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HOOFSTUK 1 ‘N LOPERSLEUTEL VIR CHRISTEN-WEES
Ek onthou nog die dae toe ons ‘n lopersleutel gekry het waarmee ons ‘n geweldige aantal
deure kon oopsluit. Vandag wil ek graag vir jou so ‘n “lopersleutel” gee waarmee jy baie
gedeeltes in die Bybel, en dinge van praktiese Christen-wees vir jouself kan oopsluit.
Kom ek begin by ‘n vers waar ons hierdie lopersleutel raakloop:
‘n Gedeelte waarmee die Here my tans uitdaag is Markus 11:22 tot 24, veral vers 24.
Kom ek probeer hierdie vers direk uit die Grieks vir julle vertaal: As gevolg hiervan sê ek vir
julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het, en dit sal so wees vir
julle.
Met ander woorde wat God ons belowe is reeds ‘n realiteit in die geestesrealm ... dit neem
net tyd (‘n sekonde of ‘n maand of ‘n jaar ...) om te gebeur dat ons gewone oë dit kan sien of
ons verstand dit kan beleef as ‘n realiteit.
En ek glo dit is die uitdaging: Om te glo wat God ons belowe totdat dit ‘n werklikheid word
wat ons kan waarneem met ons gewoon menslike sintuie of vermoëns.
Geloof is dus om vas te hou aan God ... en om vas te hou aan wat Hy openbaar wat Sy wil in
‘n spesifieke situasie is ...
Dit is mos wat Hebreërs ons ook vertel: Geloof is om te glo in die dinge wat ons nog nie sien
nie ...
Die lopersleutel wat ek hiermee aan jou wil gee is drie woorde: IS WORD WEES. Die Engels
praat van BEING DO HAVE.
Kom ek verduidelik dit kortliks:

1. IS
God sê in Sy Woord ‘n klomp wonderlike dinge oor ons en oor die toekoms. Noem dit
geloofsfeite of beloftes.
Dit is byvoorbeeld Woord oor wie jy in Jesus in God se oë is, wat jou posisie in Jesus is, wat
joune is.
Dit is hier waar jy ontdek wie jy as mens is: uniek, deur God geskape, met eie waarde en ‘n
eie skeppingsdoel.
En dat jy na jou bekering ‘n nuwe skepping is, met Jesus se se opstandingslewe in jou, en Sy
Gees in jou.
Dit is hier waar God se Woord letterlik teenoor dit wat jy sien en ervaar, kom staan en jou
konfronteer met geloofsrealiteite. Kom ek haal dit vir jou in Engels aan:


You say: “It’s impossible;” God says: All things are possible (Luke 18:27)



You say: “I’m too tired;” God says: I will give you rest (Matthew 11:28-30)



You say: “Nobody really loves me;” God says: I love you (John 3:16 & John 13:34)



You say: “I can’t go on;” God says: My grace is sufficient (II Corinthians 12:9 Psalms
91:15)



You say: “I can’t figure things out;” God says: I will direct your steps (Proverbs 3:5-6)



You say: “I can’t do it;” God says: You can do all things (Philippians 4:13)



You say: “I’m not able;” God says: I am able (II Corinthians 9:8)



You say: “It’s not worth it;” God says: It will be worth it (Roman 8:28)



You say: “I can’t forgive myself;” God says: I FORGIVE YOU (I John 1:9 & Romans 8:1)



You say: “I can’t manage” God says: I will supply all your needs(Philippians 4:19)



You say: “I’m afraid” God says: I have not given you a spirit of fear(II Timothy1:7)



You say: “I’m always worried and frustrated” God says: Cast all your cares on ME (I
Peter 5:7)



You say: “I don’t have enough faith” God says: I’ve given everyone a measure of
faith(Romans 12:3)



You say: “I’m not smart enough” God says: I give you wisdom (I Corinthians 1:30)



You say: “I feel all alone” God says: I will never leave you or forsake you
(Hebrews13:5)

2. WORD of WERK
Praktiese Christen-wees behels om uit hierdie geloofsrealiteite te begin lewe … om op grond
daarvan te begin handel of te werk … om van daaruit te begin dink … om toe te laat dat dit
jou emosies of keuses beheer of bepaal.
Maar dit is ‘n proses waarin jy elke dag God se Gees in jou die totale beheer moet gee om dit
in jou te bewerk.
Dit is in hierdie proses waarin jy gaan belewe hoe God se Gees jou gaan aanspoor om die
“ou natuur” af te lê (ou aangeleerde lewenstyl wat jou lewe gekenmerk het toe jy met ‘n
totaal verlore en verrotte gees-kern nog slaaf was van die bose) soos Ef 4:22 tot 24; Heb
12:1-3; en Gal 5:16-26 vir ons teken.
Natuurlik vra dit daaglikse commitment. Natuurlik beteken dit WERK.

3. WEES of WERKLIKHEID VIR ALMAL OM TE SIEN

Met hierdie woord wil ek die eindpunt van hierdie proses vir jou raakvat; wil ek die eindpunt
van heiligmaking; en verlossing in jou lewe raakvat.
By hierdie punt het dit wat God oor jou lewe gesê het, wat jy begin glo het, en van waaruit jy
begin lewe het, ‘n realiteit in jou lewe geword wat almal om jou kan sien en kan ervaar.
Hulle kan duidelik die verskil in jou lewe opmerk:


Jy het ‘n totaal nuwe lewenstyl en optrede ontwikkel



Jou verhoudinge met God, met mense om jou en met jouself is in lyn met God se
Woord



Jou lewensprioriteite het so verander dat God se koninkryk en Sy wil nommer een
plek in jou lewe ingeneem het.



Bepaalde beloftes van God oor jou lewe het waar geword

M a w die Woord het waar geword in jou lewe. Dit wat jy vir eers net geglo het, het realiteite
geword wat nou gesien kan word met gewone oë en gevat kan word met gewone hande.
Ek wil afsluit met ‘n uitdaging: Is daar bepaalde Woord wat God al lankal aan jou belowe het
oor jou lewe of oor jou praktiese situasie wat nog nie waar geword het in jou lewe nie.
Het jy al op ‘n punt gekom om werklik te glo dat dit IS?
Het jy al gekies om op grond hiervan te begin WORD?
Totdat dit ‘n WERKLIKHEID in jou lewe is.
As God dit werklik gesê het, is dit die pad wat dit werklik gaan loop.

HOOFSTUK 2 PRAKTIESE CHRISTEN-WEES

Ek wil graag ‘n bietjie verder met jou deel oor die geloofsleutel wat ek verlede week aan jou
gegee het. Kom ons verfris net weer mekaar se geheue hierin:
Die geloofsleutel wat baie gedeeltes in die Bybel vir ons kan oopsluit, het ek opgesom in drie
begrippe: IS WORD SAL WEES.



IS

Hiermee verwys ek na dit wat reeds ‘n realiteit is in God se Gees-realm. As God gesê het ‘n
ding is so of gaan so gebeur, het dit reeds ‘n werklikheid geword.Neem dit wat daar in
Markus 11:22 tot 24 staan as voorbeeld.
Ek onthou in die verband goed wat David Yongi Cho vertel het uit sy lewe: Oor die keer toe
God hom ‘n fiets, ‘n studeertafel en studeerkamerstoel belowe het. En toe in sy stil-word-tyd
vir hom beveel het om vir die gemeente te vertel dat God dit reeds gegee het. Waarop een
van die ouderlinge hom toe aanspreek oor die leuen wat hy vertel het, want nie een van die
3 voorwerpe staan tans by David se huis nie.
Uiteindelik leer die Here toe vir David dat dit werk soos ‘n vrou wat verwagtend raak met ‘n
baba: Vir ‘n tyd kan ander mense nie die baba sien nie, maar hier teen die sewende of agste
maand van swangerskap kan mense sien met hulle gewone oë ‘n baba is oppad.
In praktiese Christenwees glo ons ons in God wat God-grootte-dinge kan doen. En gryp ons
geloof vas, bou en lewe vanuit Sy Woord omdat dit vasstaan en reeds ‘n werklikheid is, al
kan ons dit nog nie met ons gewone oë sien nie.
Daarom is dit so noodsaaklik om in ‘n intiem-persoonlike daaglikse liefdesverhouding met
hierdie God te wees: Om Hom beter te leer ken … om so te leer om Hom meer en meer
onvoorwaardelik te vertrou. Maar ook so te hoor wat in Sy hart vasstaan en dus reeds ‘n
werklikheid is vir my in my situasie.
As ek hiervan seker is, kan ek opstaan en gaan doen wat ek moet doen … kan ek begin bid en
vra … omdat ek weet dit is besig om te …



WORD

Hierdie begrip vat dus al die opdragte (imperatiewe werkwoorde in die Ou en Nuwe
Testament) vas waardeur God my en jou oproep tot geloofsaksie in die lig van Sy IS-woorde.
Al God se opdragte is altyd gebaseer op bepaalde belofte-woorde en genade-woorde wat
God sê myne is as Sy kind in Christus Jesus.
Dit is mos asof God vir my en jou in ons stiltye saam, kos inpak … kos voer … wat ons menswees nodig het en kan gebruik as ons gehoorsaam moet gaan doen wat Hy ons opdrag

gegee het om te doen. En ons weet dit sal ons deurdra totdat God se beloftes deurbreek in
ons gewoon-mens-dimensie.



SAL WEES

Êrens, een of ander tyd, sal ons met ons eie oë sien hoe God se Woord aan ons waar geword
het. Sal almal kan sien God se Woord is waar, word waar. Sal almal die knie moet buig en
moet bely dat Hy alleen die Here is.
Kom ons gaan terug na bepaalde Skrifgedeeltes en bemoedig mekaar in die lig hiervan:

Joh. 1:12, Mat 6:32
IS: God leer jou hier Hy is jou Vader en jy is Sy kind.
WORD: Vertrou op Hom dus en moenie jou so bekommer oor jou lewe en jou daaglikse
behoeftes nie (Mat. 6:25-34).
SAL WEES: Daarom kan ek daagliks ‘n vrede beleef wat alle verstand te bowe gaan (Fil. 4:6,7)
en getuig oor ‘n vergenoegdheid onder alle omstandighede (Fil. 4:12, 18, 19).

Mat. 5:16
IS: God sê: Jy is die lig van die wêreld om jou.
WORD: Tree elke dag so op, maak sulke keuses, praat so … dat mense jou lig kan sien skyn
(Mat. 5:16; Ef.5:8 e v).
SAL WEES: As ons Jes. 58:6 en 7 uitleef en mense se kettings prakties losmaak, jukke in
mense se lewens met Gees-krag breek, skyn ons lig. Dan sal Jes. 60:1-22 en Jes. 61 om ons
waar word: Die wêreld sal aangestroom kom omdat hulle ons lig (=God se heerlikheid)
rondom ons en in ons lewens sien. Kan jy dink as dit in julle gemeente begin gebeur! As
mense by julle aangestroom kom in hulle duisendtalle … om bedien te word deur God se
lewe deur julle hande en monde en lewens!

