhelsende liefde van sy pa wat heeltyd vir
hom gewag het. Om herstel te word in sy seun-skap en in alles wat dit behels.
Daar is mos niks "regverdig" hieraan nie! Maar dit is hoe God se liefde vir ons werk!
En, sê Mat 20:1 ev, dit is hoe die koninkryk van God werk. Dit is soos 'n eienaar wat al sy werkers aan
die einde van die dag presies dieselfde betaal ongeag wanneer hulle die dag begin werk het.
Soms kan die goedheid van God ons 'n bietjie ontstel, né!
Dink aan Joh 3:16: God die Vader was bereid om afstand te doen van Jesus, Sy Seun, omdat Hy nie
van ons afstand wou doen nie!
Soms voel ons teleurgesteld omdat God nie "presteer" het soos wat Hy moes presteer in ons lewe nie.
En dan wonder ons waarom dinge gebeur soos wat hulle gebeur.
Ek het ontdek dat dinge in ons lewe meestal gebeur soos wat ons glo dit gaan gebeur, omdat ons glo
wat ons glo oor God. As jy nie glo dat God 'n goeie liefdevolle God is nie, kan jy nie Sy liefde raaksien
en ervaar aan jou eie lyf nie. En kan daardie liefde en genade jou nie verander nie.
Wanneer gaan jy dit dan nou eendag glo?

HOOFSTUK 8
NEEM JULLE POSISIES IN AS HEERSERS
Soms voel ons om te vra: Maar wat meer moet ek doen sodat God kan ingryp in my lewe?!
Ons glo mos dat eers as God ingegryp het, as dinge verander het, sal alles reg wees! Maar totdat dit
gebeur, voel ons depressief en teleurgesteld, voel ons ons kan nie vrede en blydskap beleef nie.
Luister dan na Heb 12:12-15 (lees gerus tot by vers 29 vir die konteks):
Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op; en maak reguit paaie vir julle voete, sodat
wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal, en
die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie; en pas op dat niemand in die genade van
God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel
word nie.
Die uitdrukking " pas op dat niemand in die genade van God veragter nie" beteken nie dat so iemand
gevaar loop om verlore te gaan nie. Nee, ons moet eerder dink aan wat "die genade van God"
beteken. Dat dit nie net dui op God se gratis guns en liefde nie, maar ook - soos iemand baie
beskrywend in Engels gesê het - "the ability from God to man to do that which we can't do".
Of, as ons dit anders moet sê, die krag en vermoë wat net God 'n mens kan gee om daardie soort lewe
te leef, of daardie soort dinge te doen wat "onnatuurlik" is om te doen.
Sien, die oomblik as ons nie meer werklik in die geloof rekening hou met God se genade in ons lewe
nie, kan ons maklik bitter word teenoor God, omdat ons nie Sy genade en liefde verstaan nie. As daar
nie meer 'n oop deur of venster in ons lewe is vir 'n liefdevolle, genadige God wat wil en wat kan
ingryp nie, sit ons met 'n geweldige probleem.
Dan sit ons voor die gevaarlike situasie dat ons dalk kan dink ons moet iets doen om God aan die
beweging te sit om ons genadig te wees!
En dit is waarvan Gal 5 praat as hy sê ons lewe dan maar weer volgens "die wet". G'n wonder Paulus
waarsku die gelowiges soos volg daar van vers 1 af …
Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk
van diensbaarheid bring nie. En vers 4: Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van
Christus; julle het van die genade verval.
Weer kry ons 'n soortgelyke uitdrukking soos netnou: " van die genade verval".
Dit is so maklik om aan mekaar 'n tipe evangelie of lering te bedien wat heeltyd mense laat dink dat as
hulle dit of dat doen, sal God hulle genadig wees of hulle seën. Maar ons moet mooi dink dat ons dan
sê: Want die oomblik as ons dit doen, leer ons mense dat hulle iets kan doen om te kwalifiseer vir God
se genade, en dan is ons terug by die basis-probleem van die Judaïsme, naamlik om God met ons
wyse van optrede te probeer tevrede te stel.

En dan kwalifiseer ons juis nie vir Sy genade nie, want dit is immers genade en verniet! Hy deel dit juis
uit aan mense wat dit nie kan verdien nie, omdat Hy 'n goeie, liefdevolle God is.
Ag, dit is so menslik om heeltyd na formules te soek wat God se hande in beweging gaan bring! Maar
die oomblik as ons begin formules aan mekaar uitdeel hieroor, is ons gedoem tot mislukking en
teleurstelling.
Maar dit is eers as ons weer opnuut die genade van God en Sy liefde as 'n onontbeerlike deel van ons
lewe aanvaar, en heeltyd daarop wag en voor op die uitkyk is, breek daar 'n dimensie in ons lewens
deur wat ons werklik kan beskerm teen teleurstelling en uitbranding. Sonder genade is ons lewe nie
meer leefbaar nie.
Kom ek gaan wys jou dit in 'n baie interessante gedeelte in die Bybel, daar in Mat 5 ev.
As 'n mens mooi luister wat Jesus eintlik daar van vers 17 af vir Sy dissipels aan die leer is, is dit juis
dat Hy met Sy koms alles gedoen het wat die wet vereis het. So het Hy dus die wet volkome vervul,
en dien dit nie meer as 'n middel om God se geregtigheid of genade te kan probeer verdien nie.
Dit is immers presies wat Paulus ook daar in Rom 10:1 tot 4 ook beklemtoon het: Broers, my
hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word, want ek kan van hulle getuig dat
hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteur aan die manier
waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie; hulle
probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo,
vrygespreek kan word.
Die kruis op Golgota was 'n keerpunt in die geskiedenis, was die monument dat 'n mens nooit nodig
het om te probeer om God se genade en liefde te verdien nie. Dit is immers die monument wat ons
moet herinner aan 'n God wat ons onvoorwaardelik lief het en genadig wil wees.
Tog bly die mens in sy wese geneig om godsdienstig en wetties te wil wees. Daarom was dit vir Jesus
daar in Mat 5:17 ev noodsaaklik om vir ons in detail te verduidelik hoe hierdie geneigdheid van die
mens 'n doodloopstraat elke keer is. Kyk maar bv na dit wat Hy daar in v 21 ev gesê het. Om te
probeer om God se genade te verdien is totaal onmoontlik. Buite God se genade om is 'n
doodloopstraat.
Kom ons blaai daar na Markus 10:17 ev. Kyk wat staan daar in vers 27:
Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir
God is alles moontlik."
Niemand kan op sy eie krag of vermoë of deur iets wat hy doen God se genade of ingrype in sy lewe
verdien nie. Maar almal het 'n geleentheid om dit te beleef as hulle ruimte maak vir 'n genadige,
liefdevolle God in hulle lewe. As hulle maar net Sy genade en liefde wil aanvaar waarvan die Evangelie
ons vertel.
As ons dit nie doen nie, dreig die gevaar waarvan Heb 12:15 ons vertel het, naamlik dat ons maklik
dan kan bitter word teenoor God. En dan is jy op gevaarlike grond, want dan stap jy rond waar God se
genade nie is nie.
Kom ons blaai daar na Rom 5:17 toe waar daar die volgende staan: "dié wat die oorvloed van genade
en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer".

Sien, dit is die sleutel. Ons kan werklik begin heers te midde van moeilike omstandighede en krisisse,
as ons geleer het hoe om die oorvloed van God se genade en liefde te ontvang en te glo vir ons lewe.
As ons geleer het om werklik te aanvaar dat ek veilig in die senter van God se bol genade en liefde sit!
As ons geleer het om van daardie posisie te dink en te lewe, kan ons opstaan en die dinge gaan doen
wat God my opdrag gee om te doen.
Hoeveel keer het ek nie in die verlede ontdek dat dinge tragies verkeerd loop omdat ek nie God se
genade en liefde as 'n realiteit aanvaar het en geglo het nie.
G'n wonder Paulus bid daar in Ef 3:14 tot 21 die volgende vir die gelowiges nie: Daarom kniel ek in
gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy
bestaan te danke het. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag
sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die
liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te
begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat
ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom
wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan
Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte
heen tot in alle ewigheid. Amen.
O Here, help ons om die omvang van U genade en liefde vir ons te begryp! Maar ook toe te pas in ons
daaglikse denke en lewe!
Kom ons wees prakties: Ons kan glo dat God ons in Sy genade wil genees. Ons kan dit preek en bely,
maar tog steeds siek bly.
As ons egter mooi gaan dink oor wat agter die skerms in ons hart aangaan, dan sal ons dalk ontdek
dat ek dink dat ek hierdie of daardie dingetjie moet doen of sê sodat God my kan genees.
Maar dan het ek al weer gewaag om buite die dampkring van God genade te probeer lewe!
Daarom het die Here my begin leer hoe om prakties te begin rus in hierdie dampkring van Sy genade
en liefde. Hy het my geleer hoe om my hart vas te maak aan die vaste anker, dat ongeag wat verkeerd
mag loop of hoe dinge om my lyk, weet en glo ek verseker dat God my altyd en onvoorwaardelik lief
het, en genadig wil wees omdat Hy 'n goeie Vader vir my wil wees.
Dit staan ook daar in 1 Joh 5:7 ev: Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en
elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie,
want God is liefde. Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe
gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het
nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes.
God is lief vir ons, hoor jy!
Die oomblik as 'n mens dit hoor en werklik glo, verander dit jou lewe. Die oomblik as ons toelaat dat
God ons daarin wortel en vasanker, leer dit ons om in oorwinning te lewe ongeag ons omstandighede.