Ps. 23
IS: God is ons Herder. Hy is getrou. Hy is altyd by ons. Hy is altyd daar om ons te beskerm. Sy
tafel staan altyd daar gelaai om ons behoeftes te bedien.
WORD: Daarom moet ons op Hom alleen leer vertrou en nie moedeloos of ongeduldig word
as ons nie daagliks sigbare en tasbare bewyse daarvan sien of ervaar nie.
SAL WORD: Sien jou aan ‘n tafel sit by die lewende God en sy mense … by ‘n tafel wat
oorlaai is met alles waarmee God Sy mense wil bederf. En sien hoe die ongelowige wêreld
ongelowig en jaloers eenkant moet staan en toekyk!

Ek wil afsluit: Ek weet nie voor watter uitdagings staan jy tans in jou lewe nie. Gaan gryp
weer wat God gesê het in jou stil-word-tye oor jou lewe en in jou situasie vas … en doen wat
jy moet doen. En weet en glo, dit wat God belowe het, sal gebeur!

HOOFSTUK 3 OM GOD SE KONINKRYK EN SY WIL TE SOEK

Mat. 6:31-33
“Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat
moet ons aantrek?’ nie.
Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle
dit alles nodig het.
Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle
ook al hierdie dinge gee.
Daar is hoeveel mense rondom ons met ‘n werklike begeerte om God met alles wat hulle het
te dien. Wat gekies het om Sy koninkryk en Sy wil as eerste prioriteit in hulle lewens te stel.
Maar wat nou worstel met die vraag wat dit presies vir hulle konkrete lewe van elke dag
beteken.
Gesels jy met sommige van hulle, ontdek jy baie van hulle worstel met ‘n stuk
“ongebalanseerdheid” en skuldgevoelens omdat hulle hulle lewe letterlik in twee gedeeltes
gaan verdeel het, naamlik – soos hulle dit stel – “die gewoon alledaagse werk of lewe” en
“hulle Christelike lewe of diens aan die Here”. In plaas van besig te wees met “die gewoon
alledaagse” sou hulle veel eerder “vir die Here heeldag wil werk” of, amper uit ‘n soort
desperaatheid van nie-weet-hoe nie, wil gaan teologie swot of sendingveld toe wil gaan, of
wonder of hulle nie maar net heeldag “moet Bybelstudie doen of bid” nie.
Aan die eenkant weet hulle dit is “ongebalanseerd”, maar aan die anderkant worstel meeste
van hulle met die krisis dat hulle nog nooit werklik prakties ge-dissipel is in wat
“gebalanseerde volgeling van Jesus-wees” in wese behels nie.
‘n Mens kan jou natuurlik indink watter geweldige innerlike spanning so ‘n verdeling in
hierdie mense se geestelike lewens meebring. Dit maak dat hulle nie werklik hulleself voluit
kan uitleef in hulle werk, of sommer net die gewoon alledaagse lewe kan geniet nie. Dit
maak dat hulle selfs skuldig voel as hulle wel hulle werk/beroep geniet en soms lang ure
daar moet bestee. Om nie eers te praat van hoe skuldig hulle voel oor die lekker van
sommer net ontspanne saam met vriende-wees, of van na ‘n fliek te kyk, of stokperdjie of
vakansie te geniet nie.
Hierdie skuldgevoelens vererger natuurlik as hulle dit vergelyk met die tyd wat hulle – hoe sê
hulle – “met die Here besig is” of “vir Hom werk”. (En ons predikers is natuurlik van die
belangrike stimuleerders van hierdie “skuldgevoelens”!)
Daarom is dit belangrik dat ons mekaar moet help om, in die lig van die Skrif, net weer ons
koppe “skoon te kry” hieroor sodat ons ook hieroor reg kan dink.
Kom ek probeer in eenvoudige taal sê wat beteken dit om “God se koninkryk” en “God se
wil” bo alles te “soek”.



In die Nuwe Testament kom hierdie begrip “koninkryk” 144 keer voor. ‘n Paar
belangrike tekste waarin die begrip voorkom is die volgende: Mat. 4:23; Hand.
28:23,31; Rom. 14:17 en 1 Tess. 2:12.



Die “koninkryk” of “koninkryk van God” beteken ten minste “daar waar God koning
is en waar Sy wil die riglyn vir ons totale lewe is”.



As Mat. 6:33 ons dan uitdaag om “God se koninkryk” en “wil” doelbewus “te soek”–
in die Grieks staan daar “geregtigheid” -, beklemtoon dit dat ons moet fokus op hoe
God as koning geëer wil word in ons lewe en wat Sy spesifieke plan vir ons lewe is.
M.a.w. wat ons spesifieke skeppingsdoel en Sy spesifieke wil vir ons lewe op aarde is
(Ef. 2:10)



Die Bybel sê dat met Jesus se koms, en veral met Sy dood en opstanding, het God se
Koninkryk in hierdie wêreld ingebreek. Elkeen wat Hom as Verlosser en Here
aanvaar in die geloof, word deel van hierdie Koninkryk. En soos wat God deur Sy
Gees en krag werk, gaan ons oral rondom ons sigbare bewyse en tekens van “hemel
op aarde” of “koninkryk van God” sien.



Dit is baie duidelik dat daar waar ons doen, dink en sê wat God wil hê in ‘n spesifieke
situasie, “kom God se koninkryk” op ‘n baie konkrete wyse

Kom ons gaan kyk nou verder in die lig van die Nuwe Testament na wat van die belangrikste
dinge is wat God van my en jou vra. As ons dit vir onsself uitmaak, het ons immers ‘n goeie
idee wat “God se wil” vir ons lewens is, en dus ook wat Sy “koninkryk” vir ons behels.


Mat. 22:34 sê dat ons God bo alles, met alles wat ons het, is, dink en doen, moet
liefhê. Maar, wat net so belangrik is, is dat ons ons naaste sal liefhê soos onsself.



Verstaan jy dat dit beteken dat, wat ons ook al doen, God gedien en liefgehê wil
word! Dit kan geld van strate vee tot jou bankbestuurder uitneem vir ete, net omdat
jy al jou skuld af betaal het.



Verder sê hierdie vers dat jy Hom dien en liefhet as jy ander mense (jou naaste)
liefhet en dien soos jy gedien en liefgehê wil word.



Mat. 28:19 en ander verse beklemtoon God wil dat ons, ongeag wat ons doen of
waar ons is, sal besef dat ons Sy dissipels is wat voor ‘n hele wêreld die realiteite van
lewe in navolging van Jesus moet adverteer. En weer geld dit vir as ons besig is om
ons buurman se motor te herstel, tot waar ons doelbewus aan ‘n tiener of
volwassene die kernevangelie vertel.



1 Kor. 10:31 beveel ons om God te “eer” in enigiets wat ons doen. Of ons dus werk
of bid of ontspan of net doodgewoon die lewe geniet, moet ons dit so doen dat dit
duidelik is dat ons God as Koning eer, en ons ons lewe in detail lewe volgens Sy
Woord en wil.



Gedeeltes soos Gal 5 spel uit dat jy leer hoe om God te eer as jy die Gees van God in
jou gaan leer gehoorsaam, waar jy doen wat Hy sê, en Hom gaan toelaat om jou hele
lewe te beheer



Gelykenisse soos die van die talente, die pêrel, en die saad, Ef. 2:10; gedeeltes oor
ons werk, familie, kinders, lig-wees; en 1 Tess. 4 en 5, spel vir ons uit dat God vir
elkeen van ons se lewe ‘n spesifieke plan het.



Die wonder is dat hierdie plan ontvou in die gewoon alledaagse lewe wat God aan
ons gee as ‘n geskenk om te geniet. Midde jou gewone werk/beroep/ diens wat jy
lewer, midde ongetroud of getroud wees, midde die gewoon daaglikse roetines van
doodgewoon lewe, begeer God dat Sy spesifieke bedoeling met jou lewe gaan
deurbreek… dat jy onder die leiding van Sy Gees gaan ontdek wat Sy wil vir jou lewe
is. En daar waar jy dit ontdek, en begin doen, “dien jy God”, “werk jy vir God”.



Deel hiervan is daardie tye wat jy spesifiek eenkant sit om byeen te wees met ander
gelowiges om God en mekaar te bedien. Maar ook daardie stiltye waarin jy God se
aangesig soek met Sy Woord voor jou oop. Maar dit sluit ook daardie tye in waarin jy
met oop oë in die gewoon alledaagse lewe, sensitief vir die Gees van God se leiding,
die keuses maak en die aksies neem wat jy glo God wil dat jy moet doen.



Natuurlik “getuig” of adverteer jy ‘n lewe van navolging van Jesus as jy met ander
mense doelbewus praat oor die evangelie. Maar jy doen dit ook as jy mense oor die
toonbank, of daardie kinders in jou klas, met die nodige liefde en respek behandel.



Die Here roep sommige van ons om meer direk geestelik verantwoordelikheid te
neem om ander gelowiges te bedien, of selfs elders in die vreemde mense te gaan
voor-leef as volgeling van Jesus, maar ook dan voorsien die Here alles wat daarvoor
nodig is, en bly gebalanseerde, effektiewe Christenwees nog steeds ons oogmerk.

Praktiese Christen-wees is dus om voluit, na gees, siel en liggaam, die volle lewe te geniet
as ‘n geskenk van God op so ‘n wyse dat almal kan sien dat jy ‘n navolger van Jesus is.
Prakties gaan dit beteken dat jy elke dag geleenthede gaan ontdek en benut om God as
Koning en Vader te dien, liefhê en te eer in die lig van Sy spesifieke bedoeling vir jou
lewe.
Ek gaan probeer om af te sluit met ‘n paar eenvoudige stellings wat die essensie van
gebalanseerde, effektiewe Christen-wees raakvat:


Christenwees in my en jou lewe begin bewustelik daar waar ons kies om in
geloof te reageer as ons ‘n lewende Jesus ontmoet in die Evangelieboodskap …
waar ons kies om ons te bekeer van ons ons vorige lewenswyse … en kies om
voortaan voltyds as volgelinge van Jesus te lewe. En die klem lê op voltyds.
M.aw. as Christen is ons almal voltyds in diens van Jesus in alles wat ons doen



Van hierdie oomblik af is ek deel van diegene wat God se koninkryk of
koningskap oor alles en almal erken en wat met ons hele lewe in alles wat ek
doen, dink, voel, kies of sê, gehoorsaam wil lewe volgens Sy wil



Om ons hierin te lei en te leer, het God Sy Gees gegee om in ons lywe te kom
woon.



Waar ek leer om sensitief en gehoorsaam na die Heilige Gees se stem te luister
en doen wat Hy sê, ontdek ek hoe God my algaande tree vir tree lei om my
unieke skeppingsbedoeling in hierdie wêreld te ontdek en uit te leef



God het my ook op ‘n spesifieke plek en tussen spesifieke mense binne Sy
gelowige liggaam geplaas, wat Hy wil gebruik om prakties, gebalanseerde
Christenwees aan my te moduleer en my daarin te begelei



In die proses gaan ek ontdek dat lewe ‘n geskenk van God is wat in sy volheid
geniet kan word tot eer en in diens van God.