HOOFSTUK 9
GOD OORDEEL MY NIE MEER NIE
Oor die goedheid, genade en liefde van God is die Bybel stampvol. En dit is hierdie prentjie van God
wat biljoene mense se lewens al verander het.
Rom 1:11
Ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te
versterk.
In die Grieks staan daar eintlik "gawe van genade". Sonder die gawe van genade wat gedurig vir ons 'n
werklikheid is, kan ons nie werklik stabiele Christene wees nie.
En watter behoefte het die wêreld nie aan stabiele, gebalanseerde mense nie. En ek is oortuig dit is
God se plan dat Sy liggaam-mense die voorbeeld hiervan behoort te wees. Maar kyk jy om jou rond,
dan hoor en sien jy dat baie Christene van die mees onstabiele mense om ons is, wat beraders voltyds
besig hou.
Maar luister 'n bietjie na die getuienis van 'n stabiele Christen as Paulus daar in Fil 4:13 die volgende
sê: Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.
Ons kan rotsvas en stewig staan as ons prentjie van God, ons Vader, 'n Bybelse, korrekte prentjie is:
Van 'n genadige, liefdevolle Vader onder alle omstandighede.
Dit is daarom aangrypend as 'n mens lees dat Johannes daar in 1 Joh 4 sê dat ons baie mooi moet
luister as leraars daar van die preekstoel dinge oor God en Sy Woord sê. Alles moet getoets.
Die rede waarom dit so belangrik is, is omdat ons baie maklik maar net weer godsdiens en
godsdienstige praatjies gevoer kan word deur leraars. En dit is niks anders as om besmet te word met
'n geestelike HIV-virus nie. Dit maak mense dood, en het al duisende in die verlede doodgemaak.
Iemand anders het ook heel tereg gesê dat godsdiens ons geestelik aan disleksie laat ly, wat maak dat
dinge vir ons onverstaanbaar en agterstevoor voorkom. Veral God, en waarmee Hy besig is in ons en
ander se lewens.
Daarom is die een eienskap waaraan ons valse leraars sal uitken juis hulle prentjie van God. Luister
wat staan daar in verse 6 tot 8: Ons behoort aan God, en wie vir God ken, luister na ons; wie nie aan
God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die Gees van die waarheid en die gees van die
dwaalleer onderskei. Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat
liefhet, is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is
liefde.
As 'n mens werklik die Bybelse God ken, kan jy nie anders as om Hom onbevange lief te hê nie, want
jy het ontdek hoe lief Hy jou van die begin af gehad het, en hoe lief het Hy jou nog steeds.

Daarom sê v 16-19: Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die
oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is
daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees,
het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.
Dit is nodig vir ons geestelike stabiliteit om te glo, en te bly glo dat God ons aanmekaar liefhet, en
nooit iets in ons lewe doen of voor ruimte maak anders as omdat Hy vir ons so liefhet nie.
En in die mate wat ons dit permanent begin glo, sal ons nie meer prooie wees van 'n soort klimtolchristenwees van dan op, en netnou weer af wees nie.
Klim jy 'n bietjie agter hierdie soort op-en-af-tipe-Christenwees, lê daar 'n stuk vrees daaragter. 'n
Vrees dat ek net nie goed genoeg is of goed genoeg lewe om aan God se standaarde te voldoen nie.
En 'n vrees dat God nie sal doen wat Hy belowe het nie, omdat ek nie voldoen aan Sy standaarde nie.
Dit is eers as ek ontdek dat God my aanvaar, liefhet en genadig is soos wat ek is, dat ek kan ontspan
en nie meer bang is nie.
Hoeveel Christene loop nie in onsekerheid oor hulle eindbestemming rond omdat hulle nie weet of
hulle dit gaan maak nie! En jy weet, hierdie onsekerheid vreet aan mense en maak dat hulle nooit
hulle verhouding met God as Vader kan geniet nie.
Om hierdie vrees te oorwin is nie iets wat in een dag in sulke mense se lewens plaasvind nie. Dit het
immers jare en jare se negatiewe gedagtes en gelowe gekos om hulle te maak God vrees! Maar die
oomblik as ons begin om te kies om dit te glo, en te kies om dit te bly glo, begin ons deel in dit wat
God reeds vir ons in Christus toegesê het.
Daarom roep Jakobus sy lesers tot die volgende op daar in Jak 2:12: Praat en tree dan op soos mense
wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak.
Die wet wat ons vry maak is die wete dat God ons so liefhet, so liefhet soos die Evangelie van Jesus
werklik vir ons sê.
En daardie wete laat ons uitsien na die dag van oordeel, want ons weet dit sal in ons lewens net 'n
dag wees waarop God nie ons gaan "oordeel" soos die mense dink nie, maar eerder net Sy keuse van
lank tevore gaan bekend maak dat Hy ons in Jesus reeds genadig was omdat ons in Sy genade en
liefde geglo het.
Ja, want ons ken Hom as die God wat mense genadig is en hulle anders behandel as wat hulle dit
verdien.
Baie mense dink God gaan jou doodmaak as jy sondig. Maar dit is nie God wat jou gaan of wil
doodmaak nie. Dit is sonde wat jou uiteindelik gaan doodmaak.
Joh 12:28-33
Toe het daar 'n stem uit die hemel gekom: "Ek het my Naam verheerlik, en Ek sal dit weer verheerlik."
Die mense wat daar gestaan en dit gehoor het, het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê:
"'n Engel het met hom gepraat."
Vir party het hierdie stem soos donderweer geklink , terwyl ander weer gedink het dit was 'n engel
wat praat. Maar in werklikheid was dit God wat self gepraat het.
Hoeveel keer verstaan mense verkeerd, hoor mense verkeerd, dink mense verkeerd.

Ja, dink hulle verkeerd oor God. Dink hulle God wil hulle vernietig, terwyl God reeds gekies het om Sy
Seun eerder te vernietig as vir ons.
Kol 1:19-23
God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon en om deur Hom alles met Homself te versoen.
Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde
en in die hemel met Homself versoen. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind
teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen
deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel.
Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in
julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op
die aarde verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het.
Die evangelie is immers so eenvoudig. 'n Kind kan dit verstaan. Maar dit is nie verniet dat Paulus
gelowiges moet oproep om weer en weer hierdie kernwaarhede vas te gryp en te bly vashou nie. Die
vyand sal alles in sy vermoë doen om te verwar of blind of doof te maak vir hierdie waarhede.
Daarom is dit 'n keuse wat ek en jy elke dag moet maak om te glo dat ons in Jesus versoen is met God.
Hy is ons Vriend en liefdevolle Vader. Hy het ons lief en sal ons altyd liefhê. As daar een ding is
waaroor ek nooit hoef te twyfel nie, is dit. Maar ek moet gedurig vir my verstand sê om dit te glo en
te bly glo.
Sê my, glo jy dit werklik?

HOOFSTUK 10
MARINEER ONS IN U LIEFDE, HERE!
Daar in Ef 3:14-19 bid Paulus dat God deur die werking van die Gees die volgende in ons elkeen se
lewens sal doen nie: Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van
gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die
rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die
geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in
staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van
Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal
vervul word met die volheid van God.
Ek wil 'n beeld gebruik om te probeer oorsê wat Paulus hier sê: Dink aan marinade waarin ons vleis vir
'n paar uur laat lê voor die braai. Om dit sag en sappig te maak en boonop die marinade se smaak toe
te laat om die vleis te deurtrek.
So bid Paulus dat Christene as't ware in die marinade van God se liefde moet lê totdat dit elke
breinsel en elke vesel van hulle deurtrek het. Ja, dat hulle deur God se genadewerk in hulle lewens so
deurtrek word met 'n ervaring van God se liefde vir hulle dat hulle nooit weer in hulle lewens daaraan
sal twyfel hoe lief Hy werklik vir hulle het nie.
Net 'n proe van hierdie liefde sal ons ooit kan oortuig dat God ons werklik liefhet.
As ons dan deurtrek is met hierdie liefde, kan mense maar aan ons druk en kan omstandighede maar
druk, want al wat uit ons sal uitdrup is liefde, God se liefde deur die werking van Sy Gees.
Daarom sê Johannes daar in 1 Joh 4:7, 18-19 die volgende:
Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God
en ken God. … Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees
verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste
liefgehad het.
As ons God se liefde werklik ervaar het, daarin gemarineer is, sal liefde vir ander mense uit ons drup.
Maar sal ons ook beleef hoe dit alle vrees in ons lewe sal verplaas. Daar sal nie meer plek wees vir
vrees nie.
Dan is dit nodig dat ons weer 'n slag terugkom in 'n plek waar ons God kan toelaat om ons toe te vou
in Sy koesterende liefde en intimiteit, waar Hy ons kan marineer en geur met Sy liefde. God soek 'n
dieper en dieper intimiteit met ons in ons verhouding met Hom. En nie, soos ons dink, dat ons al meer
en meer vir Hom moet doen nie. Ons dink mos baie keer verkeerdelik dat hoe meer ons vir God doen,
hoe gelukkiger maak ons Hom.
Daarom tref dit my om elke keer te lees dat as God aan mense verskyn - sy dit deur engele, of as Hy
self praat - dat Sy eerste woorde altyd is: Moenie bang wees nie. Moenie vrees nie!