Dat ek 24 uur sewe dae ‘n week, kan leef bewus van God se teenwoordigheid in
my lewe, met direkte kommunikasie heeltyd met Hom, bewus daarvan dat ek
in wat ek ook al doen, of ek eet of drink, of wat ek ook al doen, dit kan doen tot
eer van God



Ek gaan in hierdie proses leer hoe om effektief my Godgegewe volle potensiaal
te ontdek, te ontwikkel en uit te leef deur elke geleentheid wat die Here my
gee, te benut



Maar tog ook om in wat ek ook al doen, so te leef dat my hele lewe adverteer
aan die mense om my, dat ek volgeling van Jesus is in woord en daad.
Beskikbaar om, waar ek ook al is, kanaal te wees wat God se krag, liefde,
genade, en woord kan kanaliseer na die mense wat my paaie kruis



Hoor jy dat jy voltyds vir God werk? Of jy nou ‘n boer is of ‘n onderwyser, ‘n
huisvrou of ‘n sakevrou, ‘n skolier of ‘n tiener.

HOOFSTUK 4 BURGERSKAP ONDER ‘N TOTAAL ANDERSE BESTEL
Dit tref my dat Jesus se boodskap hier op aarde deur die dissipels as ‘n boodskap oor die
“koninkryk” of “koninkryk van die hemele” beskryf is. Kyk maar na die beskrywing daarvan
daar in Mat. 4 en Handelinge 1:1 tot 9.
As jy saam met my na Mat. 5 blaai, waar Jesus oor hierdie koninkryk begin gesels, tref dit my
dat Hy nie met die skare daaroor praat nie maar met Sy dissipels (kyk vers 1). Eintlik is dit
logies, want dit gaan oor hulle lewens en oor die lewenstyl wat Sy Gees in hulle wil bewerk.
Kom ons herinner mekaar net weer daaraan dat God se koninkryk in my lewe deurbreek as
‘n werklikheid as ek Jesus as Verlosser en Here-Koning openlik bely omdat ek in Hom in my
hart in geloof aanvaar het as sulks. Van daardie oomblik is ek burger van hierdie koninkryk
en het ek radikaal gekies teen die koninkryk van hierdie wêreld om my, met sy lewenstyl, sy
manier van dink en oplossings vir situasies.
God se koninkryk met sy gepaardgaande lewenstyl is totaal anders is as enigiets waaraan ons
gewoond geraak het,want dit is die Gees van die lewende God wat dit gaan bewerk, en wat
deurgaans ons Raadgewer en Onderwyser gaan wees.
Ek sê dit is anders as in die wêreld om ons, waar mense onder die mag, invloed en
manipulasie van die owerste van hierdie wêreld en sy bose magte is (1 Joh. 5:19). En daarom
moet dit ons nie verras om te ontdek dat die bose en sy magte elke moontlike bron of
middel gaan monster in ‘n poging om God se koninkryk en God se mense teë te gaan, en
selfs totaal te vernietig as dit enigsins moontlik is nie (kyk maar Openbaring 12 en ook baie
van die Ou Testamentiese profesieë hieroor).
My lewe, as burger van God se koninkryk op aarde, word nou ingerig volgens die grondwet
van die koninkryk van God. Hierdie grondwet vind ek, onder die leiding van God se Gees, in
God se Bybel-Woord, en onder die daaglikse direkte leiding en regering van Jesus as die
Koning, deur Sy Woord en Gees-bediening in die midde van Sy liggaam-mense op aarde.
Ek wil weer beklemtoon dat hierdie nuwe koninkryk-lewensstyl radikaal anders is as
waaraan ons tot dusver gewoond was. Dit is anders as wat ons rondom ons sien en hoor in
die wêreld. Jy hoef maar net na die lewe van Jesus te kyk om ‘n foto te sien van die praktyk
van hierdie soort lewenstyl, om te verstaan waarom Jesus gesê het dat Sy koninkryk nie van
en soos hierdie wêreld s’n is nie (Joh. 18:36).
Kyk ek vir jou ‘n paar voorbeelde hiervan wys:


In die wêreld om ons word dinge reg gemaak met mag en geweld. Maar dit is nie so
in die koninkryk van God nie. Lees maar Sag. 4:6.



Ons veg ook, ja, maar nie met mense nie. Ons opdrag is om alle mense
onvoorwaardelik lief te hê. Maar ons veg met die onsigbare magte agter hulle, wat
hulle so beheer en manipuleer (Ef. 6:12).



Daarom is ons wapens die waarheid van God, geregtigheid, die goeie nuus van God
se vrede, geloof in God, verlossing van sonde en die magte van die hel, die inwoning
en bevryding van die Heilige Gees, die Woord van God en gebed onder die leiding
van die Gees (Ef. 6:14-18; 2 Kor. 10:3-5). Met hierdie wapens kan ons enige aanval
van die vyand afslaan en enige vesting vernietig.

Omdat alles so anders gaan wees vir ons – in vergelyking met ons vorige lewenswyses – roep
Paulus ons op om God toe te laat om ons te leer om anders te dink, en nie meer toe te laat
dat die wêreld om ons ons in hulle gekose denkhokkies indruk of manipuleer nie (Rom.
12:2). Ons praat dus hier van ‘n leer- en lewens-assimilasieproses waarin die nuwe burgers
van God se koninkryk letterlik van vooraf moet leer om Jesus se lewenstyl deel te maak van
hulle daaglikse manier van doen.
Daarom moet dit ons nie verbaas as hierdie anderste manier van dink en doen, gaan maak
dat ons nie net moeilikheid kry met die wêreld om ons nie, maar ook baie spanning gaan
veroorsaak in ons eie geledere as Christene. Ons gaan gedurig voor die uitdaging te staan
kom om mekaar te bly liefhê en te bly vashou, ten spyte van onderlinge verskille. Ons sal
mekaar selfs moet leer vashou ten spyte van beskuldigings van fundamentalisme en
Biblisisme, of liberalisme.
Wat my opnuut getref het was dat die droom/visie/idee van Jesus van God se koninkryk nie
net díe is van ‘n klompie individue wat hulle lewens inrig volgens Sy leringe nie. Nee, Sy
prentjie is die van ‘n verloste gemeenskap mense wat in verhouding met mekaar staan en
lewe waar Sy grondwet as die enigste riglyn en maatstaf vir hulle lewens in alles wat hulle
doen.
Daarom is Sy prentjie nie net dat ons individueel lig vir hierdie wêreld moet wees nie, maar
is Sy prentjie die van ‘n stad vol mense wat bo-op ‘n berg is waar almal in die wêreld hulle
kan sien.
Verstaan jy, dit is ook waarom God ons Liggaam van Jesus noem … een liggaam. En ek hoop
jy hoor … gemeenskap mense wat so intens by mekaar betrokke is en so interafhanklik is
soos die lede van een liggaam.
Jesus se begeerte is dus dat ons hierdie visie van Hom met begin deel en nastreef …


van om ‘n anderse gemeenskap van mense tussen mense te wees



wie se lewens verander is deur ‘n aanraking uit die hemel



waar die bonatuurlike hemelse kragte aan die werk is



waar God se bonatuurlike heerlikheid gesien kan word



waar God se bonatuurlike genade en liefde beleef kan word



omdat mense mekaar en ander liefhet onder die leiding en werking van die Gees
met die liefde van Jesus, hulle Koning

HOOFSTUK 5 OM GOD SE KONINKRYK EN SY WIL BO ALLES TE SOEK
Kom ons gesels ‘n bietjie verder oor dit wat ons daar in Mat. 6:31-33 lees:

Mat. 6:31-33
“Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat
moet ons aantrek?’ nie.
Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle
dit alles nodig het.
Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle
ook al hierdie dinge gee.
In Mat. 13:44-46 gebruik Jesus die beeld dat die koninkryk van God soos ‘n skat is wat
weggesteek was, of soos ‘n pêrel is. Op ‘n dag ontdek jy dit, en dan is jy bereid om alles prys
te gee om net dit te hê.
Die koninkryk van God is so. Dit is weggesteek en as’t ware onsigbaar totdat die realiteit
daarvan jou lewe op ‘n dag binne breek en dan is niks ooit weer dieselfde nie. Alles vervaag
net in die lig daarvan.
Die mens wat Jesus Christus as ‘n realiteit as Verlosser en Here gekies het vir sy/haar lewe,
ontdek dit in hulle hand. En dit is soos ‘n diamant. Elke keer as jy daarna kyk of daaroor dink,
breek ‘n nuwe wonderlike dimensie daarvan vir jou deur.
Ek wil graag een so ‘n dimensie vandag aan jou hart vasbind, naamlik dat God se koninkryk ‘n
nuwe wêreld is wat op pad is.


Die profete in die Ou Testament het reeds hieroor geprofeteer: Jes. 9:6-7; en Dan.
2:31-35, 44-45.



Dit was Jesus se taak om as die nuwe Koning hierdie koninkryk hier op aarde te kom
vestig. Daarom hoor ons gedurig: Bekeer julle, want die koninkryk is naby (Mat.
4:17).

Maar kom ons sê dit onmiddellik vir mekaar: Jesus se koninkryk, God se koninkryk, is baie
groter as dit wat ons “kerk” noem. Inteendeel, as Hy mense uitnooi om te kom deel hê in
hierdie koninkryk, praat Hy nooit daarvan as om by ‘n “kerk” aan te sluit nie. Hy praat altyd
daarvan as “God se koninkryk”of die “koninkryk van die hemele”. En dit was altyd op Sy lippe
tot voor Sy hemelvaart (Hand. 1:1-9).
Wat verder belangrik is oor hierdie “koninkryk” is dat – al is daar ‘n dimensie daarvan reeds
‘n werklikheid (IS-dimensie), en al lê daar êrens in die toekoms ‘n dag wat hierdie koninkryk
finaal en volkome sal deurbreek (SAL WEES-dimensie), is daar in onas lewe en in ons wêreld
‘n dimensie waar iets van koninkryk nou reeds ‘n werklikheid WORD. Soveel so dat Jesus vir