Jesus het deur Sy bediening op aarde dit keer op keer bevestig. Daarom het die mense so na Hom
gestroom, want hulle het hierdie liefde aan hulle bas beleef elke keer as hulle by Hom was.
Maar daar gebeur nog iets daar waar ons in Sy liefde marineer: Ons prentjie en idees oor God
verander daar!
Rom 12:2
Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke
te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik
en volmaak is.
Bekering is om van gedagte te verander. En dit gebeur omdat ons op een of ander manier aangeraak
en bedien is deur God se liefde. Daardie aanraking laat ons van gedagte verander; maak ons anders
dink oor God.
Maar bekering is ook waar ek weer kies om God onvoorwaardelik te vertrou. Waar ek kies om te glo
dat ek nooit hoef te twyfel daaraan of Hy my liefhet en dit met my goed bedoel nie.
Daarom is bekering om te glo dit wat daar bv in Jer 29:11 tot 14a staan: Ek weet wat Ek vir julle
beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting!
Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en
julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal My ontmoet, sê die Here …
Sien, 'n mens kan dit net van harte glo as jy êrens in jou lewe van gedagte verander het oor wie God
regtig is; oor wat regtig in Sy hart vir jou lewe is.
In God se hart is daar vir ons 'n wonderlike hoopvolle toekoms. En jy moet kies om dit te glo. Want as
jy dit glo, kan jy roep en bid as dinge om jou nag is … As jy dit weet … weet hoe lief Hy vir jou het, kan
jy glo dat jy Hom kan vertrou en dat Hy sal help!
Dit maak ons lus om Sy wil vir ons lewe te soek, Hom te dien en Hom te volg kom wat wil.
Luister na wat Dawid daar in Ps 34:8 vir ons sê: Kom ondervind en sien self dat die Here goed is! Dit
gaan goed met die mens wat by Hom skuil.
Vertroue kom na 'n proe-toets êrens in jou lewe; waar jy êrens gewaag het om God onvoorwaardelik
te vertrou. En beleef het dat God vir mense goed is, en genadig is, sonder dat hulle dit verdien. Hy
doen dit verniet! En as jy dit eenmaal geproe en werklik verstaan het, kan jy nie anders as om dit vas
te gryp en te bly vashou nie. Kan jy nie anders as om mense hierdie goeie nuus te vertel van 'n God
wat ons liefhet en genadig wil wees sonder dat ons dit hoef of kan verdien nie.
Maar hoeveel Christene verstaan nou werklik dit?! As ons nie iets van hierdie liefde begryp nie, kan
ons maklik 'n prooi word van 'n verkeerde gees, sê die Bybel.
Kom ons blaai daar na Luk 9:51- 56 toe, dan wys ek vir jou dat die dissipels van Jesus dit nie aldag
verstaan en werklik geglo het nie:
En toe die dae van sy opneming nader kom, het Hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis, en
boodskappers voor Hom uit gestuur; en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om
vir Hom klarigheid te maak. En hulle het Hom nie ontvang nie, omdat Hy na Jerusalem op reis was. En
toe sy dissipels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle: Here, wil U hê ons moet sê dat vuur van die
hemel afdaal en hulle verteer, soos Elía ook gedoen het?Maar Hy draai Hom om en bestraf hulle en sê:

Julle weet nie van hoedanige gees julle is nie; want die Seun van die mens het nie gekom om die mense
se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek.
Jy moet mooi verstaan wat hier gebeur. Dit is baie naby aan die kruisgebeure, en Jesus was oppad
Jerusalem toe om daar vir mense te gaan sterf. En Hy kies toe om in 'n Samaritaanse dorpie te gaan
oornag oppad daarheen. Die meeste Jode sou dit nie waag nie, want die Samaritane was vir hulle
onrein mense. In reaksie het die Samaritane nie eintlik ooghare gehad vir die Jode en vir Jerusalem as
hoofsetel van die Jode nie. Daarom weier hulle om Jesus te ontvang.
Dadelik is die dissipels kwaad, en soek hulle weerwraak. En ons hoor hoe vra hulle vir Jesus om die ou
dorpie sommer gelyk te maak met die aarde! En omdat hulle weet God het gesê Hy sal nie weer water
en vloede gebruik om die aarde uit te wis nie, vra hulle maar dat Hy vuur sal gebruik om hierdie klomp
mense reg te sien! En dit is dan wat Jesus hulle waarsku dat hulle toegelaat het dat 'n ander gees as
God se Gees hulle denke en praat nou beheer. Dit is tog nie wat in God se hart is nie.
Dit is nie waarvoor Ek gekom het nie, sê Jesus. Ek het gekom om lewe te gee. Kom ons gaan aan. Die
Vader sal sorg.
Dit is so maklik om te sê jy het God se hart, en het mense lief soos Hy hulle liefhet, totdat hulle iets
aan jou doen waarvan jy nie hou nie. Dan stoot daar 'n begeerte tot weerwraak in jou op wat jou kan
maak skrik!
Maar die verhaal is nog nie klaar nie. Blaai nou na Hand 1:8 en kyk wat staan hier: Hier staan dat een
van die plekke waar hierdie dissipels moet gaan getuig, nadat hulle met bonatuurlike krag van die
Gees toegerus is, is juis Samaria. "Gaan vertel hulle hoe lief Ek hulle het", sê Jesus dus eintlik vir hulle.
(Miskien voel hulle sleg oor hulle nie My wou ontvang nie - my eie invoeging!).
En lees maar in die boek Handelinge wie uiteindelik gegaan het! Nie een van die dissipels nie, maar
eerder een van die bedienaars, Fillippus. En oor hom lees ons dat hy vol van die Gees was. Hy was nie
gestuur nie. Hy het net doodgewoon gegaan. En kyk wat gebeur dan daar in Hand 8: wonders en
bekerings.
Sien, dit kan nie anders as die regte Gees in jou is nie. Dan is die regte vuur ook daar, en dan gebeur
dinge. Maar as die verkeerde gees beheer in ons lewens het, soek ons verkeerde soort vuur!
Luk 10:25 - 29
Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat
moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses
geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met
jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself." "Jy het reg
geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou
homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?"
Mense wil heeltyd iets doen om genade en die ewige lewe van God te ontvang. Hulle dink maar
heeltyd ons kan Sy genade met een of ander werk verdien. En as Jesus ons dan laat besef dat ons die
toets op geen manier gaan slaag nie, soek ons die een of ander gaping in die wet. Soos hierdie
wetsgeleerde doen as hy dan vra: Maar wie is nou eintlik my naaste?
'n Mens vra sulke soort vrae as jy nie liefde verstaan nie. As jy nie verstaan dat jy nie kan liefhê
voordat jy self die liefde van God ervaar het nie. En dit help ook nie om net daarvan te weet nie. 'n
Mens kan net gee wat jy self ontvang het, en tot die diepte wat jy dit self ervaar het.