sommige van sy dissipels sê dat hulle die koninkryk van God in hulle lewe gaan sien
deurbreek met krag (Mark. 9:1).
En die opdrag in Mat. 6:33 dat ek en jy die “koninkryk van God” moet soek, is immers ‘n
bevestiging daarvan dat ons in ons lewe en in ons dag-vir-dag-handel-en-wandel kan soek en
vind hoe “koninkryk van God” in spesifieke situasies gaan lyk.
Dit is vir my aangrypend dat Jesus nooit vir Sy dissipels opdrag gee om “die koninkryk” te
bou nie. Jesaja het immers gesê dat “die Kind” die een gaan wees wat die koninkryk hier
tussen ons gaan kom bou.
Sien, die oomblik as ‘n mens (selfs ons as Christene met die beste bedoelings) waag om “God
se koninkryk” te bou, is die “mens-koninkryk” en is dit niks anders as menslike organisasie en
menslike manipulasie nie. En word dit deel van die “hooi en die stoppels” waarvan Paulus
praat (1 Kor. 3:12-15).
Ons taak in die kom van God se koninkryk is om ‘n koninkryks-lewensstyl te soek (Mat. 6:33),
en dit te “sien” (Joh. 3:3) en “in te gaan” (Mat. 5:20; Joh. 3:5).
Kom ek sê dit met ander woorde: Jesus het vir ons die grondwet en die bepaling van
koninkrykslewe kom uitspel, en Paulus en die ander Nuwe Testamentiese briewe het vir ons
die praktiese implikasies daarvan kom uitspel. Ons roeping as volgelinge van Jesus is om te
kies om dit prakties gehoorsaam uit te lewe.
Maar selfs dit is nie altyd so eenvoudig soos wat dit klink nie, want hier rondom het daar 2
foutiewe interpretasies onder Christene mettertyd ontstaan:
1. Of dat die koninkryk van God en die leringe daar rondom nie vir nou is nie maar vir
die sogenaamde duisendjarige vredesryk wanneer God eers regtig Sy koninkryk
onder ons sal kom vestig – en jy kan jou net dink watter destruktiewe implikasies so
‘n siening het.
2. Dat Jesus se koninkryksleringe onder die kategorie van Ou Testamentiese “wet” val
en nie te rym is met die Nuwe Testamentiese begrippe soos genade, vryheid en lewe
onder die beheer van die Gees nie. Dit sou dan bedoel wees as wette wat ons moet
gehoorsaam om so God se goedgesindheid en guns as’t ware te verdien.
En die gedeeltes wat dan aangehaal word is gedeeltes soos Rom. 7:6 of Galasiërs 3 en 4.
Daarom is dit belangrik om die begrip “wet” uit te klaar. As Paulus van die “wet” praat dan
bedoel hy daarmee ‘n manier van lewe, gehoorsaamheid aan bepaalde Ou Testamentiese
wette, waarmee die mens dan God probeer te vrede stel en “jou geregtigheid”, en dus
“verlossing” by God mee wil bewerk.
Daarvan het Jesus ons immers met Sy koms, lewe, sterwe en opstanding kom bevry, en Hy
het ons “geregtigheid” vir en namens ons kom bewerk.
Van die oomblik wat ek in ‘n geloofsverhouding met Jesus tree, is ek toegevou met God se
genade en guns (Rom. 3:21-28).
Die beginsels en riglyne wat Jesus vir ons uitspel is dus nie bedoel as wette waardeur
opstandige sondaars hulleself aanvaarbaar mak voor God nie, maar is bedoel as riglyne vir

geregverdigde geheiligde burgers van die koninkryk om gepas op te tree vir burgers van die
koninkryk van God op aarde. Hoe het Jesus dit gestel? Om so op te tree en te lewe dat die
seën van God en Sy koninkryk werklik in hulle lewens kan deurslaan.
Kom ons sluit dus af met ‘n gedeelte soos Mat. 5:3-12, en ek wil hê jy moet hoor hoe Jesus
God se seën letterlik op ‘n bepaalde lewenstyl uitspreek. Dat diegene wie se lewens hierdeur
gekenmerk sal wees, sal werklik die oorvloed van die seën van God se koninkryk wat hier
tussen ons aan die gebeur is, begin proe.
Net om jou ‘n idee te gee van wat ek bedoel. Luister hoe die “Message”-vertaling Mat. 5:3
tot 12 vertaal het:
“You’re blessed when you are at the end of your rope. With less of you there is more of God
and his rule.
You’re blessed when you feel you’ve lost what is most dear to you. Only then can you be
embraced by the One most dear to you.
You’re blessed when you’re content with just who you are – no more, no less. That is the
moment you find yourselves proud owners of everything that can’t be bought. You’re
blessed when you’ve worked up a good appertite for God. He’s food and drink in the best
meal you’ll ever eat.
You’re blessed when you get your inside world – your mind and heart – put right. Then you
can see God in the outside world.
You’re blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight.
That’s when you discover who you really are, and your place in God’s family. You’re blessed
when your commitment to God provokes persecution, The persecution drives you even
deeper into God’s kingdom.
Not only that – count yourselves blessed every time people put you down or throw you out
or speak lies about you to discredit me. What it means is that the truth is too close for
comfort and they are uncomfortable. You can be glad when that happens – give a cheer,
even! – for though they don’t like it, I do! And all heaven applauds. And know that you are in
good company. My prophets and witnesses have always gotten into this kind of trouble.”

HOOFSTUK 6

OM DIE KONINKRYK VAN GOD TE SIEN KOM

Kom ek begin waar ek verlede week geëindig het:
Die droom/visie/idee van Jesus van God se koninkryk nie net díe is van ‘n klompie individue
wat hulle lewens inrig volgens Sy leringe nie. Nee, Sy prentjie is die van ‘n verloste
gemeenskap mense wat in verhouding met mekaar staan en lewe met Sy grondwet as die
enigste riglyn en maatstaf vir hulle lewens in alles wat hulle doen.
Daarom is Sy prentjie nie net dat ons individueel lig vir hierdie wêreld moet wees nie, maar
is Sy prentjie die van ‘n stad vol mense wat bo-op ‘n berg is waar almal in die wêreld hulle
kan sien. Dit is ‘n prentjie van …


‘n anderse gemeenskap van mense tussen mense



mense wie se lewens verander is deur ‘n aanraking uit die hemel



‘n gemeenskap waar die bonatuurlike hemelse kragte aan die werk is



waar God se bonatuurlike heerlikheid gesien kan word



waar God se bonatuurlike genade en liefde beleef kan word



mense wat mekaar en ander liefhet onder die leiding en werking van die Gees met
die liefde van Jesus, hulle Koning

Voor ons Jesus as lewende Verlosser en Here ontmoet het, was dit ‘n totale onmoontlikheid.
Ons was nie daartoe in staat nie, en totaal blind hiervoor. Elkeen van ons het doodgewoon
ons lewens ingerig, gedink en gedoen soos wat die gemeenskap om ons ons geleer en gewys
het.
Maar toe het God gekom in Sy liefde en genade en my gees wederbaar deur die werking van
Sy Gees. En vir die eerste keer het ek Jesus se passie begin deel en het ek Sy koninkryk begin
“sien” (Joh. 3:3). Het ek oë gekry om hierdie koninkryk te sien “kom” en te sien deurbreek in
my eie, en ander mense se lewens.
Dit is vir my aangrypend dat Jesus nooit vir Sy dissipels opdrag gee om “die koninkryk” te
bou nie. Jesaja het immers gesê dat “die Kind” die een gaan wees wat die koninkryk hier
tussen ons gaan kom bou.
Sien, die oomblik as ‘n mens (selfs ons as Christene met die beste bedoelings) waag om “God
se koninkryk” te bou, is dit “mens-koninkryk” en is dit niks anders as menslike organisasie en
menslike manipulasie nie. En word dit deel van die “hooi en die stoppels” waarvan Paulus
praat (1 Kor. 3:12-15).
Ons taak in die kom van God se koninkryk is om ‘n koninkryks-lewensstyl te soek (Mat. 6:33),
en dit te “sien” (Joh. 3:3) en “in te gaan” (Mat. 5:20; Joh. 3:5).

Dit is die Heilige Gees wat ons geestelike oë gee om hierdie koninkryk te sien. Dit is Hy wat
ons die sleutel gee waarmee ons die deur kan oopsluit om te kan ingaan in hierdie
koninkryk. Dit is Hy wat hierdie koninkryk in ons lewens bou.
En as ons ingegaan het (burger geword het van hierdie koninkryk), is dit ook Hy wat ons nou
laat luister na die nuwe lewenstyl van burgers van die koninkryk - daar in Mat 5 byvoorbeeld
- sonder om veroordeel te voel. Hy herinner ons gedurig daaraan dat Hy juis in ons woon om
hierdie nuwe lewenstyl in ons lewens te bewerk as ons vir Hom ruimte maak (= as ons aan
Hom die beheer gee, soos Gal. 5:16 tot 26 sê).
Daarom kan Rom. 14:17 sê dat “die koninkryk van God” is “geregtigheid, vrede en vreugde”
wat die Heilige Gees bewerk in ons lewens. Fil. 2:12-13 en 1 Tess. 5:24 bevestig dit.
Natuurlik sal daar dae, situasies, worstelinge en mislukkings wees in ons lewens as burgers
van God se koninkryk, wat ons maar net weer sal lewe soos voorheen. Maar in die mate wat
ons God se Gees geleentheid gee, sal Hy die verlossing wat Jesus vir ons bewerk het, en die
gevolglike lewenstyl van Jesus, in ons lewens uitwerk.
Dit wat Hy reeds in ons gees gedoen het met die wedergeboorte, sal Hy dan ook uitwerk in
ons siel en liggaam. Hy sal ons gedagtes begin vernuwe (soos Rom. 12:2 sê), en ons leer om
ou lewenspatrone af te lê en te vervang met nuwe style (Ef. 4:22 tot 24).
Hy sal ons leer om daar in ons gees ons burgerskap vas te gryp in gelowige stil-wees en buig
voor God en Sy Woord, sodat ons gelowig en geduldig in die realiteite van ons lewe, “ons
verlossing kan uitwerk in vrees en bewing” (in die taal van Fil. 2:12).
Kom ek sê dit met ander woorde: Jesus het vir ons die grondwet en die bepaling van
koninkrykslewe kom uitspel, en Paulus en die ander Nuwe Testamentiese briewe het vir ons
die praktiese implikasies daarvan kom uitspel. Ons roeping as volgelinge van Jesus is om te
kies om onder die leiding en die krag van die Heilige Gees dit prakties gehoorsaam uit te
lewe.
Maar selfs dit is nie altyd so eenvoudig soos wat dit klink nie, want hier rondom het daar 2
foutiewe interpretasies mettertyd onder Christene ontstaan:
3. Dat die koninkryk van God en die leringe nie vir nou bedoel is nie, maar eerder vir ‘n
sogenaamde letterlike duisendjarige vredesryk wanneer God regtig Sy koninkryk
onder ons sal kom vestig – en jy kan jou net dink watter destruktiewe implikasies so
‘n siening het.
4. Dat Jesus se koninkryksleringe onder die kategorie van Ou Testamentiese “wet” val
en nie te rym is met die Nuwe Testamentiese begrippe soos genade, vryheid en lewe
onder die beheer van die Gees nie. (Dit sou dan bedoel wees as wette wat ons moet
gehoorsaam om so God se goedgesindheid en guns as’t ware te verdien. Terwyl
gedeeltes soos Rom. 7:6 of Galasiërs 3 en 4 juis sê dat ons “vry is van die wet”).
Daarom is dit belangrik om die begrip “wet” uit te klaar. As Paulus van die “wet” praat, dan
bedoel hy daarmee ‘n manier van lewe, gehoorsaamheid aan bepaalde Ou Testamentiese
wette, waarmee die mens dan God probeer te vrede stel en “jou geregtigheid”, en dus
“verlossing” by God mee wil bewerk. Terwyl die ware Evangelieboodskap juis is dat Jesus ons

immers met Sy koms, lewe, sterwe en opstanding juis ons “geregtigheid” en dus ook ons
“verlossing” vir en namens ons kom bewerk het.
Van die oomblik wat ek in ‘n geloofsverhouding met Jesus tree, is ek ‘n verloste mens en
kind van die lewende God; is ek toegevou met God se genade en guns (Rom. 3:21-28).
Die beginsels en riglyne wat Jesus vir ons uitspel is dus nie bedoel as wette waardeur
opstandige sondaars hulleself aanvaarbaar kan maak vir God nie, maar is bedoel as riglyne
vir geregverdigde geheiligde burgers van die koninkryk om gepas op te tree as burgers van
die koninkryk van God op aarde.
Hoe het Jesus dit gestel? Om so op te tree en te lewe dat die seën van God en Sy koninkryk
werklik in hulle lewens kan deurslaan.
Kom ons sluit af met ‘n gedeelte soos Mat. 5:3-12 waar Jesus dit sê. Ek wil hê jy moet hoor
hoe Jesus God se seën letterlik oor ‘n bepaalde lewenstyl uitspreek. Dat diegene wie se
lewens hierdeur gekenmerk sal wees – omdat hulle die Gees van God toegelaat het om dit te
bewerk - werklik die oorvloed van die seën van God se koninkryk wat hier tussen ons aan die
gebeur is, sal begin proe.
Luister hoe vertaal die Message-vertaling dit:
“You’re blessed when you are at the end of your rope. With less of you there is more of God
and his rule.
You’re blessed when you feel you’ve lost what is most dear to you. Only then can you be
embraced by the One most dear to you.
You’re blessed when you’re content with just who you are – no more, no less. That is the
moment you find yourselves proud owners of everything that can’t be bought.
You’re blessed when you’ve worked up a good appertite for God. He’s food and drink in the
best meal you’ll ever eat.
You’re blessed when you get your inside world – your mind and heart – put right. Then you
can see God in the outside world.
You’re blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight.
That’s when you discover who you really are, and your place in God’s family.
You’re blessed when your commitment to God provokes persecution. The persecution drives
you even deeper into God’s kingdom.
Not only that – count yourselves blessed every time people put you down or throw you out
or speak lies about you to discredit me. What it means is that the truth is too close for
comfort and they are uncomfortable. You can be glad when that happens – give a cheer,
even! – for though they don’t like it, I do! And all heaven applauds. And know that you are in
good company. My prophets and witnesses have always gotten into this kind of trouble.”