Daarom kom Johannes daar in 1 Joh 4 en sê dat 'n mens sien baie maklik of iemand die liefde van God
al as 'n werklikheid in hul lewe beleef het: Kyk maar net of hulle ander mense kan liefhê! As 'n mens
God se liefde werklik in sy/haar lewe geproe en ervaar het, word jy daardeur verander, en kan jy nie
anders as om ook lief te hê soos Hy nie.
M a w, in Luk 10 probeer Jesus dus nie sê dat ons ons naaste lief moet hê om hemel toe te gaan nie.
Daarom gaan Jesus voort om daar in Luk 10:36-37 die volgende te sê: "Wie van hierdie drie is volgens
jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?" Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat
aan hom medelye bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so."
Om ander mense genadig te kan wees en werklik vir hulle liefde te kan gee, moet jy genade beleef
het.
Kom ons dink net weer 'n keer wat gebeur werklik in hierdie gelykenis: Hier is 'n man wat in Jerusalem
was - die stad van God, noem die Jode dit - en nou oppad is na Jerigo, 'n heidense dorp. Maar dan sak
'n klomp rowers op hom toe en slaan hom half dood (tipies wat met mense in 'n heidense wêreld
gebeur).
Die eerste persoon wat by hom verbykom is die priester, die simbool van die tipies tradisionele
godsdiens, en kan en wil niks vir hierdie mens in nood doen nie.
Ek kan my net indink dat hierdie priester heelwaarskynlik so vir hierdie man gekyk het in sy ellende en
by homself gedink het: God is beslis met hom besig! Daarom stap die priester doodgewoon verby
sonder om te help
En dan kom die Leviet, simbool van die tipiese goeie werke-teologie, en hy help ook nie, want hy voel
heel waarskynlik dat die man daar langs die pad dit beslis moes verdien het om so geslaan te word.
Maar dan kom die Samaritaan, die "outcast" Jood, as simbool van die goeie herder wat heeltyd
opsoek is na daardie een wat verlore is, Jesus - wat ook maar deur die Jode verwerp is. En hy verbind
hom, rig hom op, sit hom op sy donkie, en bring hom na die herberg (as simbool van die koninkryk van
God) toe. Daar vra hy die herbergier (simbool van die Heilige Gees) om hom te versorg, en belowe hy
dat alles betaal sal word. "Gee vir hom wat hy nodig het!"
Dit is mos die boodskap van die Evangelie, is dit nie!
God se hart is om ons genadig te wees.
As ons dit maar net wil glo. Veral ook daardie tye as dinge nie presies gebeur soos wat ons bid of op
hoop nie. Dan begin ons mos twyfel aan God se liefde. En ons wonder of God nie dalk besig is om ons
te straf nie. En wat ons moet doen om weer in Sy goeie boekies te kom.
Soveel predikers maak van God 'n soort Mafialeier wat ons dreig: As ons nie dit of dat doen, of meer
gee nie, dan stuur Hy Gabriël!
En ons maak selfs grappies daaroor, soos die vrou wat gedroom het haar gelowige bediende sterf
eers, en kort daarna sterf sy. Dan bevind sy haar in die hemel, besig om saam met Jesus na die huis
toe te stap wat Hy vir haar voorberei het. Langs die pad stap hulle by hierdie fantastiese paleis van 'n
huis verby, en hoor sy dat haar bediende daar woon. Met groot verwagting stap sy dus verder.
Later word die goudpad, stofpad en onder aan die onderpunt staan toe 'n plakkershuis van sink en
plastiek half skeef teen 'n boom. "Dit is joune" sê Jesus tot haar ontnugtering.

"Maar hoe kan dit wees! Kyk wat het my bediende gekry!" sê sy toe.
"Moenie kwaad wees nie" sê Jesus. "Ons het selfs gesukkel om dit vir jou aan te koop met dit wat jy
vooruit gestuur het!"
Hoor jy? Asof God nou iets van ons nodig het! Terwyl Sy woonplek se strate vol goudstof lê!
O, mag die Here ons seën met tye en geleenthede in ons lewens waar ons nie anders kan as om te
marineer in Sy liefde vir ons nie, dat ons prentjie van God kan verander dat ons kan leer om Hom te
vertrou onder alle omstandighede, Maar ook dat Sy liefde ons so sal deursuur deur die werking van Sy
Gees, dat ander hierdie liefde sal ervaar as hulle aan ons druk.

HOOFSTUK 11
JESUS, VRIEND VAN SONDAARS
2 Sam 14:14
Ons sal almal sterf en soos water wees wat op die grond uitgegooi is en nie weer bymekaargemaak
kan word nie. God wil geen lewe neem nie, Hy berei 'n weg om die voortvlugtige nie te verstoot nie.
Het jy mooi gelees wat hier staan? Die God wat ons dien is 'n God wat uit Sy pad sal gaan om mense
te help. Dit het ons ook in Jesus se lewe gesien. As daar een ding oor die lewe van Jesus gesê kan
word, is dit dat mense geweet het dat Hy hulle vriend wou wees.
Luister net wat Spreuke se definisie van 'n vriend is:


Spr 17:17 - 'n vriend het altyd lief



Spr 18:24 - die band tussen jou en 'n vriend is sterker as dié met 'n broer

Mrk 2:15-17
Daarna het Jesus in Levi se huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met Hom en sy
dissipels aan tafel, want daar was baie van hulle wat Hom gereeld gevolg het. Toe die skrifgeleerdes
onder die Fariseërs sien dat Hy saam met sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy dissipels gesê:
"Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars?" Jesus het dit gehoor en Hy sê vir hulle: "Dié wat
gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar dié wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op
die regte pad is nie, maar sondaars."
Die Ou Vertaling sê:Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering ( Mrk
2:17).
Ons dink gewoonlik dit beteken dat ons dan mense die heeltyd moet vertel hoe sleg hulle, en hoe God
hulle gaan oordeel, en wat hulle moet doen en wat nie om dit vry te spring. Maar dit is beslis nie hoe
Jesus dit gedoen het nie.
Ons ken soveel straatpredikers wat met hulle harde stemme of luidsprekers op straat God se oordeel
op hulle afskreeu en hulle allerlei liederlike name noem. En ons weet wat die reaksie van mense
daarop is. Hoe dit hulle frustreer en kwaad maak, sonder dat mense werklik tot bekering kom.
Maar wat hierdie predikers nie besef nie is dat al kry ons mense om met al hulle sondes op te hou,
gaan hulle nog steeds hel toe. Net 'n liefdesverhouding met 'n lewende God wie jy glo Sy Seun Jesus
gestuur het om jou volle straf te dra, kan jou red.
Ek dink baie keer dat hierdie tipe "vrees" of "hell and brimstone"-prediking geestelike babas
voortbring wat soos die tipiese baba tydens 'n baie traumatiese geboorte is: propvol vrees, en daarom
kort hulle vir 'n groot deel van hulle lewe baie aandag en liefde na die tyd.

Maar, om terug te kom waarmee ons besig is, Jesus was bekend/berug daarvoor vir hoeveel tyd Hy
tussen sondaars deurgebring het. En dit is so anders as wat in die algemeen geleer word vir nuwe
Christene. Ons leer hulle mos om na hulle bekering al hulle "wêreldse vriende" te los, en uit te kom
uit die "dinge van die wêreld". En die rede daarvoor is dat ons bang is dat hulle "wêreldse vriende"
hulle so gaan beïnvloed dat hulle gaan terugval in hulle ou lewe.
Dit maak 'n mens natuurlik wonder: Wie se invloed is nou eintlik die grootste? Moet ons hulle nie
eerder leer dat die Gees van God in hulle woon wat krag het om siektes te genees en dooies op te
wek nie! Dat hulle kan besef dat hulle invloed baie groter kan wees as hulle vriende s'n!
Jesus het daarom doelbewus die geselskap van sondaars opgesoek en geniet! Ja, baie meer as wat Hy
die geselskap kon geniet van die godsdienstige, fanatiese Fariseërs wat net heeltyd sonder liefde
kritiseer en foutvind. Wie se geselskap sou jy die meeste geniet?
'n Lewe sonder 'n kern van 'n intieme, liefdesverhouding met 'n lewende God wat jou
onvoorwaardelik liefhet en aanvaar, maak almal van ons stadig maar seker gefrustreerd, krities, al
hoe meer bitter, en uit eindelik dood.
En daarom geld die woord van 2 Sam 14:14 ook hier. Ook hierdie mense wil God op elke moontlike
manier teruglei huis toe, terug in die arms van 'n liefdevolle Pa toe.
Luk 5:17-26
En op een van dié dae was Hy besig om te leer; en Fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke
dorp van Galiléa en Judéa en uit Jerusalem, het daar gesit, en daar was krag van die Here om hulle te
genees. En daar het manne 'n mens wat verlam was, op 'n bed gebring, en hulle het probeer om hom
in te bring en voor Hom neer te sit. En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring
nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense in en voor
Jesus. En toe Hy hulle geloof sien, sê Hy vir hom: Mens, jou sondes is jou vergewe. En die skrifgeleerdes
en die Fariseërs het begin redeneer en sê: Wie is Hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes
vergewe behalwe God alleen? Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk, en Hy antwoord en sê vir
hulle: Wat redeneer julle in jul harte? Wat is makliker, om te sê: Jou sondes is jou vergewe; of om te
sê: Staan op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes
te vergewe sê Hy vir die verlamde man: Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis
toe. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed op waar hy op gelê het, en gaan na sy huis,
terwyl hy God verheerlik. En verbasing het almal aangegryp, en hulle het God verheerlik en is met
vrees vervul en het gesê: Ons het vandag ongelooflike dinge gesien.
Elke keer as ek hierdie gedeelte lees, sê ek vir myself: Ek soek vriende soos hierdie! Mense wat my in
my nood na Jesus toe vat; wat dakke sal oopbreek en voor geen struikelblok sal stuit om my te
probeer help nie.
En dan lees ons hoe Jesus hulle geloof sien, en gelukkig-tevrede daaroor is, want dit is al waarvoor Hy
wag om die krane behoorlik oop te draai.
En dan sê Hy: Jou sondes is vergewe! Sonder dat hy eers gevra het!
Dat die mense sê: Maar hoe kan Hy? Want hulle het Ps 103 vergeet wat sê dat God se hart is om
mense te vergewe. Soos wat dit Sy hart is om mense te genees. (Miskien moet jy dit net weer gaan
lees!)
Dan herinner Jesus hulle dat God krag en die reg het om sondes te vergewe. En om dit aan hulle te
bewys, sê Hy: "Staan op en loop!"