HOOFSTUK 7 OM ‘N KIND TE WEES VAN DIE KONING
Een woord van God kan ‘n mens se totale lewe verander. En hierdie woord wat ek vandag
aan jou bedien, kan jou hele lewe verander.
Hoeveel keer doen ons alles wat God van ons vra, maar tog sukkel ons, en wil niks werklik
reg loop nie. En dan begin jy God beskuldig dat Hy nie hoor nie, of dat Hy nie Sy beloftes
vervul nie. Totdat jy besef dat dit eintlik jy is wat nie mooi verstaan dat jy hier in ‘n
leerkurwe is nie.
Al die tyd is jy werklik besig om God te dien, maar jy dien Hom as’t ware met ‘n klompie
formules in jou hand. Formules oor wat jy moet doen om God te kry om te doen wat jy graag
wil hê Hy moet doen.
En dit is dan in so ‘n leerkurwe waar God jou begin leer dat jou verhouding met Hom nie
gaan oor “performance” nie. In julle verhouding gaan dit nie in die eerste plek oor wat jy
moet doen om as’t ware Sy arm te druk om die gewenste teenprestasie te lewer nie
Ons besef partykeer nie hoe ons hele verhouding met God baie keer in hierdie terme beskryf
kan word nie.
Ek weet nie of jy hiermee sukkel nie. Maar kom ons toets ‘n bietjie. Dink ‘n bietjie eerlik oor
die area van finansiële sukses. Ons “dien God” baie keer op hierdie terrein deur “alle reëls”
na te kom wat Hy ons gee, in die hoop dat ons “al die finansiële seën” sal kry wat God
belowe het.
Maar op ‘n dag het God my hieroor aangespreek deur Sy Gees. Het Hy my gevra: Dink jy dat
Jesus ooit so daaroor gedink het? Dink jy Hy het gewonder of Hy nou alles gedoen het sodat
die Vader in Sy behoeftes kan voorsien?
En natuurlik was die antwoord so helder soos daglig: Jesus het geweet dat Hy die Vader se
Seun was, en dus erfgenaam van alles wat Sy Vader s’n is. Daarom het Hy geweet Hy hoef
nooit te twyfel of die Vader in al Sy behoeftes sal voorsien nie.
Kinders ontvang en deel in dit wat hulle pa s’n is, omdat dit die hart van die pa is om met
hulle te deel wat syne is.
Solank ek en jy aan onsself dink as “buitestaanders” of “slawe” wat God moet gehoorsaam
om “betaal” te word met “Sy seën, verstaan ons niks van hierdie verhouding tussen ‘n Pa en
Sy kinders nie. Verstaan ons niks van kind-wees van die Koning van alle konings nie.
Ons is steeds besig om met mekaar te gesels oor die kern van Jesus se boodskap tydens sy
lewe op aarde, naamlik “die koninkryk van God” of “koninkryk van die hemele” wat met Sy
koms hier tussen ons aangebreek het.
Wat my aangegryp het was om te ontdek dat die Bybel my en jou nêrens opdrag gee om die
koninkryk te bou nie. Al waaroor die Bybel praat – as ons “verantwoordelikheid” – is dat ons
die koninkryk “moet soek” of “sal sien” of “sal beërwe”.

In Joh. 3:3 teken Jesus dat ons “die koninkryk binnegaan” deur weer gebore te word. Ons
word dus in hierdie koninkryk van God “ingebore”.


“Weer gebore …” as mens, maar nie weer as ‘n totaal verlore sondaarmens nie,
maar hierdie keer as ‘n kind van die Koning van die koninkryk van God/hemele



Joh. 1:12 teken dit as dat ek aangeneem is deur die Koning van alle konings as kind
as ek glo in die Here Jesus as Verlosser en Here

Dink ‘n bietjie na oor wat dit alles impliseer.


As gelowige het ek ‘n nuwe Pa: die Koning van alle konings. Aan wie alle heerskappy,
mag en heerlikheid behoort. Wie die alleeneienaar van alles is.



Ons verhouding teenoor mekaar is dié van Pa en kind. En die hart van daardie
verhouding is liefde, onvoorwaardelike ouerliefde. Niks wat ek doen kan ooit
veroorsaak dat ek iets anders as kind van die Koning kan wees nie.

Daarom verbaas dit ‘n mens nie om midde Jesus se lering oor die koninkryk en die lewenstyl
van die koninkryk te ontdek hoe sentraal die Vader-kind-verhouding van die burgers van die
koninkryk in hierdie gedeeltes staan nie.

Het jy byvoorbeeld opgemerk hoeveel keer Jesus van “Vader” praat in Mat. 5 tot 7?
Nie minder as 15 keer nie. En die verse waar dit voorkom is hoofstuk 5:16,45,48; hoofstuk
6:1,4,6,8,9,14,15,18,26,32; en hoofstuk 7:11,21.
Om dus burger te wees van God se koninkryk op aarde, beteken dat ons die Koning van alle
konings as Hemelse Pa het.
Kom ons dink ‘n bietjie verder oor die begrip “wedergeboorte” waardeur ek as’t ware
ingebore word in hierdie “die koninkryk van God”.


Met wedergeboorte het die Gees van God ‘n wonderwerk in my bewerk. Hy het my
gees nuut/lewend gemaak deur aan my die nuwe lewe van Jesus te skenk. Met
ander woorde die lewe van Jesus, die Seun-Koning, is nou in my aan die werk.



Die Gees van Jesus (= die Heilige Gees) wil my nou leer om Hom toe te laat om
hierdie nuwe lewe in elke deel van my lewe sy volle loop te laat neem en die totale
beheer te gee. Met die veronderstelling dat ek dan in alle situasies soos ‘n koning (=
soos Jesus) sal lewe en optree. Daarom leef die Heilige Gees in my liggaam



Maar hierdie selfde Gees wil my ook salf en toerus met hemelse outoriteit en
bonatuurlike gawes en krag – as kind van die Koning van alle konings – om soos
Jesus koninkryk te kan bedien aan mense. En voor hierdie outoriteit kan geen ander
outoriteit stand hou nie.

Waar ek dus hoor wat in die Vader se hart is – waar ons voor spesifieke nood van mense
staan – en optree in gehoorsaamheid met hierdie hemelse outoriteit as kind van die Koning,
moet elke ander vorm van outoriteit buig of vlug, sy dit siekte, of storms, of selfs die dood.

En as ek dit verstaan, maak dit wat daar in 2 Kor. 5:18-21 en 2 Kor. 6 staan, baie meer sin.
Dan verstaan ek waarom ek as kind van die Koning beskryf word as die verteenwoordiger (of
ambassadeur) van die Koning en Sy koninkryk waar ek ook al kom en lewe. As mense dus na
my lewe kyk moet hulle iets van ons Pa, die Koning, iets van Sy liefde, Sy genade, en
gehoorsaamheid aan Sy grondwet in my optrede sien.
Waar ek dan so optree, beskryf Mat. 5:13 en 14 my as sout en lig. Maar waar ek volgens my
ou, vorige lewe se lewenstyl optree, is ek sout wat laf geword het en is ek donker in ‘n
donker wêreld.
Om dus, in die taal van Mat. 6:33, “God se koninkryk en wil te soek”, beteken dus nie om
nog ‘n formule of resep te soek om God te probeer behaag of uit Hom te kry wat ek nodig
het nie (sy dit kos, klere, geld, of Sy seën is). Nee, om Sy koninkryk en wil te soek is dus niks
anders as om te leer om ‘n meer intieme, liefdesverhouding te soek met my nuwe Pa, die
Koning van alle konings. Om doelbewus my fokus te verskuif om werklik Sy hart te ontdek,
om Hom te leer ken, en in die proses Sy bedoeling met my lewe (“my destiny”) te begin
verstaan en na te jaag.
Daar waar ek God werklik leer ken vir wie Hy werklik is, sal ek leer om Hom onvoorwaardelik
te vertrou en lief te kry. En daar sal ek kies om Hom uit vrye wil te gehoorsaam as Sy kind.
As jy nou teen hierdie agtergrond blaai na gedeeltes – soos Mat. 5 tot 7 – waar Jesus die
Koninkryk van God en die lewenstyl van burgers van hierdie koninkryk uitspel, sal jy alles vir
jou net meer sin maak. Sy lering oor die koninkryk en die lewenstyl van burgers van die
koninkryk maak net sin vir mense wat weet dat die Koning van hierdie koninkryk hulle Vader
is.