Kyk, dit het darem al hulle teologiese argumente stil gemaak!
So maklik as wat dit vir God is om jou te genees, so maklik kan Hy jou vergewe.
Maar sien, soos dit snaaks was vir hierdie skare, so is dit snaaks vir die meeste mense om dit te sien,
want hulle ken nie die liefde en genade van God werklik nie.
Maar ek wil jou iets anders ook wys. Het jy gesien wat daar in Luk 5:17 net voor hierdie gebeure
staan?
God se krag was daar om te genees. Nie net hierdie man nie, maar ook die Fariseërs wie se lewens
siek was van kritiek en wettisisme.
Luk 15
Maar die tragedie is dat dit nie die kritiese mense se harte verander het nie! Want hulle wou nie kom
dat Hy hulle ook bedien nie. Is dit nie snaaks hoeveel mense God se krag en wonders dag vir dag
belewe, maar hulle weier om te verander; hulle weier om oop te maak sodat Hy ook hulle kan bedien!
Dalk het hulle êrens hulle vervies of kwaad geword. En in die proses mis hulle 'n geleentheid om deur
God bedien te word.
Ons ken hierdie 3 gelykenisse wat Jesus hier in Luk 15 vertel. Maar wat die meeste van ons nie
raaksien nie, is dat Jesus hierdie gelykenisse aan die kritiese Fariseërs vertel. Om vir hulle te vertel
hoe lief God hulle het.


Eers vertel Hy hulle dit deur mense "skape" te noem. En ek hoop jy sien hoe Jesus glimlag as Hy
dit doen! Skape is immers baie dom diere, wat maklik verdwaal raak en 'n herder nodig het. Maar
wat ook die 99 skape in die kraal los om die 1 skaap wat verlore is te gaan soek. En as hy hom kry,
nie met hom baklei nie, maar hom met vreugde op sy skouers laai en terugvat kraal toe. As jy die
skaap sou vra, hoe het hy terug hier gekom, sou hy vir jou sê: Ek het die herder raakgeloop. Dan
kan jy hom antwoord: Nee, God het jou raakgeloop!



Dan vertel Jesus hulle van die muntstukke om te sê daar is fees in die hemel as een sondaar gered
word. (Terwyl die fariseërs altyd gesê het dat daar fees is as een sondaar verlore gaan!). En die
rede waarom daar fees is onder die engele is omdat daardie mens nou ook weet wat hulle weet:
Hoe lief God 'n mens het!



En da vertel Jesus die gelykenis van die verlore seun om te wys hoe buitengewoon groot die
liefde van die Pa is vir al sy kinders. Ja, vir hierdie verlore seun wat nie kon wag dat hy dood is om
sy erfenis te kry nie. En toe hy dit kry, dit gaan uitmors het. Maar tog, toe hy terugkom,
onmiddellik hom herstel as sy seun. Maar die fees kan nie volledig wees as die oudste seun nie
ook deel daar in nie. Daardie seun wat presies dieselfde (en selfs meer - hy was immers die
oudste seun) gekry het as die jongste, maar nog steeds gedink het sy pa kom hom te na. Sien jy
hoe kan mense God se genade en liefde mis, omdat hulle harte verkeerd is!

Ja, Jesus is 'n vriend van sondaars. En daarom moet ek en jy ook 'n vriend vir hulle wees. Maar Hy is
ook 'n vriend vir die kritiese, oudste seuns. Hy wil ook hulle bedien met Sy liefde en Sy genesing.
Almal van ons het verledes, Maar wat vir God belangrik is is dat ons Hom sal toelaat om ons vandag
en ons toekoms te verander met Sy liefde.
Party van ons is so besig met ons eie en ander se verledes - waarvoor ons hulle heeltyd kwalik neem
en nie wil vergewe nie, dat ons nie God se liefde vir ons meer raaksien nie.

Is jy dalk een van hulle? Dan het jy nou 'n keuse om aan te sluit by die fees, want dit is ook vir jou
bedoel.