HOOFSTUK 8 IN DIE TEENWOORDIGHEID VAN MY VADER …
Blaai ‘n slag daar na Ps. 27:4 toe en lees mooi wat daar staan. Kom ek haal vir jou uit die
Engels aan: “One thing have I desired of the LORD; that will I seek after: that I may dwell in
the house of the LORD all the days of my life, to behold the beauty of the LORD and to
inquire in His temple.”
In die Hebreeus word hier 3 belangrike werkwoorde gebruik wat die Engels vertaal het met
“dwell”, “behold”, “inquire”. Ek sou dit wou vertaal met:


Sit in God se teenwoordigheid



Verwonder jou aan die heerlikheid of veelkantige wonderlikheid van God, wie Hy is,
en hoe Hy is



En soek na ‘n openbaring van Sy bedoeling met jou lewe

As Mat. 6:33 ons opdrag gee om “God se koninkryk en wil te soek”, het ons reeds vir mekaar
gesê, beteken dit dat ons in ons proses van soeke ontdek dat ons kinders is van die Koning
van die koninkryk in Jesus. Ek moet dus leer om met vrymoedigheid en vertroue met groter
gemak doelbewus in te beweeg in God se teenwoordigheid, en as’t ware daar op Sy skoot te
gaan sit om my te verlustig in Sy liefdevolle arms om my (Heb. 10:19 ev). Om daar op Sy
skoot toe te laat dat die wete en ervaring van Sy allesbedekkende, omringende liefde (Ef.
3:17,18 en 19) my begin koester midde my daaglikse omstandighede.
En daar gaan ek my begin verwonder aan die veelkantigheid van Sy genade en lewegewende
werk wat Hy in Christus Jesus deur die werking van Sy Gees in my lewe as Sy kind begin doen
het. Gaan ek iets hoor van wat Rom. 14:17 my sê (in die lig van Luk. 17:21): dat die koninkryk
van God in my lewe aangebreek het; in my gees deur die werking van God se Gees. Daar
gaan ek ontdek dat ek in Jesus in ‘n posisie van volkome geregtigheid voor God staan.
Hierdie “geregtigheid van God in Jesus” wat nou my deel geword het, teken ek altyd vir
myself in ‘n prentjie: Waar ek en jy ‘n glas is wat toegemaak word met ‘n sakdoek.
Geregtigheid is soos hierdie sakdoek wat my en jou bedek omdat ons Jesus se
versoeningsdood in geloof aanvaar het. As God na ons kyk, dan sien Hy net hierdie sakdoek
raak, of dan die geregtigheid van Jesus. Al jou sondes uit die verlede en hede, is vergewe, is
uitgewis. God sien dit nie meer raak nie en hou dit nie meer teen jou nie. Jy is nie meer Sy
vyand wat Hy in woede wil straf nie; jy is in Jesus nou Sy kind wat Hy net onophoudelik wil
liefhê en wil seën met die keur van Sy seëninge.
Dit moet maak dat ons net weer soms moet verklaar: In Jesus is ek vry. Ek is kind van die
Koning van alle konings omdat ek in Jesus glo as Verlosser en Here. Ek het die voorreg om
elke dag aan my Hemelse Vader se tafel te sit met alles daarop wat Hy weet ek nodig het
vandag. Daarom hoef ek niks meer te doen om Sy seën en liefde en versorging te verdien
nie. Ek kies daarom om Jesus te dien omdat ek Hom liefhet en alleenlik Hom wil gehoorsaam
in my lewe.

Maar natuurlik het God se genadewerk in ons lewens nie net ‘n “geregtigheids-kant” nie.
Volgens ons prentjie: onder daardie sakdoek is ‘n paar dinge in ons lewens deur die werking
van die Gees aan die gang!
God wil ons deur die werking van Sy Gees inlei in ‘n nuwe geloofsgehoorsaamheid (in Paulus
se taal daar in Rom. 1:5). Hy wil jou leer om iets van hierdie nuwe hemelse
koninkryksdimensie (en die wette en riglyne wat daar geld) te begin prakties implementeer
en uitleef in jou lewe van elke dag. En dit gaan begin gebeur as jy daar op Sy skoot begin
ontdek wat Sy roeping op jou lewe is; wat Sy spesifieke skeppingsbedoeling met jou lewe is.
Maar ook dat Hy jou wil toerus met bonatuurlike koninkrykskrag en –outoriteit om situasies
te begin hanteer soos ‘n kind van die Koning, en nie soos iemand wat bloot slagoffer is van
dinge wat met hom/haar gebeur nie.
Dit gaan onder meer behels dat Hy deur die werking van Sy Gees jou gedagtes gaan
vernuwe, jou emosioneel gaan genees; en jou gaan leer om vir nuwe lewenswaardes, houdinge en optredes te kies.
Maar ‘n verdere deel hiervan is ook ‘n proses van openbaring: van hoeveel van die ou natuur
nog ‘n houvas in jou siel en liggaam het. Nie om jou daarmee veroordeel te laat voel nie, of
te maak top nie. Of selfs te maak verval in ‘n “werke-geregtigheid” nie. Nee, maar om jou te
leer om weg te kyk van jouself en jou eie krag en pogings, en weer te kies om Jesus en Sy
lewe in jou te leer vertrou. Om weer te kies om die Gees toe te laat om met ‘n Jesus-lewe
jou lewe totaal te deursuur sodat Jesus se liefde, Sy vrede, Sy vreugde, Sy geduld … (volgens
Gal. 5:22,23) sigbare kwaliteite in jou praktiese lewe van elke dag sal word.
Daarom gaan daar ook meer en meer vrede in jou daaglikse lewe wees. Kol. 3:15 sê immers
dat die Heilige Gees vrede gaan gebruik as die skeidsregter om aan te dui as ons reg voor
God wande. As die vrede nie daar is nie, en ons vasgevang sit in onrus en pyn, moet ons
daarmee erns maak, want dan is daar redes voor.
Hoe sê iemand: Moenie jou vrees of aggressie of ongeduld uit-“act” nie. Maak erns daarmee
en laat die Gees jou wys wat agter daardie emosies sit. Sodat jy Hom kan vra om dit te
herstel – soos dit hoort in ‘n koningskind se lewe – en ‘n nuwe vrede kan bring.
En as daar vrede is, sal daar ook ‘n nuwe lewensvreugde wees, en ‘n stuk genot om voluit te
lewe en die beste te maak van elke sekonde wat jy het (ek is nog steeds by Rom. 14:17 as jy
dalk wonder waar kry ek die begrippe “vrede” en nou “vreugde”). Sal jy leer om met nuwe
oë God se seën en genade-geskenke raak te sien en met groter genot dit te geniet: Van
papaja eet tot ‘n lekker glas water te drink – siende dat ons tans in ‘n 40 dae vas en
gebedstyd is (van 1 Nov. tot 10 Des. vir die wat nie weet nie) vir Afrika en herlewing in
Afrika.
Maar daar op die skoot van my Pa gaan ek selfs ontdek dat daar ook vreugde is in pyn en
swaarkry, soos Jakobus en Petrus vir ons uitspel (Jak. 1 en 1 Pet. 1).
Dan sluit Rom. 14:17 af deur te sê dat as hierdie soort praktiese Christenwees deurbreek in
‘n lewe van Bybelse gehoorsaamheid, gemeng met vrede en lewensvreugde, is dit vir God ‘n
genot en gee dit vir die gemeenskap om jou genoeg rede om jou te ag en te respekteer as ‘n
mens van integriteit en gesonde lewenswaardes.

HOOFSTUK 9 OM AS GELOOFSMENSE TE LEWE

Kom ek som op wat ons tot dusver met mekaar gedeel het:
Met Jesus se koms was die hart van Sy boodskap aan mense dat die koninkryk van die
hemel/God – wat ‘n onsigbare realiteit is – nou hier op aarde sigbaar tussen mense geland
het. Daarom gaan hulle oral rondom hulle monumente of tekens sien wat dit gaan bewys
aan hulle – soos mense om hulle se lewens verander en liggame gesond word het omdat
hulle paaie gekruis het met die Koning van hierdie koninkryk.
Natuurlik is daar ‘n ander onsigbare dimensie wat heeltyd die koms van die koninkryk van
God gaan teëstaan, en dit is die koninkryk van die bose/duisternis, wat deur vrees of
versoekings mense steeds gaan probeer manipuleer of beheer.
Daarom haal Jesus daar in Luk. 4:18 en 19 Jes. 61 aan om aan te dui wat gebeur as die
Koninkryk van God in mense se lewens land:


mense wat vir jare slawe was word vry



mense wat blind was kan skielik sien



mense wat al die jare slawe was van demoniese manipulasie word skielik vrygemaak
as die demone uitgejaag word uit hulle liggame.

Ons het vir mekaar gesê dat die koninkryk van God deurbreek in ons lewens as ons
weergebore word en Jesus as Koning en Here in geloof aanneem en kies om Hom te dien
met ons lewe. Daardie oomblik word die Koning van die koninkryk jou Vader en word jy deel
van hierdie wêreldwye “besigheid”, Internasionale Koninkryk Onbeperk.
Dag vir dag het jy die reg om aan die etenstafel te gaan sit van die Besturende Direkteur en
Eienaar van hierdie “besigheid” om te hoor waar jy vandag inpas in dit wat Hy vandag êrens
op hierdie aarde wil doen. Maar meer nog, kan jy 24 uur uit 24 uur, sewe dae ‘n week,
beleef hoe Hy deur die inwoning en inspraak van die Heilige Gees self by jou is, heeltyd in
gesprek met jou is, om jou tree vir tree te lei in jou roeping vir vandag.
Waar ek en jy dan begin handel in gehoorsaamheid aan die opdragte van ons Vader deur die
werking van die Heilige Gees, kom ons geloof in werking.
Die Bybel noem dit “geloof” (bv daar in Jak. 2:14-26). Ons kan dit selfs “geloofsaksie” noem
om dit te onderskei van die “geloof” wat ons red of salig maak - toe ons die versoeningsdood
en opstanding van Jesus persoonlik toegeëien het as ook vir ons bedoel (Rom. 10:9; Rom.
3:21-26).
Van hierdie geloof as “geloofsaksie” of geloofsgehoorsaamheid praat Paulus daar in Rom.
1:5 en vers 16. En dit is ook waaroor Heb.11:6 en die res van hoofstuk 11 ook handel. Dit is
wat die Heilige Gees in ons lewens wil bewerk as ons aan Hom die beheer oorgee en leer om
net op Jesus, en dit wat Hy vir ons gedoen het, leer fokus.

So baie van ons beleef soms ‘n soort “geestelike depressie”. Waar ons verval in ‘n stuk
selfbejammering omdat ons ons oë afgevat het van God, Sy genade en Sy Woordbeloftes,en
weer gekies het om net te glo wat ons sien en hoor. Maar dit ontstaan ook as ons op ons eie
krag staatmaak en doen wat ons dink gedoen moet word, en niks werk nie.

Wat beteken dit om Bybels “gelowig” te lewe of om “gelowig gehoorsaam” te lewe?
 Bybelse geloof is om in jou lewe elke dag ruimte te maak vir ‘n lewende God – wat
ek nie kan sien nie – om te doen wat Hy belowe het.


Bybelse geloofgehoorsaamheid is om te doen wat God opdrag gegee het in
spesifieke situasies.



Bybelse geloof is om te glo en te vertrou dat, wat God gesê het, waar is. Dat wat ons
glo ook in ons wêreld van sien en vat, gaan waar word.

Geloofgehoorsaamheid is om te lewe en te handel sonder vrees op grond van die Woord
wat jy daar , in Sy teenwoordigheid, deur die werking van Sy Gees, op die skoot van jou
Hemelse Pa gekry het.
Daarom kan jy verstaan as ek verder sê dat hierdie soort geloofgehoorsaamheid en
geloofsvertroue iets is wat stelselmatig groei soos wat ons God beter leer ken en leer liefkry.
Wat groei soos wat ons sien ons Vader doen wat Hy belowe het; soos wat ek getuie is van
wonders en genesings en werking van die gawes van die Gees wat God tussen ons doen.
Ons leer geloofgehoorsaamheid en geloofsvertroue deur ervaring, deur tree vir tree God
met meer en meer in ons lewens te vertrou.
Ons leer geloofsgehoorsaamheid en geloofsvertroue in die belewing van die realiteit van
God se liefdes-bobbel rondom my (Ef. 3:14-17; Ps. 32:10).
So baie gelowige mense doen baie goeie, en selfs Bybelse, dinge. Maar hulle doen nie wat
God spesifiek gesê het hulle moet in spesifieke situasies doen nie. Geloofs-gehoorsaamheid
is as ek gaan doen wat ek glo God gesê het vir ‘n bepaalde situasie
wat ek moet doen.
Ek wil afsluit:
Om geloofsmens te wees – in die woorde van Ps. 31 – is om te ontdek dat


God ‘n veilige rots is in ‘n see van onsekerheid en onstabiliteit



Hy ‘n kasteel is waarheen ek kan hardloop en weer veilig kan voel midde soveel
aanslae



Sy Woord vir my ‘n veilige staanplek is



En dan kies om daar buite gelowig en gehoorsaam te gaan lewe omdat jy weet jy
kan God vertrou

HOOFSTUK 10 OM GOD SE STEM TE HOOR VIR NOU
Dit het my weer hierdie week getref hoeveel gedeeltes in die Ou en Nuwe Testament is daar
waarin God direk met Sy mense praat in ‘n bepaalde krisissituasie in hulle lewens.
Blaai byvoorbeeld saam met my na Gen. 26. Hier kry ons vir Isak op pad na Egipte, want dit is
nag in sy eie land. Dit reën nie en alles is besig om te vergaan van die versengende hitte. Op
pad daarheen beland hy by Gerar op die rand van die Sur-woestyn. En daar spreek God direk
in sy lewe in: Moenie Egipte toe gaan nie. Bly hier (in die woestyn en boonop tussen die
vyand!). Hier sal Ek jou seën! Hou jy maar net elke dag vas aan My beloftes vir julle.
En dan doen Isak dit. Lees nou daar van vers 12 af hoe God hom dan geseën het omdat hy
gehoorsaam en gelowig presies gedoen het wat God gesê het. Wat interessant is is dat hy
met die “skills” wat hy by sy pa geleer het daardie dorre gedeelte getem het – deur putte te
grawe en met watervore die water na sy landerye en vee gelei het.
Maar dan is daar weer ‘n krisis, want Isak het met sy rykdom ‘n bedreiging geword vir die
vyand. Daarom kom hulle en maak “sy besigheid” toe (deur die putte en watervore toe te
stop!)
En al wat Isak doen is om “dieper in te trek” in die Woord wat die Here vir hom gegee het
(deur dieper die woestyn in te trek waar God gesê het Hy gaan hom seën!)
En as jy lees sal jy sien ook daar is daar weer moeilikheid met die bure … en weer … en al wat
Isak doen is om elke keer net “dieper in te trek” onder die beskerming van die laaste Woord
van God aan hom (as God nie vir jou ‘n nuwe Woord gee nie, doen jy wat Hy laas gesê het!)
Totdat hy uiteindelik by Berseba kom, en daar praat God weer ‘n keer met hom. Net om
hom te verseker dat Hy heelpad saamgekom het, en ook hier is.
En omdat God geen nuwe strategie gee nie, doen Isak maar net wat hy al die vorige kere
gedoen het, en grou weer putte totdat hy die water kry wat hy nodig het om verder te boer
(vers 32 en 33).
As jy sou blaai na die Nuwe Testament, kry ons daar in Joh. 10:3-5, en vers 27 beloftes dat
God met sy mense wil praat; dat Hy hulle wil lei met Sy stem.
Ons het vir mekaar reeds gesê dat om as burger van God se koninkryk te leef elke dag is nie
om “reg” te lewe nie, maar om gelowig gehoorsaam dag vir dag, van situasie tot situasie,
agter Jesus aan te stap wat ons lei deur Sy Gees.
Praktiese Christenwees beteken dus om God se stem te hoor, en om dit gelowig en
gehoorsaam te volg. Omdat jy die Een ken wat voor stap, Hom ten volle leer vertrou en
werklik Sy hart leer ken het, weet jy jy kan Hom en Sy planne vir jou lewe onverskrokke deur
die vuur heen volg.
Kom ons blaai daar na Paulus se gebed vir gelowiges in Ef. 1:15 tot 23.
Hier bid Paulus vir ‘n paar dinge vir Christengelowiges:



Here, gee vir ons oë om te sien wat reeds ons s’n is in Jesus Christus (wat dus deel is
van ons erfenis as kinders van die Koning van die koninkryk)



Help ons om iets van die omvang van U krag te besef waartoe ons toegang het in die
Naam van Jesus (krag wat Jesus uit die dood laat opstaan het, maar wat ook eendag
elke dooie wat ooit gelewe het, uit die dood gaan laat opstaan – party selfs met
splinternuwe bonatuurlike liggame)



Sodat die wêreld verbaas kan staan oor die heerlikheid van die Liggaam van
gelowiges wat onder leiding van die Gees van God begin lewe (kan jy dink wat kan
gebeur as gelowiges werklik gelowig begin bid en mense bedien met hierdie krag
van God!)

Die wêreld om ons dwing ons as’t ware om op die ingewing van die oomblik besluite te
neem soos om ‘n motor of ‘n huis te koop binne ‘n halfuur; of jou te commit tot ‘n miljoen
rand- of miljoene rande-se-besigheid, na een of twee gesprekke met die betrokke partye.
Praktiese Christenwees, wat werklik gelowig en gehoorsaam wil lewe aan die Koning van alle
konings, weet dat om die Here se stem en leiding te ontdek vir wat Sy wil in situasies is, is
tyd nodig …
Kom ek formuleer dit so: Ek glo die Here daag ons tans uit om ‘n geskikte “geestelike
kweekhuis” te skep waar God deur Sy Gees ons kan lei deur Sy stem. Dit beteken om
doelbewus en gedissiplineerd tyd opsy te sit, tyd af te sonder waar ons stil genoeg kan word
sodat God deur Sy Gees met ons kan praat.
Prakties beteken dit:


Sit die TV sekere tye af



Hou op koerant lees vir tye



Vas en bid vir sekere tye



Skep stil tye elke dag van jou lewe waar jy kan fokus op God en Sy Gees wat in jou
liggaam woon, en kan fyn luister om Sy stem te herken en te leer gehoorsaam

Alles om doelbewus tyd te maak sodat God elke deeltjie van my lewe kan belig met Sy
Woord deur die werking van Sy Gees, om sodoende elke gedagte of begeerte te ondersoek
of dit in harmonie is met Sy planne vir my lewe nou (2 Kor. 10:3-5).
Ons word so maklik prooi van die gees van depressie waaraan sovele om ons ly. Omdat ons,
soos hulle, begin glo wat ons gewone oë sien en wat ons gewone ore hoor.
As gelowig burgers van God se koninkryk - wat glo dat God se koninkryk besig is om in my en
jou lewe, en om ons, ‘n realiteit te word; of dat dit ten minste besig is om monumente op te
rig wat tekens kan wees vir ander van die realiteit daarvan - het ons weer nodig om ons God
weer te leer raaksien in Sy grootheid en majestieusheid. Ons het weer nodig om werklik Sy
stem uit te ken tussen al die stemme wat ons elke dag hoor, sodat ons kan weet wat in Sy
hart vir jou is.

Daar in Sy teenwoordigheid ontdek ons weer Sy hart en Sy “destiny” vir ons lewens – wat die
bose so maklik kan verbloem deur ons op ander, minder belangrike dinge te laat fokus.
Daar in Sy teenwoordigheid leer ons hoe om God 100% in die spesifieke situasies waarin ons
tans is te gehoorsaam.
Daar in Sy teenwoordigheid leer ons om plek te maak vir God, die Koning van alle konings,
om werklik GOD te wees.
Daar leer ons om alle beheer en kontrole in ons lewe aan Hom oor te gee, en leer ons soek
na wat Sy wil in alle fasette van ons lewe is.
Daar leer ons om te bekeer en te bely waar ons in die verlede verdwaal geraak het, en leer
ons om terug te kom na daardie “hoogste plek” waar ons onbekommerd en vreesloos in die
teenwoordigheid van ons Pa, die Koning van alle konings kan sit en lewe.
Dit het tyd geword dat ons ophou hardloop en met allerlei programme onsself en ander
probeer tevrede stel. Dat ons ophou om op ons eie insigte staat te maak, en tyd maak om
God se hart te soek, en Sy stem te hoor.
Joh 10:3 tot 5 en vers 27 leer ons dat ons Here en Koning ons met Sy stem wil lei. As ons nie
Sy stem herken tussen al die stemme nie … As ons nie leer om daardie stem gehoorsaam in
totale vertroue te begin volg en gehoorsaam nie … kan God ons nie gebruik om ander te
bedien nie. Kan God ons nie gebruik om tekens van die koninkryk om ons op te rig nie.
Eintlik draai die praktyk van ons Christenwees rondom hierdie kernmoment in ons lewens;
om die feit of ons God se stem werklik herken en leer gehoorsaam het.
As ons weer duidelik Sy stem herken tussen die ander stemme (van die bose, jou eie vleeslyf, begeertes en gedagtes, en die mening van die gemeenskap), en leer om dit 100%
onverskrokke te gehoorsaam, ontdek ons weer wat dit beteken om werklik GELOWIG te
lewe.

HOOFSTUK 11 CHRISTENWEES BEGIN MET ‘N BO-NATUURLIKE GEBOORTE

Nuwe volgelinge van Jesus is nuutgebore mense
Graham Cook maak ‘n belangrike stelling as hy sê dat, al is herlewing in God se hart, kan Hy
soms nie onmiddellik herlewing tussen ons gee nie, omdat ons nie vertrou kan word met die
vrug van herlewing nie.
Kan ek heel persoonlik vra: Kan die gemeente of geloofsfamilie waarvan jy deel is, vertrou
word met 100 of 3000 nuutgebore geestelike babas in geloof?
As ek die Bybel reg lees oor hoe ons burgers van die Koninkryk en volgeling-kinders van
Koning Jesus word, sien ek dit begin met ‘n geestelike geboorte volgens Joh. 3. En dan
spesifiek ‘n geboorte met ‘n onsigbare en ‘n sigbare kant. Hand. 2:38 gaan verder en beskryf
die geboorteproses in 3 stappe.
As God ons moet vertrou met die vrug van herlewing, moet ons ten minste ons aandeel en
verantwoordelikheid verstaan as geestelike “vroedvrouens” wat moet “bystaan” as die
geboortes om ons plaasvind.
Kom ons gaan dink ‘n bietjie oor hierdie geboorteproses:
Die geboorteproses volgens Joh. 3
Elke persoon wat geestelike gebore word en sigbaar tot bekering kom is – daar waar ons nie
kan sien nie – die vrug van die Heilige Gees se werk in daardie mens se lewe.
As ons blare sien rondtrek of die gekraak van die takke hoor, weet ons die wind – wat ons
nie kan sien nie – waai. So weet ons, as ons iemand sien en hoor “opkyk in geloof na die Een
wat aan die paal hang” die Gees van God het hier “gewaai”. Weet ons … in hierdie mens se
lewe het God se Gees nuwe lewe gegee het … en hier voor ons oë het ‘n geboorte
plaasgevind.
Kom ons sê net weer vir mekaar: God het self hier gewerk! Dit beteken dat hierdie geestelike
baba die Koning van alle konings se kind is! Wees dus baie versigtig hoe jy hierdie mens, wat
God nou aan julle toevertrou het, hanteer en verder versorg.
Dit is moes wat gebeur het: Die feit dat hierdie geboorte hier tussen ons plaasgevind het,
beteken dat God ons vertrou om die geestelike gesin en familie - en dus broei- en groeikas te wees van hierdie baba totdat hy/sy geestelik volwasse geword het.
Die geboorteproses volgens Hand. 2:38
As ‘n groep verbondsmense vir Petrus daar op Pinksterdag vra: Wat moet ons doen?
(bedoelende “om gered te word” in die lig van Hand. 2:21), antwoord hy onder die leiding
van die Gees van God:


Bekeer julle

Wat ten minste behels – aan die sigbare kant – dat mense in die lig van die Evangelie en die
Woord van God wat aan hulle op die een of ander wyse bedien is, hulle verlorenheid en
sonde voor God moet besef en bely.
Maar ook dat hulle met hulle mond Jesus as Verlosser en Here moet bely omdat hulle dit
waaragtig met hulle harte glo (Rom. 10:9).


Laat julle gedoop word

In die lig van Rom. 6 moet die geloofsfamilie wat “by staan” by hierdie geloofsgeboorte,
hierdie nuutgebore geloofsbaba neem en doop. As ‘n soort sigbare “kinderpreek” van wat
onsigbaar plaasgevind het: God wat die ou mens en sy verlede, in die lig van Jesus se gedane
werk aan die kruis en die oop graf, dood verklaar, en begrawe het, sodat ‘n nuwe mens met
die lewe en die Gees van Jesus in hulle lywe, kan opstaan en van nuuts af kan lewe.


Ontvang die gawe van die Heilige Gees

As die Bybel praat van die “gawe van die Gees” in hierdie konteks, gaan dit nie oor die
inwoning van die Heilige Gees nie (kyk ook Luk. 11:9-13). Dit gaan spesifiek oor die ontvang,
salwing of toerusting met die bonatuurlike gawes en krag van die Heilige Gees wat ons nodig
het om effektiewe en kragtige getuies te wees in ‘n ongelowige wêreld (Hand. 1:8; Luk.
24:48-49).
Daarom moet elke nuutgebore, pas-gedoopte geloofsbaba, as deel van die normale geloofsgeboorteproses, hande opgelê en voor gebid word dat Jesus as die Salwer met die Gees
(Hand. 2:33), hulle self sal bedien en toerus met Sy “gawe”.
Ek wil afsluit. Uit die geskiedenis weet ons dit is presies hoe dit in die Vroeg Christelike
gemeentes plaasgevind het: Elke pasbekeerde is geleentheid gegee om hulle sonde te bely
en hulle geloof mondelings uit te spreek, waarna hulle gedoop is in water. Verder is daar by
hulle doop ook vir hulle hande opgelê en gebid vir die salwing of toerusting met die Gees
van God se krag en gawes.
David Pawson maak dan die stelling: Omdat die geestelike geboorteproses in die Vroeë
Christelike gemeentes normaal, vinnig en volledig plaasgevind het, was die geestelike babas
gesond en het groei en vermeerdering natuurlikerwys plaasgevind.

HOOFSTUK 12 ‘N GESLAG VOORTREKKERS STAAN OP
Ek wil graag hierdie reeks afsluit met ‘n profetiese woord.
God is besig om in elke area op aarde mense nie net nuut te maak deur Sy Gees nie, maar
hulle ook toe te rus om ‘n nuwe geslag voortrekkers of pioniers te wees.
‘n Voortrekker of pionier waag die onbekende in; waag in waar niemand anders, of min
ander, nog ooit was. Dit is hulle wat die bosse en die wildernis inbeur waar daar geen
duidelik aangeduide pad is nie, of tans bloot ‘n rowwe, kronkelende voetpad oor berge en
kranse is.
Jes. 62:10 is God se woord aan hulle.
Ps. 105:15 tot 23 noem hulle “profete” of ‘n Josef-geslag met ‘n Josef-kaliber-roeping.
Maar dan moet hulle God toelaat om die hele pad van transformasie as voorbereiding met
hulle te stap.


Ons kan nie by ons bestemming uitkom as ons nie God toelaat om Sy beplande werk
in ons te doen nie.



God wil nie hê dat ons net moet “Christen-wees” soos dit in die algemene spreektaal
verstaan word nie, want daardie soort “Christen-wees” is om maar net weer net nog
‘n lid van nog ‘n sekere godsdiens. Ons is nuutgemaak en geroep om volgelinge van
‘n lewende Koning Jesus te wees wat deur Sy Gees ons elke dag lei om Sy lewe
tussen mense te lewe.



God wil hê ons moet Christus-gelyk lewe (Rom. 8:28-30; 2 Kor. 3:18; Gal. 4:19). Ons
moet die Gees van Jesus in ons toelaat om die natuur van Jesus in ons daaglikse
handel en wandel te laat uitstraal op goeie en slegte dae en in alle omstandighede.



Om die mense te wees wat God wil hê ons moet wees, moet ons gewillig wees om
die transformasie te ondergaan wat ons ‘n simbool of teken maak van hoe dit lyk as
die koninkryk van God in mense se lewens gekom het. Ons moet so begin lewe dat
ander ons voorbeeld kan begin volg.

Josef het op ‘n plek in sy lewe gekom waar hy verstaan het hoe God werk en hoe God
dink (Gen. 45). En hy was bereid om God toe te laat om Sy pad met hom te loop.
Hierdie proses van transformasie in ons lewens bestaan ten minste uit 3 ineengeweefde
dele:
1. God se profetiese deklarasie of roeping oor jou lewe
Waar God Sy plan en bedoeling (skeppingsdoel) met jou lewe stuk vir stuk – en meestal tree
vir tree – begin bekend maak. Vergelyk maar die drome wat Hy vir Josef gegee het daar in
Gen. 37:5 tot 11. Of dink aan die profetiese woorde wat oor jou eie lewe in die verlede
uitgespreek is.

2. Dit dompel ‘n mens se lewe in verskeie krisisse
Hoeveel keer beleef ‘n mens – soos Josef – nie dat die hel letterlik in jou lewe – soms vir jare
selfs - losbreek na so ‘n profetiese woord oor jou lewe nie!
En begin dink jy daaroor, dan besef ‘n mens – soos Josef – dat God hierdie persoonlike
krisisse gebruik tot my beswil, om my te verander, my voor te berei en te help om my volle
potensiaal te bereik waarvoor ek bedoel is.
En dan beleef ‘n mens hoe God se profetiese woord oor jou lewe (Sy foto oor hoe dit gaan
wees êrens in die toekoms) jou letterlik dra deur hierdie krisistye, as ‘n Woord van lewe in
jou.
3. Dan begin God Sy bedoeling met jou sigbaar demonstreer
Deure gaan oop; geleenthede duik onverwags op wat jou kan help ontluik in die mens wat
God bedoel het jy moet wees.
Neem byvoorbeeld vir Josef. Eers was hy net nog ‘n slaaf. Dan word hy aangestel oor die huis
van Potifar. Dan is hy weer in die tronk. En selfs daar gaan die deure weer oop en word hy
weer aangestel in ‘n bestuurdersposisie; kry hy al hierdie gesag.
Daarom is die uitdaging voor jou tweërlei:


Of om die omstandighede om jou te gebruik om God se profesie te bevraagteken



Of om God se profetiese woord oor jou lewe te gebruik om jou omstandighede te
bevraagteken en uit te daag.

Die uitdaging is altyd in ons lewens: Wie gaan ek glo?
 Die omstandighede en wat mense vir my vertel of wat ek self dink oor wat rondom
my gebeur?


Of dit wat God gesê het?

Graham Cooke vertel hierdie aangrypende gebeure uit sy eie lewe wat hierdie waarheid so
goed illustreer. Hy vertel van die keer toe hy in Duitsland was en die Here hom aanpor om
die beste en duurste bottel wyn te koop wat hy in die hande kan kry. Toe hy terug by die
huis kom, sê die Here hom aan om dit aan hulle gemeenteleier te gee met ‘n profetiese
woord: “Die beste kom nog!”
Hierdie gemeenteleier was hierdie “wyn-foendie” en dit het geweldig baie vir hom beteken.
Maar toe hy ‘n paar weke daarna gediagnoseer word met kanker, het hierdie bottel wyn met
sy profetiese woord die simbool geword van God se uitdaging aan hom gedurende daardie
tyd van sy lewe, naamlik “Wie gaan jy glo? Die doodsvonnis van kanker wat steeds groei in
jou liggaam, of God se Woord wat belowe “Die beste kom nog”.
Hy het gekies om God se Woord te glo, en elke dag hierdie bottel wyn in sy hande te neem
en te sê: Vader, ek vertrou U met my lewe!” En so die “goeie geveg van geloof” van 1 Tim.
1:18 te veg in sy lewe totdat hy ses maande later totaal genees was van kanker.

God is besig om jou en my karakter te vorm totdat dit klop met Sy planne vir ons lewens. Hy
is besig om ons gereed te maak vir die bediening wat Hy vir ons ingedagte het (miskien in die
besigheidswêreld, of in die onderwys, of in die inligtingstegnologie, of in die lewe van jou
kinders, of jou man of vrou). En Hy sal daarmee besig bly totdat ons lewens klop met Sy
droom vir ons.
Daarom sal ons beleef dat die anakronisme PIT werklik staan vir “Prophets in training”.
Dit beteken dus dat jy nie meer nodig het om die negatiewe in jou lewe te ontken of daarvan
te probeer weg te hardloop nie. Skielik is dit deel van God se proses in jou lewe. Kies dus om
dit vierkantig onder oë te neem en nog steeds God daarvoor te loof en prys (soos Hab. 3).
God leer ons immers in daardie moeilike tye in ons lewens om op Hom, en net Hom alleen,
te vertrou. Dan kan Hy immers ook ons vertrou met groter verantwoordelikheid en groter
rykdom.
Ons bid vir herlewing, maar kan God ons met herlewing vertrou?
God leer ons Hy is ons hoop en ons toekoms. Hy leer ons om ons oë op Jesus te hou en om
Sy lewe en Sy Gees in ons te vertrou. Hy leer ons in moeilike omstandighede dat Hy in
beheer is. Daarom hoef ons nie self dinge in eie hande te neem nie. Ons hoef nie onsself te
verdedig of te regverdig nie.
Ons weet dat ons genees is van seer en onreg uit die verlede as ons die wat ons seergemaak
het, kan vergewe en kan seën – soos Josef sy broers.
God sal sorg dat Sy droom vir jou lewe sal realiseer. Hy ken jou. Hy het jou nie vergeet nie.
Hy berei jou net voor vir jou dag. En Sy tydsberekening is perfek.
Daarom leer God jou tans om dinge neer te lê:


Jou drome



Jou planne



Jou ambisies

Sodat Hy die leë ruimtes kan vul met wat Hy ingedagte het. Soos die pa wat vir sy kind wou
leer om al die baie speelgoed waarmee hy nie meer speel nie, weg te gee vir ander wat nie
het nie. En toe vir hom uitgedaag het: “Hoe groter die ruimte in jou speelgoedkas, hoe meer
plek is daar vir jou geskenk!”
Die wonder is: God aanvaar ons “vlees-rubbish” en vervang dit met Sy genade-skatte! Staan
op. Leef dapper. Leef gelowig. Hanteer die klippe of struikelblokke soos hulle kom. En weet
jy sal ook kan hanteer wat kom. God het met jou lewe ‘n plan. Jy is op pad om jou bedoeling
te vervul.

